
 

Oriëntering in de eerste graad 
Zoektocht partnerscholen 
 

De hervorming van het secundair onderwijs vraagt scholen om sterker in te zetten op het studiekeuzeproces 
in de eerste graad. Verschillende vormen van ateliers, horizonvakken, coachings- en reflectiemomenten 
kregen in deze context gestalte.  

Het expertisecentrum Education & Development van UCLL ondersteunt deze dynamiek vanuit onderzoek. In 
september 2020 start daarom een praktijkwetenschappelijk onderzoek dat in 2022 zal uitmonden in een 
gevalideerd kwaliteitszorginstrument en inspiratiegids voor scholen m.b.t. oriëntering.  

Voor dit onderzoek is het expertisecentrum op zoek naar vier partnerscholen die bereid zijn om hun 
huidige oriënteringsbeleid en de tendensen in de schoolloopbanen van hun leerlingen onder de 
loep te nemen. Met behulp van de geanonimiseerde gegevens zal het onderzoeksteam schoolprofielen 
opmaken.  

 

 
WAT IS DE RETURN?  
De vier deelnemende scholen ontvangen een onderzoeksrapport op maat van hun school, dat de kenmerken 
en gevolgen van hun huidige oriënteringsbeleid beschrijft. Dit onderzoek omvat drie componenten: 

• Kwantitatief onderzoek: verzameling en analyse van cijfermateriaal m.b.t. attestering, zittenblijvers, 
schoolveranderaars, voortijdige schoolverlaters, opvolging van advisering en tendensen in schoolresultaten. 

• Kwalitatief onderzoek: verslag en analyse van focusgesprekken met directie, CLB, leraren, leerlingen in het derde 
middelbaar en hun ouders. 

• Kadering van de resultaten in literatuur en aanbevelingen. 

Vanzelfsprekend garandeert het onderzoeksteam een integere omgang met deze schoolspecifieke data. Alle 
gegevens zullen volledig geanonimiseerd worden in de rapportage naar derden.  

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?  
Deelname aan dit onderzoek is laagdrempelig. Er zijn drie voorwaarden gekoppeld aan de deelname: 

• De school doet inspanningen in de eerste graad om haar leerlingen te begeleiden in hun studiekeuzeproces. 
• De school is bereid om schoolspecifieke gegevens te delen met de onderzoeksgroep. 
• De school ondersteunt de onderzoeksgroep in de organisatie van de focusgesprekken.   

De onderzoeksgroep zal complementaire schoolprofielen selecteren. Dat wil zeggen scholen die een 
uiteenlopend type schoolorganisatie hebben en diverse oriënteringsinitiatieven ontplooien.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSE? MEER INFORMATIE? Stuur een korte motivatie tot deelname naar of 
neem contact op met adelheid.spillier@ucll.be. Kandideren kan tot 15 oktober 2020. 
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