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2. Abstract 
 
Aan de hand van het onderzoek tracht men na te gaan in hoeverre de schoolloopbaan en de onderwijsvorm invloed 
hebben op het welbevinden van laatstejaars secundair onderwijs. Voor het onderzoek maakt men gebruik van de data 
verkregen uit een onderzoek naar de invloed die scholen hebben op de waarden van hun leerlingen (Elchardus, 
Kavadias en Siongers, 1999). 4722 leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs werden bevraagd via een 
schriftelijke bevraging. Aan de hand van statistische verwerking gaat men de invloed na. Men komt tot de conclusie 
dat de onderwijsvorm het welbevinden meer beïnvloedt dan de schoolloopbaan. Er moeten bijgevolg grote 
vraagtekens gezet worden bij de stelling dat schoolloopbaan een impact heeft op het welbevinden. Demotie en 
algemeen welbevinden worden betrekkelijk slecht verkaard door de sociale achtergrond, de schoolloopbaan en de 
onderwijsvorm van de leerlingen. Demotie en welbevinden hebben waarschijnlijk weinig te maken met de school. 
Wellicht heeft het welbevinden eerder te maken met gebeurtenissen of omstandigheden die zich buiten de 
schoolpoort situeren. 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Wat is de invloed van de schoolloopbaan en de onderwijsvorm op het welbevinden van de 

leerlingen? 
Hypothesen Leerlingen met onregelmatige schoolloopbanen scoren op verschillende indicatoren van 

welbevinden negatiever. 
Het is mogelijk dat een eventueel verband tussen afstromen en welbevinden eerder te maken 
heeft met de onderwijsvorm waarin de leerlingen terechtkomen dan met het afstromen als 
dusdanig. 
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6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Kwantitatief onderzoek op basis van een schriftelijke bevraging 

Onderzochte 
groep  

N=4722 
Laatstejaarsstudenten secundair onderwijs uit 63 verschillende scholen 

Bereik Regionaal (Vlaanderen) 
 
7. Resultaten 
 
Invloed van de 
schoolloopbanen 

De invloed van de school op het welbevinden is niet groot. 
De sociale achtergrond van de leerlingen heeft een duidelijke invloed op het welbevinden 
en op het gevoel van achtergesteld zijn. Alleen bissen in het secundair onderwijs heeft een 
significante invloed op het globale welbevinden.  
Het al of niet gemaakt hebben van een vormovergang op een B-attest of een C-attest heeft 
geen enkele invloed op het welbevinden en het gevoel achtergesteld te zijn van de 
leerlingen. De belangrijkste verklarende variabele is echter de sociale achtergrond. 

Invloed van de 
onderwijsvorm 

Uit de analyse blijkt dat onderwijsvorm een grotere invloed heeft op welbevinden en 
demotie dan de schoolloopbaan. Er moeten bijgevolg grote vraagtekens gezet worden bij de 
stelling dat schoolloopbaan een impact heeft op het welbevinden. Demotie en algemeen 
welbevinden worden echter betrekkelijk slecht verkaard door de sociale achtergrond, de 
schoolloopbaan en de onderwijsvorm van de leerlingen. Demotie en welbevinden hebben 
waarschijnlijk weinig te maken met de school. Wellicht heeft het welbevinden eerder te 
maken met gebeurtenissen of omstandigheden die zich buiten de schoolpoort situeren. 
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9. Beleidsaanbevelingen 
 
Ja 
 
10. Samenvatting 
 
Het artikel tracht na te gaan wat de invloed is van de schoolloopbaan en de onderwijsvorm op het welbevinden van 
de laatstejaars secundair onderwijs. Aan de hand van data verzameld in het kader van een onderzoek naar de invloed 
van de school op de waarden van leerlingen (Elchardus, Kavadias en Siongers, 1999), tracht men de hypothesen na te 
gaan.  
Men kan besluiten dat het welbevinden meer te maken heeft met de onderwijsvorm dan met de schoolloopbaan. De 
demotie en het algemeen welbevinden worden wel betrekkelijk slecht verklaard door de sociale achtergrond, de 
schoolloopbaan en de onderwijsvorm van de leerlingen. Dit wijst er waarschijnlijk op dat noch het welbevinden, 
noch de demotie veel te maken hebben met de school. Wellicht heeft het welbevinden eerder te maken met 
gebeurtenissen of omstandigheden die zich buiten de schoolpoort situeren.  


