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Relevantie voor de strijd tegen armoede. 

Het risico om in armoede verzeild te raken, is lager bij werkenden dan bij niet-

werkenden. Het opleidingsniveau is hierin een sterk bepalende factor. Het 

armoederisico is bij laaggeschoolden de afgelopen 10 jaar verdubbeld van 16% 

naar 31% (FOD sociale zekerheid, 2017). Het percentage laaggeschoolden in de 

volwassen bevolking ligt hoger in België (25,3 %) dan in de omringende landen en 

overstijgt het Europese gemiddelde (23,5 %). Ook het aandeel laaggeschoolden 

afkomstig uit een niet EU-land is in België opvallend hoog (42,8%) (Steunpunt tot 

bestrijding van armoede bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2017). 

Ondanks de invoering van het M-decreet en het decreet gelijke onderwijskansen 

met exploitatiesubsidies gewogen voor socio-economische status blijft de 

ongelijkheid binnen het Vlaamse onderwijs groot. Vooral socio-economische 

factoren beïnvloeden de onderwijstrajecten en prestaties van studenten (Nusche 

& Santiago, 2015; PISA, 2012). Studenten met een lagere sociaal economische 

status komen in het secundair onderwijs vaak in het beroepsonderwijs en worden 

hier onvoldoende voorbereid op studies in het hoger onderwijs (Nusche & 

Santiago, 2015). 

Een opleiding verpleegkunde kan leiden tot een verhoging van de sociale status. 

Werkzoekenden kunnen via de VDAB een opleiding verpleegkunde volgen. In 2014 

waren dit 4019 studenten. Veelal zijn het laaggeschoolde personen, die zo een 

kans krijgen tot het behalen van een diploma en hun loopbaankansen te vergroten. 

De grote meerheid van deze studenten volgt een HBO5 opleiding (De Hoon, 2015; 

IFG, 2016).  

Voor een opleiding HBO5 verpleegkunde geldt geen inschrijvingsgeld en de 

toelatingsvoorwaarden zijn laagdrempelig (Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming, 2016). Studenten HBO5 verpleegkunde hebben vaak een praktische 

vooropleiding genoten en een groot deel van hen heeft geen diploma secundair 

onderwijs (Commisie Hoger Onderwijs, 2016). Zo behaalde 1260 studenten van 

de 1599 studenten die in het schooljaar 2014 – 2015 afstudeerde als HBO5 

verpleegkundige ook het diploma SO (Onderwijsstatistieken, 2016). Daarnaast 

toont meer dan 50% van de studenten uit scholen in centrumsteden met een 

opleiding HBO5 verpleegkunde volgens de onderwijs kansarmoede-indicatoren een 

lage sociaal economische status. Bij perifeer gelegen scholen ligt dit percentage 



Invloed van sociodemografische factoren en veerkracht op schooluitkomsten bij studenten HBO5 verpleegkunde 
 

 

Motivatie aansluiting masterproef bij USAB scriptieprijs Van Hoek Greet 

 

lager, maar ook daar zien we percentages rond de 40% (AGODI, 2016; Nusche & 

Santiago, 2015; Thematic Working Group on 'Early School Leaving', 2013). 

Een minder theoretisch opleidingsniveau en een lagere sociaal economische status 

zijn geassocieerd met een verhoogd risico op drop-out (Dante et al., 2016; Dante, 

Petrucci, & Lancia, 2013; Goovaerts, 2012; OECD, 2015; Rombaut, Cantillon, & 

Verbist, 2006). Binnen de meeste opleidingen HBO5 verpleegkunde worden dan 

ook hoge drop-out cijfers geregistreerd (Commisie Hoger Onderwijs, 2016).  

Het beperkt aantal onderzoeken naar factoren die schooluitkomsten zoals 

academisch succes, schoolvertraging en drop-out bij niet schoolplichtige (18+) 

studenten beïnvloeden, is moeilijk overdraagbaar naar de populatie van studenten 

HBO5 verpleegkunde. Om drop-out en schoolvertraging te verminderen, 

academisch succes te verhogen en beleidsmiddelen efficiënt in te zetten is het 

verzamelen en analyseren van beïnvloedende factoren een prioriteit (Commisie 

Hoger Onderwijs, 2016; Dante et al., 2013).  

Met het onderzoek in het kader van mijn masterproef werd nagegaan wat de 

invloed is van sociodemografische factoren en van veerkracht op de 

schooluitkomsten bij studenten HBO5 verpleegkunde. De gegevens uit dit 

onderzoek wijzen in de richting van het inzetten op interventies die de veerkracht 

kunnen verhogen om zo mogelijks de schooluitkomsten te verbeteren. 
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