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BASIS

• OBPWO 11.03: “Van occasionele tot reguliere 
spijbelaar: een onderzoek naar het profiel van 
spijbelaars en de invloed van school en 
omgeving op spijbelen”
Gil Keppens, Bram Spruyt (promotor) & Lilith 
Roggemans

• SONO onderzoekslijn 1.2: “Preventie van 
spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten
Gil Keppens & Bram Spruyt (promotor)



AANLEIDING ONDERZOEK NAAR SPIJBELEN: 
ONGERUSTHEID!

Jaarlijkse rapporten AgoDi “Wie is er (niet) als de 
schoolbel rinkelt?”

–Aantal leerlingen die problematisch afwezig zijn 
(minstens 30 B-codes), nam in 10 jaar tijd toe met factor 
2,6 (van 0,7% naar 1,8%)

–Aantal scholen dat leerlingen met problematische 
spijbelaars rapporteert nam toe van 48,6 naar 61,5%.

–Aantal leerlingen met problematische afwezigheden in 
Deeltijds onderwijs in 2011-2012: 37,5%



UITGANSPUNTEN ONDERZOEK NAAR SPIJBELEN

• Spijbelen als belangrijk fenomeen 
(signaalverzuim)

• Spijbelen als moeilijk grijpbaar fenomeen
- Wat is spijbelen eigenlijk?
- Al bij al geringe prevalentie van spijbelen
- Vaak moeilijk te remediëren
 Spijbelbeleid gevangen tussen repressie en zorg

• Spijbelen als voorwerp van beleidsaandacht



OBPWO-ONDERZOEK OVER SPIJBELEN

• Algemeen beeld van het voorkomen en de 
aard van spijbelen in Vlaanderen

• Verschillende aspecten spijbelen:
- Niet-spijbelaars over spijbelen

- Occasioneel spijbelen: bestaan er types 
spijbelaars?

- Problematisch geregistreerd spijbelen 
(administratieve gegevens)



ONDERZOEKSMETHODE OBPWO

• Zelfgerapporteerd spijbelen
- 8 survey-databanken periode 2002-2013 (25871 

leerlingen 2de en 3de graad secundair)
- 7 secundaire analyses (leerlingen + ouders)
- 1 nieuwe bevraging (leerlingen + directie)

• Geregistreerd spijbelen (≥ 30 B-codes)
- Cohorte
- Cross-sectie

• 28 Diepte-interviews
• Alleen gewoon secundair onderwijs, geen 

basisonderwijs of buitengewoon SO



DEZE PRESENTATIE

1) Prevalentie van spijbelen
– Wie zijn spijbelaars? Zijn er verschillen naar sociale 

achtergrond? 

– Op basis van zelf-rapportage

2) Types van occasioneel spijbelen
– Gedetailleerde data over occasioneel spijbelen

3) Wat kunnen scholen doen?
– Op basis van PISA-data (2012) in kader van SONO 

onderzoekslijn 1.2



ZELF-GERAPPORTEERD SPIJBELEN: ALGEMEEN 
VOORKOMEN

• De overgrote meerderheid van de leerlingen spijbelt nooit
• Occasioneel spijbelen ontspoort niet altijd
• Spijbelen komt vaker voor in steden
• Duidelijke maar geen echt grote verschillen tussen scholen



ZELF-GERAPPORTEERD SPIJBELEN ALS 
FENOMEEN

Spijbelen komt meer voor bij leerlingen:

•In de hogere leerjaren secundair onderwijs
•Jongens
•Bij jongeren uit sociaal-economisch achtergestelde gezinnen
•Jongeren met een migratieachtergrond/waar thuis geen Nederlands gesproken 
wordt
•Jongeren wiens vrienden niet op hun school zitten/ jongeren met oudere 
vrienden
•Jongeren met een problematische schoolloopbaan
•Jongeren met een intensieve vrijetijdsbesteding – bijjob tijdens de week (vooral 
horeca)
•Jongeren die technisch of beroepsonderwijs volgen
•Jongeren die schoollopen in scholen met veel spijbelaars
•Jongeren die een slechte relatie met leerkrachten/ouders hebben



SPIJBELEN ALS EEN GEBREK AAN BINDING

• De kans op spijbelen neemt 
toe naarmate schoolbinding 
afneemt

• Schoolbinding = affectieve 
relatie tussen leerling 
school / schoolconforme 
personen

- GEEN eigenschap van 
individuen

- WEL eigenschap van een 
relatie



DEZE PRESENTATIE
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OCCASIONEEL SPIJBELEN: GEDETAILLEERDE DATA

• Frequentie spijbelen
• Duur van het spijbelen 
• Ouders/voogd op de hoogte of zelfs toestemming 

gegeven
• Plaats waar men de spijbeltijd doorbrengt
• Alleen of met anderen
• Tijdstip waarop beslissing tot spijbelen genomen 

werd
• Wie nam het initiatief
• Spijbelen om een specifieke les te missen



KENMERKEN VAN SPIJBELEN
Kenmerken spijbelen Rijpercentage

Plaats spijbeltijd: Thuis 55,8%

Plaats spijbeltijd: Openbare plaats (bv. café) 17,8%

Plaats spijbeltijd: ‘verdoken’ plaats (bv. bij vrienden) 9,0%

Ouders op de hoogte? Ja, maar geen toestemming 18,1%

Ouders op de hoogte? Ja, en ze gaven toestemming 34,5%

Ik was tijdens het spijbelen: alleen 39,3%

Ik was tijdens het spijbelen: bij schoolgenoten 28,9%

Ik was tijdens het spijbelen: bij vrienden die niet meer of naar een 
andere school gaan

15,7%

Ik besliste minstens de dag op voorhand te zullen spijbelen 39,0%

Ik besliste op het ogenblik zelf te zullen spijbelen 26,7%



KENMERKEN VAN SPIJBELEN

• Kenmerken spijbelen gaan in tegen het gangbare 
beeld van spijbelen

• Ongeveer 60% van de leerlingen geeft aan dat zijn 
spijbelen nooit ontdekt werd

Kenmerken spijbelen Rijpercentage

Spijbelde NIET om een bepaalde les te missen 55,4%

Spijbelde meerdere keren of vaak om een bepaalde les te missen 19,7%

Spijbelde zonder dat iemand mij aanspoorde 79,5%

Spijbelde omdat andere schoolgaande vrienden het voorstelden 13,5%



3 TYPES VAN OCCASIONEEL SPIJBELEN

Drie spijbeltypes:

1. Thuisblijvers:
• Thuis – alleen – ouders op de hoogte - migratie-

achtergrond – lage SES 
2. Traditionele spijbelaars:

• Nooit thuis – in groep – ouders niet op de hoogte -
lage SES – hoogste antisociaal gedrag

3. Gedoogde sociale spijbelaars
• Zowel thuis als andere locatie – in groep – ouders 

op de hoogte – autochtoon - middenklasse



THUISBLIJVERS

Drie spijbeltypes:

1. Thuisblijvers:
• Thuis – alleen – ouders op de hoogte - migratie-

achtergrond – lage SES 

“Tussen de twee, maar soms was dat ook door mijn moeder, die
verstaat geen Nederlands, en ik moest die toen gaan helpen,
papieren, advocaat, want mijn vader zit eigenlijk in de gevangenis,
en dat zorgt altijd voor problemen, en je moet dan alles regelen met
advocaten, gerecht, …”



TRADITIONELE SPIJBELAARS

Drie spijbeltypes:

2. Traditionele spijbelaars:
• Nooit thuis – in groep – ouders niet op de hoogte - lage 

SES – hoogste antisociaal gedrag

“Toen was ik veertien denk ik. Dat was eigenlijk wel een beetje
adrenaline, van ik kan gepakt worden. Dat was in Antwerpen, beetje
op de Meir lopen, beetje hangen, mja, als het tijd was om van school
naar huis te gaan, dan ging ik ook naar huis, en dan vroegen ze, hoe
was het op school? Goed eh.”



GEDOOGDE SOCIALE SPIJBELAARS

Drie spijbeltypes:

3. Gedoogde sociale spijbelaars
• Zowel thuis als andere locatie – in groep – ouders op 

de hoogte – autochtoon – middenklasse

In Sandwell (UK) werd gedurende vier maanden intensief naar
spijbelaars gespeurd in shoppingcenters en winkelstraten. Van de
715 betrapte spijbelaars, waren 627 spijbelaars (88%) in gezelschap
van een ouder of voogd (Sandwell LEA, 2000).



3 TYPES VAN OCCASIONEEL SPIJBELEN

Drie spijbeltypes:

– 3 spijbeltypes verschillen in sociale 
achtergrond

Wat zijn de consequenties van deze 
verschillende types spijbelen?



3 TYPES VAN OCCASIONEEL SPIJBELEN

Drie spijbeltypes:
– Alle 3 types rapporteren een zwakkere binding 

met de school
– Alle 3 types scoren hoger op antisociaal gedrag

- Elke vorm van occasioneel spijbelen (luxeverzuim) 
minder onschuldig dan het lijkt
- Spijbelen indicator voor andere problemen
- Traditionele spijbelaars gedragen zich meer 
antisociaal 

– In groep spijbelen + zonder toezicht volwassenen
– Meest zichtbaar <-> meer of minder onschuldig? 



DEZE PRESENTATIE

1) Prevalentie van spijbelen
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– Gedetailleerde data over occasioneel spijbelen

3) Wat kunnen scholen doen?
– Op basis van PISA-data (2012) in kader van SONO 

onderzoekslijn 1.2



MAAKT DE SCHOOL HET VERSCHIL?

• Zijn er bepaalde maatregelen of manier 
van aanpak die in alle scholen succesvol 
zijn?

• Vlaanderen:
– Informeren en sensibiliseren
– Preventie
– Begeleiding
– Sanctionering



AUTORITATIEF SCHOOLKLIMAAT

• Schoolklimaat = elke school uniek
• Opvoedingsstijl ouders = stijl om 

schoolklimaat vorm te geven
• Welke schoolstijl genereert binding?
–Veeleisende schoolstijl?
–Responsieve schoolstijl?
–Veeleisendheid + responsiviteit = 

autoritatieve schoolstijl



AUTORITATIEF SCHOOLKLIMAAT

• Na controle voor SES-compositie
• LSD-test: 

• Autoritatief – autoritair **
• Autoritatief – laissez faire *

Schoolstijl Spijbelen

Autoritatief 13,75%

Permissief 17,94%

Autoritair 21,87%

Laissez faire 19,13%



MAAKT DE SCHOOL HET VERSCHIL?

• In autoritatieve scholen wordt minder 
gespijbeld

• Leerlingen in autoritatieve scholen 
voelen zich meer betrokken bij de 
school

• Schoolbinding vormt een buffer tegen 
spijbelen



BESLUIT

• Beeld van spijbelen past niet bij de 
realiteit van spijbelen

• Occasioneel spijbelen verdient meer 
aandacht
– Groot deel va het spijbelen is occasioneel en blijft 

occasioneel
– Relatie afwezigheid, antisociaal gedrag en 

zwakkere binding met de school

• Autoritatieve school: ambitie voor leerlingen




