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Summary
Input or schools? The influence of schools and other socialization areas on the attitudes of
pupils.
As values are increasingly considered vitalfor good citizenship, community building and economic
growth, schools are expected to engage in values-education. Many people doubt the ability of schools
to influence significantly the values of their pupils. This paper analyses the influence ofschools on
the attitudes ofpupils, using representative data from 4.722 pupils in the highest grade of 63
schools. The value dimensions or attitudes under investigation are ethnocentrism, moral tolerance
and school well-being To estimate the influence of schools, the multilevel analysis checks characteristics of the family of origin, the religion or worldview of the pupils, their participation in associational life, and the pupils' taste and media cultures. Results indicate that schools exert an important
net influence on the ethnocentrism and ethical liberalism of their pupih. The family largely determines the sense of school well-being There are no signiflcant differences between public and private
schools in these matters.

1. Inleiding
Na een lange periode waarin de term waarde' niet meer van deze tijd leek, staat de vorming
van waarden en houdingen weer volop in de belangstelling. De herontdekking van waarden
heeft verschillende oorzaken, gaande van technologische ontwikkelingen (Beck, 1992) over de
hoop dat waardevorming ook meteen burgerschapsvorming impliceert (Blendon, 1997;
Elchardus & Smits, 1998) tot de overtuiging dat waarden een belangrijke rol spelen in de economische slagkracht en groeikansen van een land (Fukuyama, 1995). Waarden worden nu
beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde voor sociale gemeenschap, economische groei,
politieke doeltreffendheid, veiligheid en het verantwoord gebruik van de technologische mogelijkheden. De verwachtingen zijn bijzonder hoog gespannen en daarom wordt naar de scholen
gekeken, vi^aarvan nu waardevorming wordt verwacht.
De school wordt van oudsher erkend als een instelling die socialiseert. Daarenboven neemt
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men aan dat de schoolse opvoeding vatbaar is voor sturing door beleid en diverse onderwijsactoren (Leune, 1985). Op die manier lijken de scholen instellingen die een maatschappij kunnen maken of scheppen. Daarom wordt nu van de scholen verwacht dat zij, naast hun vertrouwde pedagogische taken, ook de vorming van niet-cognitieve houdingen op zich nemen.
Om die 'nieuwe' taak van de scholen te ondersteunen, worden vanuit verschillende filosofische
invalshoeken en disciplinaire inspiratiebronnen methoden voor waardevorming aangereikt (zie
onder meer Klaassen, 1996). De promotoren daarvan bieden handleidingen aan, maar spreken zich, op een paar uitzonderingen na, niet uit over de daadwerkelijke invloed van hun voorschriften. We weten nagenoeg niets over de impact van de voorgestelde werkwijzen. We weten
zelfs niet of de scholen er echt in slagen de waarden, opvattingen en houdingen van hun leerlingen te beinvloeden. Onder meer binnen de Amerikaanse, Franse en Nederlandse context
werd in bet verleden aangetoond dat scholen een invloed kunnen hebben op de politieke orientaties van hun leerlingen (Kent Jennings & Niemi, 1974; Morrison & Mcintyre, 1975;
Wittebrood, 1995; Grisay, 1997). Voor Vlaanderen bestaan daarover geen betrouwbare (veralgemeenbare) gegevens.
Onderhavige bijdrage heeft niet de bedoeling een bepaald model of een bepaalde methode
of cursus van waardevorming te toetsen. Deze zijn daartoe in Vlaanderen op onvoldoende systematische wijze uitgebouwd. Daarom vertrekken we vanuit de onderwijspraktijk.
Praktijkervaring laat vermoeden dat er grote verschillen bestaan in de wijze waarop de scholen
waardevorming aanpakken. Het zijn die feitelijke verschillen die we in kaart willen brengen en
waarvan we de impact willen vaststellen. Indien die verschillen niet samenhangen met de houdingen van de leerlingen, is de kans klein dat scholen een belangrijke rol kunnen spelen in de
waardevorming. Indien daarentegen wel een good en een bad practice kunnen worden onderscheiden, is meteen een aanknopingspunt gevonden om doeltreffende wijzen van waardevorming te ontwikkelen. Bij het zoeken naar de effecten van scholen op houdingen, moeten we
echter rekening houden met de invloed van andere socialisatieagenten zoals het gezin, het verenigingsleven, de media en de vriendenkring oipeer group.
Op die manier zijn de vragen waarop deze bijdrage een antwoord wil geven, meteen geformuleerd. Beinvloeden scholen de houdingen van hun leerlingen op een betekenisvolle wijze?
Blijft het effect van de scholen nog overeind als we rekening houden met de invloeden van
andere socialiserende actoren en structuren, zoals het gezin, de media, de levensbeschouwing
en de deelname aan het verenigingsleven?
Vooralsnog gaan we, op een uitzondering na, niet in op mogelijke verklaringen van het
overblijvend schooleffect. De uitzondering betreft de invloed van het 'schoolnet'.^ Opvoeding
en vorming (zowel cognitief als niet-cognitief) worden geassocieerd met ondersteunende
levensbeschouwelijke netwerken rond scholen (Coleman & Hoffer, 1987; Dijkstra, 1997). De
aanspraak op een specifieke religieuze, morele en culturele (waarden-)socialisatie wordt zelfs als
de primaire bestaansreden aangegeven voor het bestaan van verschillende 'onderwijsrichtingen'
of'netten' (Vreeburg, 1997). Die aanspraak staat in schril contrast met de schaarste aan empirische gegevens over de effecten van levensbeschouwelijk specifieke 'netten' op de niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen. Binnen het leader van deze bijdrage zal worden nagegaan of
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leerlingen uit scholen van katholieke signatuur significant afwijken van leerlingen uit scholen
met een pluralistisch gemengd of neutraal karakter.

2. Onderzoeksopzet en gegevens
Het doel van religieuze, morele of culturele socialisatie is het overdragen van niet-cognitieve vaardigheden, die -wt hier 'waarden' noemen. Het begrip 'waarde' wordt in de vaklitetatuur in verschillende betekenissen gebruikt (Elchatdus, 1991). Hier beschouwen we w^aarden als opvattingen
over het wenselijke. Het zijn criteria vi^aarmee doelen, normen en handelingen kunnen worden
beoordeeld. Verder opteren we ervoor waarden te beschouwen als vertogen die iets zeggen over
de manier waarop mensen in concrete situaties oordelen vellen over wat goed, juist, gepast, rechtvaardig, aantrekkelijk, waar... is (Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler & Tipton, 1986; Swidler,
1986). Die vertogen dragen bij tot het definieren van de situaties en reiken tezelfdertijd de verantwoordingsgronden aan die binnen die situaties worden gehanteerd (Eichardus, 1991;
Alexander, 1993). We nemen tevens aan dat die vertogen, of althans de gevoeligheid voor die
vertogen, kunnen worden gemeten via item-respons in vragenlijsten. Om eentonig taalgebruik te
vermijden, verwijzen we naar het resultaat van die metingen als waarden, houdingen of attitudes.
Om de geformuleerde onderzoeksvraag te beantwoorden zou men, in het ideale geval, longitudinaal onderzoek moeten verrichten, met minstens twee waarnemingspunten. De afwezigheid van een longitudinaal design wordt hier enigszins opgevangen door te werken met leerhngen van het zesde jaar secundair onderwijs (tweede jaar van de derde graad).^ Men kan
immers aannemen dat de waarden van de laatstejaars zich al enigszins hebben gestabiliseerd
(Morrison et al., 1975; Wittebrood, 1995). Bovendien veranderen nog relatief weinig jongeren van onderwijsinsteiling tijdens de derde graad van het secundair onderwijs. Zo'n 85% van
deze laatstejaarsleerlingen zitten al minstens drie jaren op dezelfde school.
De gegevens** werden verzameld aan de hand van een representatieve steekproef van 63
Vlaamse scholen bij 4.722 leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs. Deze scholen
zijn gespreid over de verschillende 'onderwijsnetten' (richtingen), over de vijf Vlaamse provincies en omvatten het algemeen, het technisch en het beroepssecundair onderwijs.^ Alle leerlingen van de laatste jaren werden in de geselecteerde scholen via een gestandaardiseerde schriftelijke vragenhjst ge'mterviewd. In elke school werden ook het schoolhoofd (directeur of
onderdirecteur) en een leerkracht mondeling ge'mterviewd. Verder werden per school gemiddeld tien leerkrachten schrifiielijk bevraagd. In het totaal werden 637 leerkrachten geinterviewd. Om alle netten te kunnen opnemen in deze steekproef opteerden we voor een disproportioneel gestratificeerde steekproef van 63 scholen. Op deze wijze trokken we 40 scholen uit
het vrije net (dit net bestaat overwegend uit katholieke scholen, alle vrije scholen in de steekproef zijn katholiek), 16 scholen uit het gemeenschapsonderwijs (voorheen het rijksonderwijs)
en zeven scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs (ingericht door de steden, gemeenten of provincies). De gewilde oververtegenwoordiging van het gemeenschapsonderwijs en van
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het officieel gesubsidieerd onderwijs werd in de analyse gecorrigeerd aan de hand van wegingscoefFicienten op het niveau van de leedingen (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998).

3. Welke houdingen? Selectie van de afliankelijke variabelen
Het peilen naar een reeks verschillende waarden dringt zich niet alleen op ter wille van inhoudeUjke redenen. Het steunt ook op methodologische overwegingen. Uit efFectiviteitsonderzoek
bUjkt dat scholen met een hoog rendement voor wiskunde, niet per definitie een hoog rendement hebben op taalvaardigheid. De mate waarin er consistentie is over de verschillende
onderwerpen is een empirische vraag en mag geen a priori vormen (Bosker & Scheerens,
1997). Hetzelfde kan zich voordoen op het vlak van de niet-cognitieve vaardigheden. Men kan
er niet automatisch van uitgaan dat scholen eenzelfde impact hebben op alle soorten waarden.
Een invloed op verdraagzaamheid bijvoorbeeld, hoeft niet noodzakelijk te leiden tot gevoelens
van solidariteit of persoonlijk welbevinden. Betrouwbare kennis over de efFecten van de scholen op de waardevorming kan daarom bezwaarlijk worden afgeleid van de geobserveerde efFecten met betrekking tot een bepaalde houding.
Uit het aanbod van 19 gemeten houdingen hebben we een handelbaar aantal afhankelijke
variabelen geselecteerd. De doorgevoerde selectie steunt op de veronderstelling dat de kans
groot is dat de individuele kenmerken van de leedingen en de schoolkenmerken sterk gelijkende efFecten hebben op waarden die onderling sterk samenhangen. De samenhang tussen de
verschillende waardeschalen wordt in kaart gebracht via een hoofdcomponentenanalyse. Uit
elk van de grote dimensies die zich in de samenhang tussen de negentien schalen aftekenen,
werd dan een schaal voor analyse geselecteerd. Door uit elk van de gevonden dimensies een
schaal te selecteren, maximaliseren we de kans dat we waarden en houdingen onderzoeken die
onderhevig zijn aan verschillende invloeden. Op basis van de hoofdcomponentenanalyse werden drie componenten onderscheiden. Deze verklaren in het totaal 43% van de totale variatie van de 19 variabelen.
In de eerste component vinden we hoofdzakelijk sociaal-politiek getinte houdingen terug
zoals etnocentrisme, autoritarisme, politiek cynisme en utilitair individualisme. Deze component vertoont zeer sterke gelijkenissen met wat we de 'nieuwe breuklijn' hebben genoemd
(Elchardus, 1994; Elchardus, 1996). Deze leidt tot scherpe conflicten over migranten- en veiligheidsbeleid, sociaal beleid en burgerschap. Een tweede component wordt gevormd door
meer persoonsgebonden attitudes. De houdingen die sterk positief laden op deze component
zijn het maatschappelijk toekomstbeeld, het gevoel van politieke machteloosheid, het zelfbeeld
van de jongeren en het algemeen welbevinden van de jongeren op school. Achter al die attitudes schuilt een dimensie die wijst op welbevinden, hetzij in termen van algemene toekomstperspectieven, hetzij met betrekking tot de eigen mogelijkheden en verwezenlijkingen. De
derde component omvat een aantal morele of ethische standpunten die men kan innemen, met
aan de ene kant eerder permissieve of liberale standpunten en aan de andere kant eerder conservatieve of zelfbeperkende stellingen.
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Uit elk van die drie intern homogene dimensies hebben we telkens een betrouwbare schaal
gekozen voor verdere analyse. De voorkeur ging uit naar houdingen die in de onderwijswereld
relevant worden geacht en maatschappelijk belangwekkend zijn. Op basis van die criteria werden de etnocentrismeschaal, de schaal voor het schoolwelbevinden en de schaal voor morele
tolerantie gekozen (zie tabel 1).
Tabel 1: Opgemeten attitudeschalen, met betrouwbaarheid en aantal items
Component
1 Politiek
2 Welbevinden
3 Ethiek

Schaal
Etnocentrisme
Schoolwelbevinden
Morele tolerantie

Comoonendadincen
0,72
0,55
0,55

Schaalkenmerken

a
0,92
0,79
0,76

N items x
10
39,3
6
56,2
8
54,5

SD
21,3
17,6
17,6

N
4.670
4.678
4.665

De etnocentrismeschaal is een somschaal, die gaat van 0 tot 100. Een hoge score op deze schaal
betekent dat men een negatieve houding aanneemt tegenover migranten, een lage score wijst
op een tolerante of positieve houding. In tabel 2 worden de scores op de uitspraken weergegeven in percentages. De ondervraagde jongeren scoren gemiddeld 39,3 op de etnocentrismeschaal. Dat wijst op een relatief verdraagzame houding.'*
Tabel2: Items van de schaal 'negatieve houdingen tegenover "outgroups" '(%)
Uitspraken:

O/Q

oneens Noch oneens, % eens
noch eens
42,8
31,1
26,1
45,3
30,6
24 0
34,4
33,2
32,3

Belgie had eigenlijk nooit gastarbeiders^ mogen binnenlaten.
Gastarbeiders nemen ons werk af.
Migranten" komen hier profiteren van de uitkeringen.
In sommige buurten doet de overheid te veel voor de migranten
en te weinig voor de Belgen die er wonen.
33,6
27,7
38,7
Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen.
48,5
30,4
21,1
Mensen uit verschillende culturen hebben best zo weinig mogelijk
contact met elkaar.
73,2
17,5
93
We moeten er op toezien dat wij ons ras zuiver houden en
vermenging met andere volkeren tegengaan.
69,0
19,8
11,3
Gastarbeiders moeten onder elkaar huwen.
65,2
21,6
13,2
Ik ben een racist.
65,7
23,3
11,0
Ik ben een antiracist.
28,5
29,8
41,8
* Met 'gastarbeiders' of 'migranten' wordt hier voornamelijk verwezen naar Turken en Marokkanen.

De tweede geselecteerde schaal peilt naar het schoolwelbevinden bij de leedingen (zie tabel 3).
Dit welbevinden wordt opgevat als de tevredenheid van de leerlingen met verschillende aspecten van de schoolomgeving (Stoel, 1980). In dit onderzoek hebben we een aangepaste schaal
voor algemeen schoolwelbevinden gebruikt, die verwijst naar de beleving van de school in het
algemeen (Verhoeven, Vandenberghe & Vandamme, 1992). Hoe hoger de score van leerlin-
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gen op deze schaal, hoe meer de leerlingen tevreden zijn op school. De gemiddelde score van
de leerhngen op het schoolwelbevinden is 58,0 op 100.
Tabel3: Items van de schaal 'algemeen schoolwelbevinden' (%)
Uitspraken:

% oneens

% noch eens,
noch oneens

% eens

33,3
71,1
56,5
23,4
16,0
62,4

39,7
18,1
30,3
36,5
34,1
23,7

27,0
10,8
13,2
40,1
49,9
14,0

Ik vind het meestal tof op school.
Ik zou graag van school veranderen.
Ik voel me meestal ongelukkig als ik op school zit.
Ik vind de meeste lessen op deze school te saai.
De sfeer bij mij op school is goed.
Ik zou liever geen les meer volgen.

Uit de derde factor werd de schaal 'morele tolerantie' geselecteerd. Dit is een van de sub-schalen van de permissiviteitsindex, die reeds tweemaal, in 1981 en in 1991, werd gebruikt in de
European Values Study (Delooz & Kerkhofs, 1992). Een hoge score op deze schaal wijst op een
'liberale' ('permissieve') houding ten aanzien van seksuele en bio-ethische vraagstukken (zie
tabel 4). De gemiddelde score van de leerlingen op deze somschaal is 54,5 op 100. De laatstejaars secundair zijn onderling sterk verdeeld over ethische kwesties. Dat geldt trouwens niet
alleen voor de leerlingen, maar ook voor de scholen.
In de reglementen en pedagogische projecten van haast alle onderzochte scholen vinden we
dat ze zich willen inzetten voor het bevorderen van verdraagzaamheid en van het welbevinden
van hun leerlingen. Daartegenover staat dat scholen onderling sterk verschillen in de mate
waarin ze kiezen voor een 'strenge' of'conservatieve', dan wel een meer 'permissieve' of'liberale' houding met betrekking tot ethische kwesties. Op die manier hebben we twee schalen etnocentrisme en schoolwelbevinden - waarover in principe een brede consensus bestaat in alle
scholen en een derde waar we systematische verschillen kunnen verwachten, ook naar onderwijsnet.
Tabel 4: Items van de schaal 'morele tolerantie' (%)
Handelingen:

% "ooit
gerechtvaardigd

% tussen
beide

% altijd
gerechtvaardigd

14,1
21,7
43,0
30,7
11,1
29,7
42,1
11,9

39,6
21,8
37,6
41,8
21,6
36,6
36,4
29,7

46,2
56,5
19,4
27,6
67,3
33,6
21,5
58,4

Echtscheiding
Homoseksualiteit
Prostitutie
Abortus
Euthanasie, op vraag van de patient zelf
Euthanasie, op vraag van de familie
Zelfdoding (of zelfmoord)
Doden uit zelfverdediging
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4. Relevante onafhankelijke variabelen
Jongeren worden in hun ideeen, gevoelens, opvattingen, waarden en gedragingen be'i'nvloed
door verschillende sociale kaders waarmee ze in contact komen (Morrison et al., 1975;
Bronfenbrenner, 1979; Klaassen, 1996). Teneinde deze omkadering te duiden is het gemakkelijker te spreken van socialisatievelden. De belangrijkste socialisatievelden waarin de overgrote meerderheid van de jongeren terechtkomen, zijn het gezin (Morrison et al., 1975; Du BoisReymond, 1992; Klaassen, 1996), de leeftijdsgenoten oi peer group (De Hart & Janssen,
1991), de cultuur, de media en vrijetijdsbesteding (Van der Linden & Dijkman, 1989;
Bouverne de Bie, 1993; Terpstra, 1997) en het verenigingsleven (Sundeen & Raskoff, 1995).
Het socialisatieonderzoek relativeert de invloed van de scholen, zeker met betrekking tot
normen en vi'aarden (Leune, 1985). Om de invloed van de scholen te kunnen inschatten, moet
die van de andere socialisatievelden daarom zeker in rekening worden gebracht (de lijst van
gebruikte variabelen is opgenomen in tabel 5).^ Het probleem hierbij is dat het in grootschalig onderzoek nagenoeg onmogelijk is de invloed van de fluctuerende peer group op dezelfde
wijze te onderzoeken als de invloed van het meet stabiel gestructureerde gezin. De peer group
zal slechts binnen het blikveld van dit onderzoek verschijnen in de mate dat hij samenvalt met
gedeelde smaak op het vlak van muziek- en mediabelangstelling. Deze subculturen, die we verder smaak- en mediaculturen noemen, vallen gedeeltelijk samen met de peer group omdat de
belangstelling en de smaak die er uit blijkt, enerzijds mensen in kennissen- en vriendenkringen kan samenbrengen, anderzijds omdat kennissen- en vriendenkringen op hun beurt een
mate van homogeniteit op het vlak van media- en smaakcultuur kunnen ontwikkelen
(Tillekens, 1993; Elchardus, Giorieux, Derks & Pelleriaux, 1996). In onze analyse hebben we
ervoor geopteerd om smaakculturen en mediavoorkeuren onafhankelijk van elkaar te meten.
We hebben getracht dimensies van de smaakculturen in kaart te brengen, uitgaande van
vragen betreffende de muziekvoorkeur en de voorkeur voor onderscheiden soorten televisieprogramma's.' Een hoofdcomponentenanalyse wees uit dat er in de 18 ter beoordeiing voorgelegde muziekgenres en de 14 soorten programma's, vier inhoudelijk verschillende smaakdimensies kunnen worden onderscheiden, die samen 42,4% van de totale variantie verklaren.
E^n dimensie bevat Vlaamse entertainmentmuziek, die centraal stond in het programma 'Tien
om te zien'. Mensen die van dat soort muziek houden, spreken doorgaans ook een voorkeur
uit voor verschillende soorten amusementsprogramma's. Verder noemen we dit de 'entertainment'-factor. Een tweede duidelijke dimensie bestaat voornamelijk uit de 'hardere' muziekgenres, zowel wat het aantal decibels als de onderwerpen betreft.' Een derde dimensie die in
de muziek- en programmavoorkeuren kan worden onderkend, kenmerkt zich door een preferentie voor informatieve televisieprogramma's, voor klassieke muziek en voor 'gecanoniseerde'
muziekgenres. Naar analogic van de locatie van een ]2ax\v^ jazz-, folk- en wereldmuziekfestival, dat ooit de langharige voorstanders van de tegencultuur aantrok, maar nu een zeer gezapige indruk maakt, hebben we die component maar de 'Dranouter'-dimensie gedoopt.'" Een
vierde en laatste component wordt voornamelijk gevormd door een combinatie van voorkeuren voor allerhande dansmuziek, zoals techno, house, rap, reggae en disco. Deze dimensie kan
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dan ook worden omschreven als de 'dansmuziek'-factor.
Bij het speuren naar de dimensies van de mediacultuur werd gebruik gemaakt van de voorkeur op het vlak van tijdschriften, radio- en tv-zenders en een aantal vrijetijdsbestedingen zoals
het discotheekbezoek. Een 'niet-lineaire hoofdcomponentenanalyse' (Gifi, 1990) wees op een
zinvoUe dimensie, die 46,8% van de totale variantie dekt. Aan een uiterste van deze dimensie
situeren zich de jongeren die het tienerblad Joepie het beste tijdschrift vinden, frequent naar
discotheken gaan en de openbare omroep afwijzen. Aan de tegenpool vindt men de jongeren
die zich associeren met tijdschriften als Humo en Knack nooit naar een disco gaan, naar Studio
firwWluisteren (de jongerenzender van de openbare radio-omroep) en de Vlaamse commerciele tv-zenders afkeuren. De meest zinvolle duiding van deze dimensie of factor lijkt ons het
onderscheid tussen cuituurpopdistische media en kritische media. De cukuurpopuhstische
media meten de waarde van hun inhoud af aan de bijval. De kritische media doen een poging
bepaalde criteria te respecteren die onafhankehjk zijn van marktsucces, maar die ontleend zijn
aan opvattingen over wat degehjke journahstiek is, wat een openbare omroep behoort te doen
of wat kritische tegendraadsheid inhoudt. Om niet verkeerd te worden begrepen, voegen we
er meteen aan toe dat in onze ogen cuhuurpopulisme niet noodzakehjk minderwaardig is aan
cultuurkritiek.
Tabel5: Operationalisering van de verschillende socialisatievelden; minima- en maximagemiddelden in de steekproef van scholen
Objectief
Houdingen

Persoonlijke
Kenmerken

Socialisatieveld 1:
Ouderlijk milieu

Gebruikte indicator
Etnocentrisme (somschaal 0 [niet etnocentrisch] - 100 [extreem])
Schoolwelbevinden (somschaal 0 [niet goed] - 100 [wel])
Morele tolerantie (somschaal 0 [niet tolerant] - 100 [wel])
Sekse (% meisjes)
Leeftijd (in jaren)
Levensbeschouwing: (% katholiek)
Alternatief geloof (New Age; somschaal 0 [niet]-100 [wel])
Gezinsgrootte (aantal personen)
Samenstelling van het gezin (% dat woont met beide ouders)
Nationaliteit van de leerling (% Niet-Belg)
Nationaliteit van de vader (% Niet-Belg)
Nationaliteit van de moeder (% Niet-Belg)
Professionele situatie van de vader (% werkende)
Opleiding van de vader (% met diploma hoger onderwijs)
Beroep (huidig of laatste) van de vader (EGP-codering)
Werkloosheidservaring van de vader (% leeriingen waarvan
vaders ooit werkloos zijn geweest)
Opleiding van de moeder (% met diploma hoger onderwijs)
Professionele situatie van de moeder (% werkende)
Beroep (huidig of laatste) van de moeder (EGP-codering)
Beroepsprestige van het beroep van de ouders, gecodeerd
volgens de GIBS classificatie (0-100) (Elchardus, 1979)
Verhouding met de ouders (somschaal 0 [slecht] - 100 [goed])

257

Min. Max.
20,6 63,8
48,2 66,5
40,7 67,7
100
0
17,4 19,8
11,3 83,0
18,9 47,9
3,6
4,7
47,4 93,5
49,4
0
51,6
0
0
50,7
65,9 98,4
4,0 94,4

0
4,4
27,8

29,8
81,8
79,7

34,6
61,1

63,1
76,1

Mens & Maatschappij
Objectief
Socialisatieveld 2:
Verenigingsleven

Socialisatieveld 3:
Massamedia
Socialisatieveld 4:
Smaakcultuur

Gebruikte indicator
Jeugdvereniging (% lid)
Sociale vereniging (% lid)
Vrijedjdsvereniging (% lid)
Sportclub {% lid)
Politieke partij / politieke jeugdvereniging (% lid)
Religieuze vereniging (% lid)
Cultuurpopulisme (factorscores; in standaarddeviaties)i)

Min.

Max.

14,1
6,1
5,6
21,6
0
0
-0,86

69,0
44,7
56,4
74,6
19,5
17,2
+ 0,95

Harde muziek (factorscores; in standaarddeviaties)
Entertainment (factorscores; in standaarddeviaties)
Dranouter (factorscores; in standaarddeviaties)
Dansmuziek (factorscores; in standaarddeviaties)

-0,72
-0,75
-0,75
-0,43

+0,62
+0,86
+0,80
+0,77

In de bovenstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de onderzochte onafliankelijke
variabelen, van de persoonlijke kenmerken en van de kenmerken van de socialisatievelden, die
werden opgemeten en waarmee in het onderzoek werd rekening gehouden. Daarnaast geven
we voor de meest indicatieve variabelen de minimum- en maximumwaarden per school. Deze
waarden geven een eerste indicatie van de heterogeniteit van de diverse schoolbevolkingen en
van de verschillen tussen de schoien.

5. Resultaten
5.1 Analysetechniek
Om de invloed van de schoien op de houdingen van de leerlingen op een betrouwbare wfijze
te schatten, dient niet alleen rekening te worden gehouden met de invloed van andere socialisatievelden, maar ook met de specifieke wijze w^aarop de gegevens, geclusterd per school, werden verzameld. Om dat probleem van de gegroepeerde data (in feite gaat het om gegroepeerde respondenten) op te vangen, verrichten we multiniveau-analyses (Bryk & Raudenbush,
1992; Kreft & De Leeuw, 1998). Deze maken het mogelijk variabelen, verzameld op verschillende aggregatieniveaus, tegelijkertijd te gebruiken in een model en te komen tot relatief
betrouwbare schattingen van de onderscheiden instroom- of leerlingenefFecten enerzijds,
schooleffecten anderzijds. In onze modellen onderscheiden we twee niveaus, de school en de
leerlingen.
Om na te gaan of er verschillen bestaan tussen de schoien met verschillende levensbeschouwelijke karakters, voeren we eerst een multiniveau-analyse uit op de afliankelijke variabelen met 'net' als verklarend kenmerk (model I in tabel 6). Vervolgens gaan we na of er nog
schooleffecten overblijven na controle op de instroom (leerlingenbevolking), zonder het net in
te voeren. Dit model waarin de verschillende socialisatievelden zijn opgenomen geeft ons een
idee van het netto-effect van schoien op etnocentrisme, schoolwelbevinden en morele tolerantie (model 2 in tabellen 6 en 7). Ten slotte wordt in het derde model nagegaan of het levens-
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beschouwelijk cachet van een school iets toevoegt aan de bestudeerde houdingen, na controle
op de leerhngenkenmerken (model 3 in tabellen 6 en 7).
5.2 Multiniveau-analyse
De resultaten van de multiniveau-analyse staan in tabel 6. Deze tabel geeft een overzicht van
de variantiecomponenten van telkens vier modellen per onderzochte houding. In de eerste
plaats wordt voor elk van de houdingen een 'bruto-model' gegeven, waarin geen verklarende
kenmerken zijn opgenomen. Deze 'lege modellen' leveren een maatstaf waarmee we de volgende modellen kunnen vergelijken. Op basis van de respectievelijke variantiecomponenten
kunnen de intra-class-correlaties worden berekend." Deze geven de mate van samenhang in de
restvarianties van individuen uit eenzelfde school en varieren tussen 0 (geen intra-class-correlatie) en 1 (voUedige intra-class-correlatie). Indien er een betekenisvoUe correlatie aanwezig is,
betekent dit dat de jongeren uit eenzelfde school, meet op elkaar gelijken dan mogelijk is door
toeval.
Aan de hand van deze maat kunnen we op onze eerste vraag, namelijk of er betekenisvolle verschillen bestaan in houdingen tussen de scholen, een positief antwoord geven. Er kan
worden gesteld dat de school die men bezoekt 5% van de variantie in schoolwelbevinden, 12%
van de variatie in ethische standpunten en 16% van het etnocentrisme 'verklaart'. Die verklaarde varianties noemen we verder hruto schoolejfecten.
Kan een deel van dat schooleflfect worden toegeschreven aan het onderwijsnet? De verwachting hierbij is dat de socialisatie in een levensbeschouwelijk homogeen schoolklimaat ook
zijn sporen zal nalaten op de houdingen van leerlingen. De scholen van het vrij onderwijs
(VO) zijn nagenoeg allemaal van katholieke signatuur, waar enkel godsdienstonderricht wordt
verstrekt. In de scholen van het gemeenschapsonderwijs (ARGO, het voormalig rijksonderwijs) en in het officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO, ingericht door de lokale overheden)
worden verschillende levensbeschouwelijke vakken gegeven en dient de school levensbeschouwelijk en politiek 'neutraal' te zijn. Om te kunnen nagaan of leedingen uit de verschillende
netten van elkaar verschillen, werd in model een het onderwijsnet van een school onder de
vorm van twee 'dummy'-variabelen in de analyse ingebracht. De referentiecategorie wordt
gevormd door het vrij onderwijs.
Model een levert voor de drie houdingen een significante verbetering van het bruto-model
op (zie tabel 6). Het onderwijsnet lijkt de verschillen in houdingen bij de leerlingen ten dele
te verklaren. Het effect van onderwijsnet loopt echter niet zoals we hadden verwacht. De scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs wijken af van zowel de referentiecategorie als van
het gemeenschapsonderwijs. Tussen de twee grote netten, het vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs, zijn er echter geen significante verschillen op de drie houdingen. Leerlingen
uit het officieel gesubsidieerd onderwijs zijn gemiddeld meer etnocentrisch, zijn minder tevreden met de school en zijn permissiever tegenover kwesties uit de bio-ethische en seksueel-ethische sfeer.
Een belangrijk probleem dat zich stelt bij het meten van het schooleffect heeft te maken

259

Mens & Maatschappij
met de invloed van de andere socialisatievelden. Indien we ons zouden beperken tot de bruto
schoolejfecten, zouden we conclusies trekken over schooleffecten zonder rekening te houden
met de verschillen in de instroom van elke school. Biuto schooleffecten zijn schooleffecten in
die zin dat als we van de jongeten weten naar welke school ze gaan, en alleen dat weten, we
16% van de variatie in hun etnocenttisme, 12% van de vaiiatie in ethische standpunten en 5%
van de variatie in schoolwelbevinden kunnen verklaren. Scholen krijgen echter niet dezelfde
leerlingen binnen (zie tabel 5). De leedingenbevolking van bepaalde scholen kan komen uit
gezinnen en buurten waar het etnocenttisme heel hoog is. Die van andere scholen kan leven
in omstandigheden die veel bijdragen tot het welbevinden op school. Die van een derde school
kan vooral worden gerekruteerd in gezinnen die zeer strenge ethische opvattingen huldigen en
die aan hun kinderen meegeven. Een deel van het bruto schooleflfect kan derhalve helemaal
niets te maken hebben met de invloed van de school en volkomen het gevolg zijn van verschillen in de instroom van de bestudeerde scholen (Hauser, 1974). Als we rekening houden
met de kenmerken van de verschillende onderscheiden socialisatievelden, krijgen we een realistischer beeld van de invloed van de school.
Dit effect, na controle, kunnen we het netto schooleffect noemen. Een schatting daarvan
wordt gegeven door de intra-class-correlatie, na controle voor de effecten van de onderscheiden kenmerken van de andere socialisatievelden. Model twee geeft ons een schatting van dit
netto schooleffect. De continue afhankelijke variabelen zijn in tabel 7 gestandaardiseerd, waardoor ze onderling kunnen worden vergeleken.'^ Na controle op de andere invloeden blijkt dat
de scholen nog steeds een niet te onderschatten invloed hebben op het etnocenttisme en de
ethische standpunten van hun leerlingen (p = 9%, zie tabel 6). Daarbij dient opgemerkt dat
onze benaderingswijze, die de meting in het laatste jaar verricht en de kenmerken van de leerlingen toeschrijft aan de invloed van socialisatievelden buiten de school, conservatief is wat de
invloed van de scholen betreft. We kunnen daarom met des te meet zekerheid stellen dat de
scholen wel degelijk de waarden van hun leerlingen beinvloeden. Enkel de invloed van de
scholen op het schoolwelbevinden is, paradoxaal genoeg, betrekkelijk klein. Slechts 3% van de
variantie in schoolwelbevinden kan, na conttole op achtergrond, de participatie aan het verenigingsleven, de levensbeschouwing, de participatie aan media- en smaakculturen, worden
toegeschreven aan het effect van de scholen. Leerlingen brengen hun schoolwelbevinden blijkbaar mee naar school. Wat ter plaatse gebeurt, heeft daar nog weinig invloed op.
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Ten slotte kan worden nagegaan of ook nog een deel van het netto schooleffect kan worden
toegeschreven aan het onderwijsnet. In model drie wordt het onderwijsnet toegevoegd aan het
netto-model. Bhjft et nog een effect ovet van de levensbeschouweUjke signatuut van een
school, na controle op de instroomkenmeiken van leetiingen? Uit de modelvetgelijkingen in
tabel 6 en de parameters in tabel 7, blijkt dat het onderwijsnet enkel nog een invloed heeft op
het etnocentrisme van de leerlingen. Leerlingen uit het officieel gesubsidieerd onderwijs scoren nog steeds systematisch hoger dan de leerlingen uit het vrij onderwijs en het gemeenschapsondenvijs. We vinden echter geen enkel verschil tussen de katholieke scholen en de
scholen uit het gemeenschapsonderwijs. Leerlingen uit het katholiek onderwijs verschillen niet
significant van de leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs, ook niet op het vlak van ethische
stellingnamen met betrekking tot abortus en euthanasie!
De verschillen in etnocentrisme tussen de scholen uit het officieel gesubsidieerd onderwijs
en de twee andere netten kan het gevolg zijn van het beperkte aantal scholen (zeven) uit dat
net. Het officieel gesubsidieerd net telt ook disproportioneel veel technische en beroepsscholen. Verder onderzoek meet uitwijzen aan welke schoolkenmerken het geobserveerde verschil
kan worden toegeschreven.
In de modellen voor de drie houdingen gaan er belangrijke invloeden uit van de nietschoolse socialisatievelden op de attituden van de jongeren. De media- en smaakculturen
spelen daarbij een zeer belangrijke rol. De verschillende (sub-)cultuurkenmerken die in de analyse werden opgenomen, blijken nagenoeg allemaal significante effecten te hebben op de
bestudeerde houdingen. Voor etnocentrisme vinden we een duidelijke tweedeling terug. Aan
de ene kant tekent zich een populistische en op entertainment gerichte cultuur af, aan de andere kant een cultuur die we, ruwweg en bij gebrek aan een betere term, 'alternatief zuUen noemen. Deze laatste uit zich onder meer in interesse voor wereldmuziek, jazz, folk en klassiek. De
eerste, populistische media- en smaakcultuur gaat gepaard met etnocentrisme, de tweede remt
etnocentrisme af. In grote lijnen vinden we eenzelfde tweedeling terug als we naar het schoolwelbevinden kijken. Cultuurpopulisme gaat gepaard met een laag schoolwelbevinden. De
'alternativo's' voelen zich beter op school. De entertainment-factor heeft: weliswaar een positief effect op schoolwelbevinden. Het gaat wel om een zwakker effect. Ook voor de variabele
die de ethische opvattingen meet, stellen we gelijkaardige verbanden vast. Jongeren die een
voorkeur hebben voor de hardere muziekgenres huldigen liberalere opvattingen, terwijl de jongeren die de entertainmentcultuur genegen zijn, meer conventionele en traditionele opvattingen hebben. Die bevindingen laten vermoeden dat zich op het vlak van de media en de smaak
een culturele kloof aftekent, met aan de ene kant een voorkeur voor cultuurpopulistische
media, dansmuziek en entertainmentcultuur, aan de andere kant cultuurkritische media, een
voorkeur voor harde muziek en woot folk, klassiek, wereldmuziek en jazz. De jongeren die in de
eerste media- en smaakcultuur zitten, zijn etnocentrischer, nemen ethisch meer conventionele en traditionele standpunten in en voelen zich minder goed op school dan de jongeren die
zich verwant voelen met de tweede media- en smaakcultuur. Het is overduidelijk dat die culturen dienen te worden beschouwd als belangrijke socialisatievelden. Hoe zij precies hun
invloed laten gelden is nog onduidelijk. Zij spelen ongetwijfeld een rol in de votming van peer
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groups en sociale netwerken (De Hart et al., 1991; Elchardus et al., 1996; Terpstra, 1997). Zij
spitsen de aandacht toe op cultuurproducten die zelf een welbepaalde invloed hebben en dragen waarschijnlijk ook bij tot de vormlng van een zelfbeeld waarin de school, ethische verdraagzaamheid en etnocentrisme, minder of meer plaats krijgen. Het is in elk geval duidelijk
dat de rol van dergelijke media- en smaakculturen niet kan worden verwaarloosd bij de studie
van de leefwereld en de waarden van de jongeren.
De opvattingen en houdingen van de jongeren worden veel sterker door cuitureie factoren
dan door sociaal-economische omstandigheden bei'nvloed. We dienen er natuurlijk rekening
mee te houden dat onze modellen geen padmodellen zijn. We kijken naar de netto-effecten op
de bestudeerde attitudeschalen, maar gaan niet na hoe de verklarende factoren op elkaar inspelen. Daarom laat ons model niet 'zien' dat de media- en smaakculturen op hun beurt door de
sociaal-economische en andere kenmerken van het gezin worden bei'nvloed. De gezinsomstandigheden waarin de jongeren opgroeien, beinvloeden de kans dat zij in de ene of andere
media- en smaakcultuur terechtkomen. De sociaal-economische status van de leerlingen
(beroepsprestige en opleiding van de ouders) heeft geen rechtstreeks of slechts een zwak rechtstreeks effect op de houdingen van de leerlingen, maar oefent wel onrechtstreeks een bescheiden invloed uit, via mediavoorkeur en smaak.
De grote invloed van cuitureie factoren blijkt ook uit het effect van de levensbeschouwing
van de jongeren. Belangrijk is vooral het verschil tussen leerlingen die onverschillig staan ten
aanzien van levensbeschouwing en geloof en leerlingen die zich wel identificeren met een
levensbeschouwelijke visie. Leerlingen die religieus of levensbeschouwelijk onverschillig zijn,
zijn meer racistisch dan de andere leerlingen. Tolerantie en onverschilligheid zijn duidelijk verschillende houdingen (Elchardus, 1994; Raes, 1997). Leerlingen met een overtuiging kunnen
blijkbaar beter om met cultuurverschillen. Naast het verschil tussen de onverschilligen en de
levensbeschouwelijk geengageerden, is er ook een specificiteit van de katholieken. Voor de
twee andere houdingen onderscheiden de katholieke jongeren zich. Zij leggen in grotere mate
de nadruk op zelfbeperking op het vlak van seksuele ethiek en bio-ethiek (Dobbelaere & Voye,
1992). Katholieken voelen zich ook beter op school. Belangwekkend is ook de invloed van esoteric en New y4^^-geloof op deze twee houdingen: een positieve impact op morele tolerantie,
een negatieve impact op schoolwelbevinden.
De kwaliteit van het gezinsleven is eveneens bepalend. Leerlingen die een goede relatie met
hun ouders rapporteren, voelen zich beter op school en zijn conventioneler of traditioneler in
hun ethische standpunten. Het schoolwelbevinden is ook groter als de vader werkloos is. Dat
is niet zo verbazend als het lijkt. Werkloosheid en langdurige werkloosheid leiden naar een toename en een kwalitatieve verbetering van de contacten van de werkloze met de huisgenoten
(Elchardus et al., 1996). Dat effect kan waarschijnlijk worden verklaard door de tijdsdruk die
het werk op de ouders piaatst en die wegvalt bij werkloosheid.
De algemene stelling dat lidmaatschap van verenigingen maatschappij-integrerend werkt
(Putnam, 1993), wordt ook in dit onderzoek bevestigd. Jongeren die lid zijn van een sociale
vereniging zijn minder racistisch dan jongeren die geen lid zijn van een dergelijke vereniging.
Tot de sociale verenigingen werden gerekend: mensenrechtenorganisaties, derdewereldbewe-
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gingen, vredes- en milieubewegingen en allerhande vrijwilligerswerk voor sociale en humanitaire doelen. Het lidmaatschap in andere verenigingen heeft, op de religieuze verenigingen na,
geen effect. In tegenstelling tot wat Putnam vooropstelt, vloeit het effect van de participatie
niet voort uit liet participeren op zicfi, maar uit het participeren in verenigingen die een
bepaald doel nastreven, welbepaalde opvattingen en waarden huldigen en daarom de opvattingen van hun leden beinvloeden en/of bevestigen. Cruciaal is niet participatie maar zingevende participatie. Zo zien we ook dat hdmaatschap van een religieuze vereniging gepaard gaat
met ethische houdingen die nauwer aansluiten bij die religieuze overtuiging. Het verenigingsleven dient dus wel degelijk te worden beschouwd als een socialisatieveld dat de waarden en
houdingen van de jongeren beinvloedt. Bij deze interpretatie is enige voorzichtigheid geboden
omdat jongeren met bepaalde waarden misschien gemakkelijker overgaan tot participatie in
welbepaalde verenigingen. Het vastgestelde verband kan derhalve door oorzakelijke relaties in
twee richtingen tot stand komen. Participatie kan de waarden beinvloeden, maar waarden
kunnen eveneens de participatie bevorderen. Waarschijnlijk gaat het om processen die elkaar
wederzijds aanzwengelen.

6. Besluiten
In deze bijdrage wilden we in de eerste plaats nagaan of scholen een invloed hebben op de
waarden van de leerlingen. Om dit op een zuivere manier te kunnen doen moeten we echter
rekening houden met de instroomverschillen tussen de scholen. Na controle voor de invloed
van gezin, het verenigingsleven, de media- en smaakculturen, blijken scholen nog steeds een
betekenisvoUe invloed te hebben op twee van de drie onderzochte houdingen. Ongeveer 9%
van de variantie in etnocentrisme en morele tolerantie wordt verklaard door de bezochte
school. Het invoeren van het onderwijsnet verandert hier niet zoveel aan. Enkel voor etnocentrisme lijkt het net een bijkomende verklaring te vormen. Katholieke scholen verschillen
niet van het gemeenschapsonderwijs. Enkel de gemeentelijke en provinciale scholen onderscheiden zich door de hoge score van hun leerlingen op de etnocentrismeschaal. Het is nuttig
hier te herhalen dat het om een klein aantal scholen gaat in vergelijking tot de twee andere netten; in onze steekproef gaat het om zeven scholen. De verklaring van dit effect kan ons inziens
niet worden teruggebracht tot verschillen in culturele of levensbeschouwelijke socialisatie. Wel
is het opmerkelijk dat de scholen uit het officieel gesubsidieerd onderwijs haast uitsluitend
technisch en beroepsonderwijs aanbieden. Het lijkt plausibel te veronderstellen dat het gevonden verschil te wijten is aan de disproportioneel veel grotere aanwezigheid van leerlingen uit
het technisch en beroepsonderwijs. Deze stelling zal pas worden getoetst bij de analyse van de
schooleffecten.
De invloed van de schoolse socialisatie is niet onbelangrijk. Hierdoor wordt meteen de
vraag aangereikt welke kenmerken van scholen en hun aanpak, verantwoordelijk zijn voor die
invloed. Welke goede en slechte praktijk tekent zich af in het Vlaamse onderwijslandschap?
Die vraag kan niet binnen het korte bestek van dit artikel worden behandeld. Zij vormt het
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onderwerp van een afeonderlijke analyse, gericht op het verklaren van de wfaargenomen
invloed van de scholen.

Noten
1
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zeer specifiek zijn op het vlak van waarden en omdat

Jessy Siongers zijn beiden werkzaam in de vakgroep
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2

het over relatief weinig leerlingen gaat.
6

35,1 en in 1995 53,8 voor de Vlaamse bevolking

in drie 'onderwijsnetten': het gemeenschapsonder-

van 18 tot 75 (het verschil tussen de twee meetpun-

wijs (GO), het vrij gesubsidieerd onderwijs (VO) en

ten is statistisch niet significant op p < 0,01)

het officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO). Het

(Carton,

GO wordt van overheidswege ingericht en de scho-

Beerten, Billiet, Carton & Swyngedouw, 1997).

len van dit net richten zich tot iedereen, ongeacht

7

in scholen.

van het VO berust in eerste instantie op het prive-

rechtstreeks bevraagd. De karakteristieken van de

initiatief. Scholen die tot dit net behoren, zijn vrij in

andere

de keuze van de levensbeschouwelijke of filosofische

onrechtstreeks gemeten. Naar de invloed van

visie van waaruit het onderwijs wordt verstrekt. De

ouders, vrienden, leden van de verenigingen, werd

socialisatievelden

werden

daarentegen

overgrote meerderheid van de scholen uit dit net ver-

gepeild via vragen over het gezin, het verenigingsle-

strekken onderwijs vanuit een katholieke of christe-

ven en de smaak- en mediaculturen.
8

De variabelen betreffende de tv-consumptie werden
op een vijfpuntenschaal en de muziekvoorkeur-

Het secundair onderwijs in Vlaanderen is opgedeeld
in drie graden van elk twee jaren.

5

Dit onderzoek werd uitgevoerd

Leerlingen, leerkrachten en schooldirectie werden

door de gemeente-, stads- en provinciebesturen.

4

Swyngedouw, Billiet & Beerten, 1993;

reiigieuze of ideologische ovenuiging. De inrichting

lijke visie. Het OGO groepeert scholen ingericht
3

In 1991 was de gemiddelde score op etnocentrisme

In Vlaanderen zijn de erkende scholen gegroepeerd

variabelen op een 11-puntenschaal geregistreerd.
9

Dit onderzoek gebeurde in opdracht van het
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Het Vlaamse secundair onderwijs (onderwijs van 12
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11

De intra-class-correlatie wordt gedefinieerd als de
proportie van variantie te situeren op groepsniveau

het ASO ligt de nadruk voornamelijk op theoreti-

(niveau twee eenheden). Het drukt de verhouding

sche vorming, als voorbereiding op verdere, post-

uit tussen de variantie op groepsniveau ten opzichte

secundaire studies. Het TSO geeft naast theoreti-

van de totale variantie (variantie niveau 1 + varian-

sche en technische vakken, tevens praktijkvakken.
TSO-studies bieden zowel de mogelijkheid om een

tie niveau 2) (Btyk et al., 1992: 30).
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beroep uit te oefenen als om verder te studeren. De

uitgevoerd op factorscoreschalen en niet op som-

leerlingen uit het BSO krijgen een specifieke

schalen. De gestandaardiseerde efifectparameters (3)

beroepsopleiding, die onmiddellijk na het afstude-

werden verkregen door de efifectparameters (B) te

ren toegang biedt tot de arbeidsmarkt. Daarnaast

delen door de standaarddeviaties van de respectieve-

bestaat er nog een kunstenonderwijs, het KSO (dat

lijke afhankelijke variabelen.

artistieke vorming aanbiedt), en het buitengewoon
onderwijs (voor mensen met handicaps of leerach-
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