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Sociale ongelijkheid in het onderwijs:

- socioeconomische status gezin bepalend voor prestaties en bereikt niveau

- niet te verklaren door intelligentie

 kansen worden ontnomen

 talenten gaan verloren



 onderzoek naar mechanismen

Gebrek aan overeenstemming tussen school en gezin:

- economisch kapitaal

- cultureel kapitaal

- sociaal kapitaal – ouderlijke betrokkenheid, steun leerkrachten

 drempels, barrières



Overgang van primair naar secundair onderwijs

B-stroom – prestaties (bepaald door sociale herkomst)

A-stroom – prestaties + sociale herkomst

3.9% in B-stroom

78.2% in optievakken Latijn of moderne  hoog mikken



Verklaringen?

- Cultureel kapitaal - kennis

- Sociaal kapitaal - advies

- Keuzeprocessen - kosten/baten

- risico’s vermijden: “niet voor mensen zoals wij”



Gevolg: georganiseerde segregatie via onderwijsvormen

Onderwijsvorm naar SES (3de en 5de jaar)
VLO 2004-2005



Effecten sociale segregatie in secundair onderwijs

Analyse: engagement in Gent

International Study of City Youth (ISCY)

2354 vierdejaars in 30 scholen (2013-2014)

Gebrek aan engagement: - storend gedrag (behavioral)

- weigering inspanning te doen (cognitive)

- verveling, desinteresse (emotional)

Sociale herkomst:- objectief (leerlingen met/zonder werkloze ouder)

- subjectief

- leerlingsamenstelling school 





Bevindingen

Storend gedrag: - subjectieve inschatting financiële situatie

- percentage werkloosheid school (compositie)

- deprivatie-cultuur school 

Weigering inspanning: - subjectieve inschatting financiële situatie

- deprivatie-cultuur school 

Verveling: - subjectieve inschatting financiële situatie

Subjectieve indicators!



+ effecten beroepsonderwijs op zich

 weinig maatschappelijk gewaardeerd

 gevoel van zinloosheid

Onderzoek in Vlaamse secundaire scholen naar intentie dropout:

- sociale herkomst

- beroepsonderwijs = grootste voorspeller

- binnen bso: - gevoel van zinloosheid (“niet voor mensen zoals wij”)

- ervaring steun leerkrachten



Ouderbetrokkenheid?

- Sociaal zwakkere milieus  minder ouderbetrokkenheid

- Ouderbetrokkenheid  gevoel van zinloosheid

 engagement 



Conclusie

Sociale ongelijkheid in onderwijs 

- op verschillende vlakken kwestie van “mismatch”

 verwachtingen stemmen niet overeen

- structuren – georganiseerde sociale segregatie

- subjectieve ervaringen, percepties

 drempels, barrières voor bepaalde groepen

 compenserend vermogen scholen

 kloof die overbrugd kan/moet worden
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