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Inleiding

IS DAT IETS VOOR MIJ, JUF?

Aanleiding voor dit boek
De overgang van basis- naar secundair onderwijs laat niemand onberoerd. 

Iedereen die in Vlaanderen is opgegroeid, stond ooit voor de keuze van een 

studieoptie en een secundaire school. Elke Vlaamse ouder wordt op een dag 

geconfronteerd met deze belangrijke stap voor zijn of haar kind. De commotie 

die bij tal van ouders, leerkrachten en politici ontstond rond de hervormings-

plannen voor het secundair onderwijs toont aan hoe gevoelig deze kwestie ligt.

De overgang naar het middelbaar onderwijs is dan ook het eerste belangrijke 

scharnierpunt in de schoolloopbaan van een kind. Hoewel het leeuwendeel 

van de Vlaamse leerlingen deze stap zonder al te veel kleerscheuren zet, be-

tekenen foute of weinig doordachte keuzes door hen en hun ouders voor een 

niet onbelangrijk deel van de kinderen het begin van een moeilijke studiecar-

rière. Bovendien is het een ingrijpend moment in het gevoelsleven van leerlin-

gen, een eerste stap richting volwassen worden.

In 2010 verschenen de conclusies van het onderzoek Sociale ongelijkheid bij 

de overgang van basis- naar secundair onderwijs: een onderzoek naar de oriënte-

ringspraktijk, uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse minister van onderwijs. 

Deze studie toonde vijf pijnpunten in de transitie tussen basis en secundair 

aan. Ten eerste bleek dat de keuzes van leerlingen nog steeds ten dele bepaald 

worden door de sociale herkomst van hun ouders. Kinderen uit gezinnen met 

een hoge Socio-Economische Status (SES) zijn meer geneigd te kiezen voor 

studieopties als Latijn en moderne – tegenover techniek, sociaal-technische 

vorming, enzovoort – dan leerlingen uit gezinnen met een lage SES, zelfs al 

zetten deze laatsten vergelijkbare prestaties neer in het basisonderwijs. Ten 

tweede kwam naar voren dat keuzes voor een technische optie in het eerste 

jaar A vaak uitgesproken negatief waren. Leerlingen kozen hiervoor omdat ze 

ervan uitgingen dat andere studies te moeilijk zouden zijn, eerder dan dat ze 
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oprecht geïnteresseerd waren in de aangeboden vakken. Een derde vaststelling 

was dat bepaalde groepen van ouders, namelijk zij met een lage opleiding of 

een migratieachtergrond, minder gemakkelijk bereikt worden door de basis-

school, om hen te informeren over de overgang naar het secundair onderwijs. 

Ten vierde bleek dat er erg weinig contact is tussen het basis- en middelbaar 

onderwijs, wat leidt tot wederzijds onbegrip en soms zelfs frustraties. Tot slot 

stelden de onderzoekers vast dat in heel wat basisscholen een duidelijk en ge-

dragen beleid inzake studie- en schoolkeuze ontbreekt. Leerkrachten gaven 

vaak aan het gevoel te hebben er alleen voor te staan en niet altijd te weten wat 

er van hen verwacht werd. 

De opgesomde pijnpunten verwijzen meteen naar de drie belangrijkste acto-

ren bij de overgang naar het secundair onderwijs, met name de leerlingen, de 

ouders en de leerkrachten uit het basisonderwijs. De overstap draait uiteraard 

in de eerste plaats om de leerlingen zelf. Het zijn zij die aan het begin staan 

van het tweede deel van hun schoolloopbaan, het zijn zij die in het beste geval 

een bewuste keuze maken voor de school en de studies die hun voorkeur weg-

dragen. De jonge leeftijd waarop dit moet gebeuren – doorgaans in het kalen-

derjaar waarin ze twaalf jaar worden – zorgt er echter voor dat ook de ouders 

een heel belangrijke rol spelen in het proces. Die beslissen mee en zijn daarom 

een heel belangrijke partner in het keuzeproces. Tot slot zijn er de leerkrachten 

in de basisschool. Zij zijn de enige onderwijsprofessionals tot wie alle ouders 

en leerlingen potentieel toegang hebben. Daarom vormen ze een echte steun-

pilaar in het hele keuzeproces. 

Waarom dit boek?
Met dit boek willen we de inzichten uit het eerder vermelde onderzoek verder 

uitdiepen en, steunend op deze kennis, aanzetten tot reflectie en suggesties 

voor de onderwijspraktijk meegeven. We baseren ons hiervoor op onderzoek 

dat werd gevoerd in het kader van Transbaso, een grootschalig onderzoeks-

project dat leerlingen bevroeg die op het punt stonden een studie- en school-

keuze te maken, net als hun ouders en hun leerkrachten. We willen hier het 

perspectief van elk van deze actoren op de overgang van basis- naar secundair 

onderwijs voor het voetlicht brengen. Daarbij houden we telkens voor ogen dat 

de studie- en schoolkeuze bij de transitie basis-secundair een zaak is van deze 

drie actoren samen. 
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De overgang van het basis- naar het middelbaar onderwijs gaat voor leerlingen 

in eerste instantie over het kiezen van een school en studies die bij hen passen. 

Doorheen dit boek zal duidelijk worden dat dit lang niet voor elke leerling een 

evidente klus is. De onderwijsstructuur in de eerste graad van het secundair 

onderwijs is weinig transparant. Het vraagt dus behoorlijk wat kennis van het 

systeem om goed te kunnen inschatten wat de gevolgen van een keuze zijn. 

Bovendien zorgt de jonge leeftijd waarop leerlingen moeten kiezen ervoor dat 

ze dit niet altijd even bewust doen. Leerlingen steunen in belangrijke mate op 

informatie die ze krijgen van ouders, broers of zussen, leerkrachten, vrienden 

en andere personen in hun omgeving. De kwaliteit van die informatie en de 

manier waarop ze wordt aangebracht, hebben een grote invloed op de kijk van 

kinderen op het secundair onderwijs. Niet alle leerlingen kunnen terugvallen 

op ouders die het onderwijssysteem goed kennen. Voor hen is het essentieel 

dat ze op de basisschool goed geïnformeerd worden over de verschillende mo-

gelijkheden in het secundair en over de gevolgen van hun keuzes. Leerkrach-

ten kunnen dus een cruciale rol spelen in het wegwijs maken van leerlingen 

en hun ouders in het secundair onderwijs, hetgeen echter ook voor hen geen 

evidente zaak is. In dit boek proberen wij hen aan de hand van reflectievragen 

en inspirerende verhalen op weg te zetten. 

Voor wie geschreven?
Dit boek richt zich in de eerste plaats tot leerkrachten, zorg- en SES-leerkrach-

ten, directies, CLB-medewerkers en andere onderwijsprofessionals die van 

dichtbij of verderaf betrokken zijn bij studie- en schoolkeuzes. Via inspireren-

de verhalen (Kleine Helden) vertalen we in elk hoofdstuk de opgedane kennis 

naar praktijken die op de werkvloer hun nut hebben bewezen. We bieden ook 

reflectievragen aan, die je uitdagen om kritisch te kijken naar jouw huidige 

praktijk. Zo willen we je wijzen op de uitdagingen die de overgang basis-se-

cundair aan onderwijsprofessionals stelt, zonder evenwel de vertaalslag naar 

de onderwijspraktijk van alledag uit het oog te verliezen. Dit boek wil immers 

een prikkelend verhaal brengen, dat het belang van werken rond studie- en 

schoolkeuze bij de transitie basis-secundair onderstreept. 
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HET TRANSBASO-ONDERZOEK 

Doel van het onderzoek
Vooraleer je in de hoofdstukken duikt, willen we graag ingaan op de onder-

zoeksgegevens die aan de basis van dit boek liggen. onze bevindingen zijn het 

resultaat van drie jaar intensief onderzoek in 36 basisscholen in Antwerpen 

en Gent. Het onderzoek in het kader van dit Transbaso-project had een dubbel 

doel. Ten eerste wensten we de kennis over studie- en schoolkeuzeprocessen 

bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs uit te diepen. Ten tweede 

gingen we in een beperkter aantal basisscholen na hoe interventies, opgezet 

om studie- en schoolkeuzeprocessen te versterken en te verbeteren, effectief 

veranderingsprocessen in gang zetten.

De onderzoeksactiviteiten vielen ruwweg uiteen in drie grote luiken. Het eer-

ste bevatte een reeks van grootschalige bevragingen van leerlingen, hun ou-

ders en hun leerkrachten in alle 36 scholen. In het tweede luik organiseer-

den we kleinschaligere bevragingen, door leerlingen, leerkrachten en ouders 

te interviewen. Ten slotte voerden we een reeks van procesevaluaties uit bij de 

interventiescholen. In dit kader namen we interviews met directeurs af en or-

ganiseerden we focusgroepen en groepsgesprekken met leerkrachten(teams) 

en leerlingen.

De Transbaso-scholen 
Transbaso beperkte zich tot basisscholen in Antwerpen en Gent. De keuze voor 

deze steden is niet toevallig. Het project had immers tot doel om in uiteenlo-

pende schoolcontexten de studie- en schoolkeuze te bestuderen bij een diverse 

groep leerlingen, zowel wat betreft het al dan niet hebben van een migratie-

achtergrond als wat betreft de socio-economische achtergrond van de ouders.

De Transbaso-scholen moesten ook voldoende variatie in schoolprofielen ver-

tonen. Zo werd er bij de selectie rekening gehouden met het onderwijsnet en 

het percentage leerlingen met een laagopgeleide moeder. 

Voor elke stad werden de onderwijsinstellingen eerst per onderwijsnet opge-

deeld in een lijst van vrije scholen enerzijds en scholen van het officieel, gesub-

sidieerd onderwijs en het gemeenschapsonderwijs (Go!) anderzijds. Daarna 

werd elk van deze vier lijsten – twee voor Antwerpen en twee voor Gent – ver-

der opgedeeld in drie lijsten, naargelang het aantal leerlingen met een laagop-



15

IN
LE

ID
IN

G

geleide moeder: een eerste groep met de 33% scholen met het laagste percen-

tage leerlingen met een laagopgeleide moeder, een groep met de 33% scholen 

met een gemiddeld aantal leerlingen met een laagopgeleide moeder en een 

groep met de 33% scholen met het hoogste aantal leerlingen met een laagop-

geleide moeder. Uit deze twaalf lijsten (zie tabel 0.1) trokken we vervolgens 

toevalssteekproeven.

TABEL 0.1 Gerealiseerde steekproef

Gent Antwerpen TOTAAL

Vrij onderwijs

Laag # indicatorleerlingen

Midden # indicatorleerlingen

Hoog # indicatorleerlingen

3

2

3

3

3

3

6

5

6

GO! en OGO

Laag # indicatorleerlingen

Midden # indicatorleerlingen

Hoog # indicatorleerlingen

3

4

3

3

3

3

6

7

6

TOTAAL 18 18 36

Vervolgens bevroegen we in deze 36 scholen drie opeenvolgende groepen leer-

lingen en hun ouders aan de hand van vragenlijsten, vlak voor de overgang 

naar het secundair onderwijs. om ons een beeld te kunnen vormen van de 

schoolcultuur in de onderzochte onderwijsinstellingen, namen we ook enquê-

tes af bij de leerkrachten en directies. De eerste twee groepen leerlingen gaven 

we ook een vragenlijst na het eerste semester van hun eerste jaar in het secun-

dair. 

In onderstaande tabel (0.2) geven we een overzicht van de bevragingen en het 

aantal deelnemende leerlingen per bevragingsronde. In totaal werden in het 

kader van de grootschalige bevragingen ruim 3000 leerlingen bevraagd over 

hun keuzeproces. 
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Interviews 

Naast de herhaaldelijke enquêtes met vragenlijsten namen drie Transbaso-on-

derzoekers ook een reeks interviews af met de drie voornaamste actoren in het 

keuzeproces: leerlingen, ouders en leerkrachten van het zesde leerjaar. onder-

staande tabel (0.3) biedt een overzicht van het aantal interviews. 

TABEL 0.2 Overzicht van de bevragingen van leerlingen, totaal aantal bevraagde leerlin-

gen (in vet) en totaal aantal bevraagde ouders (in cursief) in de 36 Transbaso-scholen

TABEL 0.3 Overzicht van het aantal afgenomen interviews en de observaties van ouder-

contacten

Meting 

Einde 5de  

leerjaar*

Meting

Begin 6de  

leerjaar

Meting

Einde 6de  

leerjaar*

Meting

Einde 1ste 

semester

Groep 1 mei-juni '14

1116

962

april-mei '15

1049

960

februari-april '16

597

Groep 2 september- 

oktober '15

1131

april-mei '16

1128

1044

februari-april '17

565

Groep 3 september- 

oktober '16

1181

april-mei '17

1152

984

Op meetmomenten aangeduid met een * werden ook ouders, directies en leerkrachten 

bevraagd.

Aantal geïnterviewde leerlingen/

ouders/leerkrachten

Aantal keren geïnterviewd

en tijdstip van interview

Leerlingen interviews: 23 leerlingen  

6de leerjaar uit 2 scholen

2x

eerste ronde: februari ’16

tweede ronde: juni ’16

focusgroepen: 

1 x 7 leerlingen 6de leerjaar

1 x 8 leerlingen 6de leerjaar

uit 2 scholen

april ’16
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Aantal geïnterviewde leerlingen/

ouders/leerkrachten

Aantal keren geïnterviewd

en tijdstip van interview

Ouders interviews:

32 ouders

14 ouders

25 ouders

uit 4 scholen

eerste ronde:  

november ’15 - februari ’16

tweede ronde:  

februari ’16 – april ’16

derde ronde:  

februari ’17 – april ’17

Leerkrach-

ten

interviews:

15 leerkrachten 6de leerjaar

uit 11 scholen

1x

mei ’15 – juni ’15

Oudercon-

tacten

observaties:

36 oudercontacten

in 6 scholen

204 oudercontacten doorheen 6de 

leerjaar in 4 scholen

februari ’15 – juni ’15

oktober ’15 - april ’16

Procesevaluaties
In 24 van de 36 Transbaso-scholen vond ook een interventie-onderzoek plaats. 

In de helft van deze scholen – zes in Gent en zes in Antwerpen – zetten twee 

projectmedewerkers trajecten op rond de zes Transbaso-doelstellingen: (1) het 

in kaart brengen en communiceren van competenties van leerlingen, (2) het 

vergroten van de kennis over het secundair onderwijs, (3) het veranderen van 

negatieve percepties over technisch en beroepssecundair onderwijs, 4) opti-

maliseren of stimuleren van communicatie tussen alle betrokkenen, (5) het 

professionaliseren van de onderwijsloopbaanbegeleiding en tot slot (6) het net-

werken tussen verschillende betrokkenen.

De projectmedewerkers doorliepen na een intakegesprek met twaalf scholen 

drie schooljaren lang een actief traject en evalueerden op die manier continu 

het proces dat plaatsvond. Eenmaal per jaar voerde een van de Transbaso-me-

dewerkers ook een procesevaluatie uit, in de vorm van een (groeps)interview 

met directie en/of (een team van) leerkrachten. In enkele interventiescholen 

hielden we bovendien focusgroepsgesprekken met leerlingen, om te peilen 

naar de manier waarop zij de interventies ervaarden. 
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In de overige twaalf basisscholen vond geen actieve interventie plaats. Ze kre-

gen wel het materiaal aangeboden dat ontwikkeld werd bij de ondersteuning 

van de interventiescholen. We kozen samen met de scholen een doelstelling 

waarrond ze wilden werken, met daaropvolgend een halfjaarlijkse evaluatie: 

één keer telefonisch en één keer via een (groeps)interview met directie en/of 

leerkrachten(teams) aan het eind van het schooljaar. De meeste interventie-scho-

len werkten gedurende het project (zie tabel 0.4) rond meerdere doelstellingen.

TABEL 0.4 Transbaso-doelstellingen waarrond interventie-scholen werkten

Doelstelling Aantal 

scholen

Acties

In kaart brengen van 

en communiceren over 

competenties

13 Werken met talenten, breed evalueren, port-

folio’s en interactieve werkvormen gebruiken, 

differentiëren, ateliers organiseren, klasdoor-

brekend werken, zelfevaluatie van leerlingen 

gebruiken als vorm van evaluatie …

Verhogen van de ken-

nis over het secundair 

onderwijs

5 Organiseren van schoolbezoeken op basis van 

interesse, snuffeldagen in de B-stroom voor 

leerkrachten en themadagen voor hen; leer-

krachten secundair die een vak komen geven, 

IT, informatiebeurs over het secundair opzet-

ten, verklarende infografiek gebruiken …

Veranderen van nega-

tieve percepties over 

technisch en beroeps-

secundair onderwijs

5 Techniekdag en ateliers organiseren, oud-

leerlingen uitnodigen die vertellen over hun 

richting, leerlingen een les laten volgen in tech-

nische of beroepsscholen, leerkrachten bewust 

maken van hun eigen kijk op leerlingen …

Communicatie tussen 

alle betrokkenen bevor-

deren

8 Ouders betrekken bij het studie- en schoolkeu-

zeproces, werkmomenten met hen organise-

ren, kindcontacten opzetten, aanklampend 

werken bij ouders, ouders van kinderen uit het 

4de en 5de jaar betrekken …
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Doelstelling Aantal 

scholen

Acties

Professionaliseren rond 

onderwijsloopbaanbe-

geleiding

11 Studie- en schoolkeuzetraject in de derde graad 

expliciteren, beleid rond zittenblijven opzet-

ten en afwegingskader rond het overdoen van 

een jaar gebruiken, onderwijsloopbaanbeleid 

bespreken en verder verfijnen met het hele 

team …

Netwerken tussen ver-

schillende betrokkenen

4 Atelierwerking met de buurt opzetten, ouders 

betrekken via een netwerk met hen …
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OPBOUW VAN HET BOEK

Dit boek is ingedeeld in vijf hoofdstukken.

In het eerste hoofdstuk gaan we in op de huidige situatie in Vlaanderen. Daar-

bij behandelen we het aanbod aan studieopties en scholen, welke leerlingen 

in welke studierichtingen terechtkomen en hoe keuzes gemaakt aan het begin 

van het secundair onderwijs gevolgen kunnen hebben op langere termijn. 

Het tweede hoofdstuk laat de stem van leerlingen luid weerklinken. We gaan 

in op hoe leerlingen de overgang van basis naar secundair beleven, we bekij-

ken de bronnen die ze gebruiken om zich over het secundair onderwijs te in-

formeren en de manier waarop ze uiteindelijk een keuze maken. Verder staan 

we uitgebreid stil bij de rol van stereotiepe ideeën over het secundair onderwijs 

in het keuzeproces, en bij hun nefaste invloed op het beeld dat leerlingen over 

zichzelf hebben. 

Voor het derde hoofdstuk zoomen we in op de ouders. Eerst bekijken we de 

cruciale rol die ouders spelen in het keuzeproces. Die is zeer belangrijk, ge-

zien de jonge leeftijd waarop de leerlingen kiezen. Vervolgens focussen we op 

verschillen tussen de vaardigheden van ouders om hun kind bij de keuze te 

begeleiden. Hun mogelijkheden daartoe verschillen volgens de culturele en 

sociale achtergronden. Nadien bespreken we kort de motieven voor studie- en 

schoolkeuze. Tot slot gaan we in op de verwachtingen die ouders koesteren 

ten aanzien van de basisschool, met betrekking tot de overgang van basis naar 

secundair. 

In het vierde hoofdstuk focussen we op de rol van de leerkracht en het school-

team in het studie- en schoolkeuzeproces van leerlingen en ouders. We be-

lichten de rol die leerkrachten zichzelf toedichten in dit proces en de manier 

waarop ze adviseren, maar ook de hinderpalen die ze ervaren. 

In het vijfde hoofdstuk bekijken we wat basisscholen ondernemen, en delen 

we ervaringen over welke interventies werkten en over welke keuzes scholen 

kunnen maken. We geven een inkijk in hoe scholen aan de slag gingen met 

leerlingen, ouders en leerkrachten/collega’s, om vaster in hun schoenen te 

staan bij de begeleiding van een studie- en schoolkeuzeproces en de onder-
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wijsloopbaan van leerlingen. We blikken geregeld terug op wat we in de vorige 

hoofdstukken hebben vastgesteld. De conclusies en succeservaringen rond de 

zes Transbaso-doelstellingen vormen hier het uitgangspunt. 

De eerste vier hoofdstukken worden aangevuld met enkele inspirerende ver-

halen en praktijktips. De inspirerende verhalen brengen praktijken voor het 

voetlicht van leerkrachten uit scholen die bij het Transbaso-onderzoek betrok-

ken waren. Het gaat om doorgaans kleine praktijken die, in de specifieke con-

text van de school waarin ze tot ontwikkeling kwamen, een verschil maken 

voor ouders en leerlingen. Met de kaders met praktijktips willen we je aanzet-

ten om de manier waarop je leerlingen voorbereidt op de overgang naar het se-

cundair kritisch onder de loep te nemen. Hiervoor stellen we gerichte vragen, 

die stimuleren om nieuwe praktijken uit te proberen. Hier en daar verwijzen 

we ook naar onze website: www.vanbasisnaarsecundair.be. Deze biedt concre-

te praktijken en handvatten over hoe je als leerkracht specifieke uitdagingen 

in verband met studie- en schoolkeuze kunt aanpakken. Het vijfde hoofdstuk 

verschilt van de vorige delen, omdat het vertrekt vanuit doorleefde praktijk-

ervaringen, die we koppelen aan de onderzoeksresultaten uit de eerste vier 

hoofdstukken.

We eindigen het boek met een ‘uitsmijter’ van kinderrechtencommissaris Bruno 

Vanobbergen, die onze onderzoeksresultaten kritisch onder de loep neemt.

Wie zich verder wil verdiepen in processen van studie- en schoolkeuze, vindt 

achteraan in dit boek een leeswijzer met bronnen. Hierin namen we zowel 

bronnen op waarnaar we in de hoofdstukken verwijzen, als extra lectuur.

We doorspekken het geheel met citaten uit de vele interviews met leerlingen, 

ouders en leerkrachten. Daarbij gebruiken we fictieve namen. Alle citaten zijn 

afkomstig van leerlingen en leerkrachten uit het zesde leerjaar, tenzij anders 

aangeduid.

We wensen je een aangename leeservaring en een behouden overtocht!


