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Over het boek

Onderwijs vanuit een economisch perspectief

• Onderwijs wordt gezien als de vorming van menselijk kapitaal

• Onderwijseconomie bestudeert de keuzes die een impact hebben op 
menselijk kapitaal

Empirisch onderbouwd onderwijs

• Op basis van actueel en wetenschappelijk materiaal leiden we beleidsimplicaties 
af

• Belang van evaluatie

• Cfr. Geneeskunde: eerst onderzoeken of het werkt, vooraleer we 
grootschalig implementeren

Vergelijking praktijken in Nederlandstalig en Franstalig 
onderwijs



Belang van onderwijs: 

Onderwijs is belangrijk voor economische groei en sociale welvaart 
van een land en zijn regio’s

 Testscores die op individueel niveau 1 standaard deviatie 
hoger zijn dan het gemiddelde, leveren jaarlijkse groeicijfers 
van het BBP die 2 procentpunt hoger zijn (Hanushek en 

Woessman, 2010)

Implicatie: Regionale verschillen in België kunnen verkleinen als de 
educatieve kloof tussen Nederlandstalige en Franstalige scholen 

verkleind kan worden. Dit is goed voor sociale en economische 
samenhang.

Belang onderwijs
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Vervolg op ‘Geslaagde school’
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Deel 1: Hervormend onderwijs



Kristof De Witte en Jean Hindriks

Hoofdstuk 2: De hervormende school in 

Vlaanderen en FWB



• Vaststelling 1: Een hoog aandeel zittenblijvers

Waarom hervormen? Drie vaststellingen



• Vaststelling 1a: Een hoog aandeel zittenblijvers

Waarom hervormen? Drie vaststellingen

OECD: 12% 

gemiddeld

FWB: 46% 

gemiddeld

Vl: 24% 

gemiddeld



• Vaststelling 1b: Kans op ASO

Waarom hervormen? Drie vaststellingen



• Vaststelling 2: Laag of dalend niveau van schoolprestaties

Waarom hervormen? 



• Vaststelling 2: Laag of dalend niveau van schoolprestaties

Waarom hervormen? Drie vaststellingen



• Vaststelling 2: Laag

of dalend niveau van 

schoolprestaties

Waarom hervormen? Drie vaststellingen



• Vaststelling 3: Hoge onderwijsongelijkheid en lage sociale mobiliteit op school

Waarom hervormen? Drie vaststellingen



Waarom hervormen? Drie vaststellingen

België besteedt reeds heel veel aan onderwijs (4,1% 

van BBP in 2015; 7,9% van alle overheidsbestedingen)



Om deze uitdagingen aan te gaan is er nood aan een hervorming van het 

onderwijs: 

- In Vlaanderen: Modernisering secundair onderwijs

 Hervorming start op 1 september 2019 in eerste jaar van de eerste 

graad

- In FWB: Pacte d’Excellence

 Zie verder

Hervormen



Noodzaak van M-Decreet



Noodzaak van M-Decreet



Dankzij het M-decreet hebben leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het 

recht om zich in te schrijven in een gewone school en kunnen ze ofwel het 

gemeenschappelijk curriculum, ofwel een individueel aangepast curriculum volgen. 

 Het M-decreet start vanuit de aanname dat inclusief onderwijs de 

standaard is, zodat er meer leerlingen in het gewone onderwijs school 

zullen lopen en minder in het buitengewoon onderwijs. 

M-Decreet



1. Initieel te weinig financiering

2. Onduidelijke aansturing van personeel 

Moet worden opgevangen door ondersteuningsnetwerken

3. Ondersteuningsnetwerken zijn netgebonden

4. Leraren voelen zich niet competent

Pijnpunten M-Decreet



Kristof De Witte en Jean Hindriks

Hoofdstuk 4: De arbeidsmarkt en toegevoegde 

waarde van leraren



Impact van de kwaliteit van leraren is belangrijker dan elke andere input in het 

onderwijsproces 

 Maar, grote variatie in die kwaliteit, waarbij het verschil in kwaliteit het 

equivalent is van wat leerlingen leren in een leerjaar. 

Belang van leraren



Als een leerling ook maar 1 jaar in het lager onderwijs een leraar heeft met hoge 

toegevoegde waarde, zorgt dit er voor 1,25% meer kans op hoger onderwijs, 

1,25% minder kans op tienerzwangerschap, in zijn leven 25000 dollar meer 

verdient dan een gemiddelde student en in wijken woont waar er meer 

hoogopgeleiden leven (Chetty et al., 2014)

Belang van leraren



Belang van cognitief sterke leraren

Als de testscore van de leraar met 1 standaard afwijking stijgt, dan stijgen de 

testscores van zijn leerlingen met 0.187 standaard afwijkingen; 

of anders uitgedrukt, 

als op een cognitieve verdeling van 100 leraren, de leraar 30 posities opschuift 

in zijn/haar cognitieve vaardigheden, dan verbetert dit de positie van de 

leerlingen met 12 op 100 leerlingen 

Belang van leraren



1. Feminisering 

 Maar evidentie geeft aan dat het geslacht van de leraar niet uitmaakt voor 

schoolprestaties, ook niet voor specifieke groepen van leerlingen. Toch 

kan het nuttig zijn voor kinderen om zowel mannelijke als vrouwelijke 

rolmodellen te zien op school, en kan een gemengd lerarenkorps op 

school voordelen hebben 

Problemen op de arbeidsmarkt



2. Vergrijzing 

 Oplossing?: verhogen van limieten voor cumuleren van inkomsten

3. Uitval van jonge leerkrachten

 Uitval na 5 jaar in 2006 20% in lager onderwijs (36% in middelbaar), in 

2018 25% in lager (44% in middelbaar)

 Nood aan beter kader, aansluiting bij collega’s en vastere aanstelling
cfr. Lerarenplatforms. 

Problemen op de arbeidsmarkt



Aantrekken is moeilijk door: 

1. Verlies van maatschappelijk aanzien van het beroep 

rol van o.a. status en imago, werkdruk, inrichting en duur van 

lerarenopleidingen, beloningsstructuren en loopbaanmogelijkheden 

 Zie ‘Ruim baan voor leraren’ (Nederlandse Onderwijsraad, 2018)
2. De evolutie van de eigenlijke inhoud van het onderwijzend werk, namelijk de 

moeilijkheidsgraad van het werk en de problematische relaties met de 

leerlingen. 

Opleiden: 

- In Finland heeft 91% van de leraren een universitair diploma, in België 40%

- Meer inzetten op nascholing van leraren

Drievoudige uitdaging: Aantrekken, opleiden en 

vasthouden



Drievoudige uitdaging: Aantrekken, opleiden en 

vasthouden
Het loon van Vlaamse leraren is competitief met dit van 

andere sectoren



Vasthouden via: 

- Betere aanvangsbegeleiding. 

cf. Een leraar heeft het vak pas na zeven jaar volledig in de 
vingers

cf. discussie zware beroepen en Loopbaanpact. We moeten we 
de ervaring van leraren gebruiken bij de aanvangsbegeleiding. 

cf. Een lerarenopleiding is niet af bij behalen diploma

- Praktijkschok verminderen

cf. Meer co-teaching en ‘deprivatisering’ van de klas
- Leraren vrijwillig en deeltijds aan het werk te houden, zelfs na de 
pensioengerechtigde leeftijd.

cf. Limieten voor cumuleren van inkomsten verhogen. 

Drievoudige uitdaging: Aantrekken, opleiden en 

vasthouden



An Katrien Sodermans, Vickie Dekocker,

Jean Hindriks en Kristof De Witte

Hoofdstuk 5: Duaal leren



• 65% van de kinderen die vandaag hun schoolcarrière starten gaan later jobs 

uitoefenen die nu nog niet bestaan 

• De huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt, de golven van digitalisering en 

robotisering die ons overspoelen, zetten druk op bedrijven en werknemers om 

zich sneller dan vroeger te kunnen aanpassen. 

 Dit dwingt ons tot een andere manier van denken over wat we leren, hoe we 

leren, en hoe we werken en leren combineren.

Belang van duaal leren



Voordeel van duaal leren



Voordeel van duaal leren



Voordeel van duaal leren

- Initieel effect van beroepsopleiding is groter 

en duurt langer

- in landen met een sterke duale traditie 

geen significant nadelig effect van 

beroepsopleiding op de latere loopbaan.



• Maak van duaal leren een leervorm met een betere afstemming met een snel 

veranderende arbeidsmarkt 

• Faciliteer co-creatie via leergemeenschappen om duale traject vorm te geven

• Investeer in de toepassing van technologie om flexibiliteit en 

gepersonaliseerde trajecten mogelijk te maken 

• Voorzie componentenfinanciering voor deelaspecten van een leertraject in 

plaats van aanbiedersgerichte financiering. 

 Zie ook: Verhaest, Baert, De Witte et al. (2018). Duaal leren in Vlaanderen: 

Kansen en gevaren. Steunpunt SONO. 

Beleidsaanbevelingen



Jean Hindriks en Mattéo Godin

Hoofdstuk 6: Kansenscholen: wat maakt een 

eerlijke en efficiënte school?



• De efficiëntietest bepaalt het vermogen van een school om haar leerlingen 

beter dan verwacht te laten presteren (PISA scores in wiskunde) in relatie tot 

hun socio-economische achtergrond. 

• De eerlijkheidstest vergelijkt de sociale mobiliteit van leerlingen in dezelfde 

school met de sociale mobiliteit van leerlingen in andere scholen. 

• De sociale mobiliteit van een leerling wordt gemeten door de schoolse

positie (in decielen) en de sociale positie (in decielen) te vergelijken binnen

een groep (bv. Binnen een gemeenschap, onderwijsnet).

 Kansenschool = eerlijkheid + efficiëntie

• Berekeningen op basis van PISA 2012 wiskunde

Dubbele test van eerlijkheid en efficiëntie



Kansenscholen in de gemeenschappen

: Betere testscores dan verwacht
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Kansenscholen in de onderwijsnetten

: Betere testscores dan verwacht
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Kansenscholen in de onderwijsnetten

: Betere testscores dan verwacht
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• Vergeleken met het officieel onderwijs is er dus een grotere efficiëntie (dus 

hogere schoolpresentaties dan verwacht op basis van SES) binnen het vrij 

onderwijs, maar vinden we ook meer sociale mobiliteit in het vrij onderwijs.

 Let wel, invloed van academische zelfselectie in onderwijsnet

• Verschil in termen van eerlijkheid is lager tussen de twee onderwijsnetten dan 

het verschil in termen van efficiëntie. 

 Door een groter aandeel kansarme leerlingen in het officieel onderwijs, en 

dus a priori hogere vooruitzichten voor opwaartse sociale mobiliteit. 

Kansenscholen



• Sociale samenstelling en sociale mix 

1. Kansenscholen worden geassocieerd met een laag gemiddeld socio-

economisch niveau. 

2. Kansenscholen worden geassocieerd met een hoge sociale mix. 

• Selectie van leerlingen

1. Kansenscholen hebben te maken met een laag aandeel van zittenblijvers 

en een hoge participatiegraad. 

2. Kansenscholen verwijzen minder leerlingen met disciplinaire of 

gedragsproblemen door. 

3. Kansenscholen verwijzen zwakke leerlingen meer door en maken meer 

een academische selectie van leerling. 

Kenmerken van een kansenschool



• Pedagogische aanpak en attitude van de leerkracht 

1. Kansenscholen worden geassocieerd met meer pedagogische 

differentiatie. 

2. In kansenscholen leeft de consensus onder leraren dat de prioriteit ligt bij 

de ontwikkeling van de vaardigheden en knowhow van de leerling, en dat 

het niveau van wiskundeprestaties zo hoog mogelijk gehouden moet 

worden. 

• Bekwaamheid van de leraars, middelen en grootte van klassen 

1. Kansenscholen worden geassocieerd met optimale klasgrootte (niet te 

groot of te klein); een hoog percentage hooggekwalificeerde leraars; het 

gebruik van adequaat lesmateriaal, maar niet met meer 

computerapparatuur. 

Kenmerken van een kansenschool



Kristof De Witte en Jean Hindriks

Hoofdstuk 2: Modernisering secundair onderwijs



• Decreet van 28 maart 2018 bepaalde organisatie en structuur secundair 

onderwijs

 Lange tijd sprake van ‘brede eerste graad’ waarin alle leerlingen dezelfde 

eindtermen halen op het einde van de eerste graad. 

 Zo kan het niveau van het TSO en het BSO meer gelijkaardig worden aan 

dit van het ASO, waardoor de eerste twee onderwijsvormen meer sterke 

leerlingen zullen aantrekken

MAAR uiteindelijk: (beperkte) uitbereiding van de basisvorming en meer 

aandacht voor differentiatie.

Hervorming eerste graad



In eerste leerjaar van de eerste graad zijn er ten minste vijf lesuren 

differentiatie. 

• Hoewel een leerling altijd minstens 1 differentiatiepakket moet kunnen kiezen, 

kunnen de lesuren differentiatie ingevuld worden als een verdieping of een 

remediëring van onderdelen van de basisvorming of als een verdieping in 

klassieke talen. 

• De school biedt enerzijds ten minste twee verdiepende differentiatiepakketten 

(bijvoorbeeld Technologie, wiskunde-wetenschappen, sport) aan en anderzijds 

de remediërende differentiatiepakketten waaraan de leerlingen behoefte 

hebben (art. 28). 

Hervorming eerste graad



In het tweede leerjaar van de eerste graad zijn er twee lesuren differentiatie 

en een basisoptie van vijf lesuren

• De basisopties laten toe dat jongeren een bepaald interessegebied 

verkennen.

• Tegelijk doorkruisen de basisopties het idee van een brede eerste graad, 

maar ontstaat zo een getrapte studiekeuze. Er zijn in de A-stroom 11 

basisopties en voor de B-stroom 7 basisopties die scholen vrij kunnen 

aanbieden. 

• Tegen de geest van het Masterplan van 2013 in werd er uiteindelijk in het 

decreet geopteerd om meer basisopties te voorzien. De onderwijsnetten en –
koepels pleitten voor minder basisopties omdat dit een bredere observatie en 

zelfexploratie toelaat en voorkomt dat leerlingen door de keuze van een 

basisoptie vastzitten in een traject

Hervorming eerste graad



1. Via de differentiepakketten is er keuze voor leerlingen

 Kan leiden tot meer homogene klassamenstelling voor de basisvorming, en 

de facto tracking en vervroegde studiekeuze

 Kan leiden tot sociale segregatie in het onderwijs, omdat leerlingen op 

basis van afkomst en cognitieve vaardigheden studiekeuzes maken. 

“Uit een overzicht van de over dit onderwerp verschenen literatuur komt een 

redelijk consistent beeld naar voren: vroege selectie heeft vooral voor leerlingen 

met een lagere sociaaleconomische achtergrond negatieve gevolgen. Zij presteren 

lager in een vroeg selecterende omgeving” (Nederlandse Onderwijsraad, 2010)
 Als er gekozen wordt om leerlingen keuzes te laten maken en om 

leerlingen in te delen in homogene groepen, valt het aan te bevelen om een 

onafhankelijke prestatie- of capaciteitentoets in te voeren. Een 

dergelijke toets zorgt er voor dat de keuze voor een bepaalde groep minder 

afhankelijk wordt van toevallige en subjectieve factoren.

Pijnpunten hervorming eerste graad



1. Via de differentiepakketten is er keuze voor leerlingen

 Scholen moeten inzetten op heterogene samenstelling van de 

klasgroepen in de basisvorming, en geen abstractieniveaus in de 

basisvorming koppelen aan differentiatiepakketten of basisopties

Maar: “Een zeer heterogene groepssamenstelling blijkt evenmin gewenst. 

Leerlingen profiteren vooral van onderwijs met leerlingen die qua niveau net iets 

boven hun eigen niveau presteren. Een zekere menging van niveaus werkt dus 

positief, maar te grote niveauverschillen in één groep werken minder goed. 

Bovendien blijken gemengd samengestelde groepen negatieve effecten te hebben 

voor de zeer getalenteerde, goed presterende leerlingen.”
 Dus ook sterkste leerlingen blijven uitdagen via binnenklasdifferentiatie

Pijnpunten hervorming eerste graad



2. Doordat leerlingen in de A-stroom maar 1 basisoptie kunnen kiezen in het 

tweede jaar van de eerste graad, en doordat scholen kiezen welke basisopties ze 

inrichten, is de kans groot dat er opnieuw segregatie ontstaat en dat het 

lesprogramma van scholen in de eerste graad het begin vormt van het 

lesprogramma in de tweede en derde graad. 

 Een school zou op die manier bewust via een uitgekiend aanbod 

aan basisopties socio-economische segregatie in de hand kunnen 
werken.

 Als er gekozen wordt voor basisopties verdient het daarom de aanbeveling dat 

leerlingen van meer dan 1 basisoptie kunnen proeven of scholen verplichten om 

alle basisopties in te richten. Voor dit laatste helpt het dan weer niet dat de 

Vlaamse Regering, tegen het advies van de onderwijsverstrekkers in, gekozen 

heeft om meer basisopties in te richten. 

Pijnpunten hervorming eerste graad



• Innovatief in de hervorming van het secundair onderwijs is de indeling van 
studierichtingen volgens een matrix. De matrix bestaat uit studiedomeinen, 
finaliteiten en onderwijsvormen.

• Een schoolbestuur kiest zelf het organisatiemodel waarbinnen het zijn school 
uitbouwt. Een school kan enerzijds kiezen tussen een verticale invulling van 
de matrix waarbij er alleen doorstroomrichtingen of alleen studierichtingen zijn 
met dubbele finaliteit, of anderzijds een horizontale invulling die een 
combinatie van beide mogelijk maakt.

• Domeinschool: in elk ingericht studiedomein van elke graad, met 
uitzondering van de eerste graad, ten minste één studierichting uit elke 
finaliteit organiseert.

• Campusschool: in ten minste twee studiedomeinen samen per graad, met 
uitzondering van de eerste graad, ten minste één studierichting uit elke 
finaliteit organiseert.

Hervorming tweede en derde graad



Bij een verticale invulling van de matrix in de tweede en derde graad blijft de socio-

economische segregatie bestaan, door gepercipieerde hiërarchie tussen de 

scholen. Dit wordt versterkt doordat de matrix nog steeds onderwijsvormen telt, 

die bovendien dezelfde benaming hebben zoals we die vandaag kennen. 

Pijnpunten tweede en derde graad



Bij een verticale invulling van de matrix in de tweede en derde graad blijft de socio-

economische segregatie bestaan, door gepercipieerde hiërarchie tussen de 

scholen. Dit wordt versterkt doordat de matrix nog steeds onderwijsvormen telt, die 

bovendien dezelfde benaming hebben zoals we die vandaag kennen. 

Het verdient daarom de aanbeveling voor scholen en schoolbesturen om 

verder te gaan dan het politieke compromis en volmondig in te zetten op 

campus- en domeinscholen. 

Pijnpunten tweede en derde graad



Immers, bij domein- en campusscholen kunnen jongeren kiezen voor een 

interessegebied, waarbij de klassenraad jongeren binnen dit interessegebied veel 

beter kan oriënteren qua mate van abstractheid. 

 zal zittenblijven verminderen: omdat jongeren binnen eenzelfde schoollocatie 

naar een ander niveau van abstractie kunnen. 

 zal schooluitval reduceren, en schoolmoeheid tegengaan. 

 Voorwaarde hiervoor is wel dat leerlingen een gemotiveerde studiekeuze 

kunnen maken op basis van hun interesses en talent. Daarom is een breed 

vormende eerste graad waarin leerlingen kunnen proeven van alle 

studiedomeinen van belang.

Pijnpunten tweede en derde graad



Bij een verticale invulling van de matrix blijft de socio-economische segregatie die 

het Vlaamse secundair onderwijs kenmerkt bestaan, aangezien er nog steeds een 

gepercipieerde hiërarchie tussen de scholen kan zijn. 

Wordt versterkt doordat de matrix nog steeds onderwijsvormen telt, die bovendien 

dezelfde benaming hebben zoals we die vandaag kennen. 

 Het verdient daarom de aanbeveling voor scholen en schoolbesturen om verder 

te gaan dan het politieke compromis en volmondig in te zetten op campus- en 

domeinscholen.

Pijnpunten tweede en derde graad



 Kans op ontstaan van ‘elite-scholen’ (cfr. Vernieuwd Secundair Onderwijs in 

1970)

 Diversiteit in aanbod is verwarrend, waardoor SES-kloof versterkt kan 

worden

Pijnpunten tweede en derde graad



Besluit: 

- Veel hangt af van de schoolbesturen

- Implementatie kan zowel positief als negatief uitvallen

Modernisering secundair onderwijs 



Invitation

See: www.feb.kuleuven.be/LEER

Dan Goldhaber, 

Washington 

University

Inaugural lecture by Dan Goldhaber on April 3, 2019



De (her)vormende school

Kristof De Witte en Jean Hindriks 
(editors)

met bijdragen van Frank Verboven, 
Koen Declercq, Joris Ghysels, 
Carla Haelermans, John Rizzo, 
Mattéo Godin, An Katrien 
Sodermans, Vickie Dekocker en 
Sandra McNally


