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Hoofdstuk drie 

 

Theoretisch kader 

 

3.1 Inleiding 

Vrije scholen en reguliere scholen verschillen van elkaar in uitgangspunten en pedagogische visie. 

Vrije scholen zijn gebaseerd op de antroposofische pedagogiek en wijken daarmee af van andere 

scholen in het Nederlands onderwijsbestel. De verschillen in uitgangspunten en visie leiden tot een 

verschillende inrichting van het onderwijs. De doelen van Vrije scholen en reguliere scholen komen 

echter in grote lijnen overeen, namelijk leerlingen uitrusten met de bagage die zij nodig hebben om 

later in de maatschappij te kunnen functioneren. De vraag in dit proefschrift is of Vrije scholen daar 

even goed in slagen als reguliere scholen voor voortgezet onderwijs, oftewel zijn Vrije scholen even 

effectief als reguliere scholen? 

 

Aan het eind van hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat het onderzoek in dit proefschrift ingebed is in 

het onderzoek naar onderwijseffectiviteit. In dit type onderzoek gaat het om de vraag of scholen 

ertoe doen. Zijn er verschillen tussen scholen in effectiviteit, nadat gecontroleerd is voor verschillen 

in achtergrondkenmerken en het instroomniveau van leerlingen? Zijn scholen in staat om initiële 

verschillen tussen leerlingen te verminderen of op te heffen? Welke  proces- en contextfactoren in 

de school zijn van invloed op verschillen in effectiviteit tussen scholen? In dit hoofdstuk wordt 

nader ingegaan op de theoretische basis van deze vragen.   

 

In paragraaf 3.2 wordt eerst het begrip ‘effectiviteit’ gedefinieerd. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 

een beknopt overzicht gegeven van het onderwijseffectiviteitsonderzoek van de afgelopen veertig 

jaar. Paragraaf 3.4 geeft een overzicht van de huidige stand van zaken van het 

effectiviteitsonderzoek. In paragraaf 3.4.1 wordt het algemeen model van onderwijseffectiviteit 

besproken. Vervolgens wordt ingegaan op gehanteerde cognitieve en niet-cognitieve criteria 

(paragraaf 3.4.2), effecten van achtergrond- en instroomkenmerken van leerlingen (paragraaf 3.4.3), 

en effecten van context- en proceskenmerken (paragraaf 3.4.4). In paragraaf 3.4.5 worden de 

uitkomsten van het onderwijseffectiviteitsonderzoek kort samengevat. In paragraaf 3.5 worden de 

theoretische lijnen uit paragraaf 3.4 gerelateerd aan het onderhavige onderzoek waarin de verschillen 

in effectiviteit tussen Vrije scholen en reguliere scholen centraal staan. Achtereenvolgens komen aan 

de orde: het onderzoeksmodel (paragraaf 3.5.1), de keuze van de outputcriteria (paragraaf 3.5.2) en 
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de keuze van de achtergrond- en instroomkenmerken (paragraaf 3.5.3). Dit hoofdstuk wordt in 

paragraaf 3.6 afgesloten met de formulering van de onderzoeksvragen. 

 

3.2 Definitie van onderwijseffectiviteit 

In onderwijseffectiviteitsonderzoek gaat het om de vraag wat de toegevoegde waarde is van de 

school, of eigenlijk het onderwijs op de school. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

gemiddelde toegevoegde waarde en de differentiële toegevoegde waarde. De gemiddelde 

toegevoegde waarde van een school betreft de bijdrage van de school aan het gemiddelde 

prestatieniveau van de leerlingen waarbij rekening wordt gehouden met achtergrond- en 

instroomkenmerken (zoals bijvoorbeeld intelligentie en sociaal milieu). Op scholen waar leerlingen 

na deze correctie een gemiddeld hogere score hebben, is de gemiddelde toegevoegde waarde van 

scholen groter en zijn leerlingen gemiddeld beter af dan op scholen met een gemiddeld lagere score. 

Een andere benaming van de gemiddelde toegevoegde waarde van de school in het 

schooleffectiviteitsonderzoek is ook wel het netto-effect. Dit netto-effect onderscheidt zich van het 

bruto-effect, waarbij geen rekening is gehouden met de effecten van achtergrond- en 

instroomkenmerken. Als alleen gekeken wordt naar het bruto-effect worden de verschillen tussen 

scholen zwaar overschat. De studie van Bosker en Witziers (1996) geeft een illustratie van het 

verschil tussen het bruto- en netto-effect. Zij voerden een meta-analyse uit op 103 

schooleffectiviteitsstudies wereldwijd, om vast te stellen hoe groot de toegevoegde waarde van de 

school gemiddeld is. Bosker en Witziers kwamen tot de conclusie dat bijna 18% van de variantie in 

leerprestaties op het niveau van de school ligt, het gaat hier dus om het bruto-effect van scholen. Als 

rekening wordt gehouden met achtergrond- en instroomkenmerken van leerlingen ligt nog steeds 

8% van de variantie op het schoolniveau, hier gaat het dus om netto-effecten van scholen. 

Overigens moet worden opgemerkt dat de variantiepercentages afhankelijk zijn van het gebruikte 

criterium. In paragraaf 3.4.2 wordt nader ingegaan op de gebruikte criteria en de grootte van de 

schooleffecten. 

 

De differentiële toegevoegde waarde betreft de bijdrage van de school aan het prestatieniveau van 

specifieke groepen leerlingen, bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit verschillende sociale milieus, 

allochtone versus autochtone leerlingen, jongens versus meisjes, of leerlingen met een verschillend 

instroomniveau. Scholen met een grote toegevoegde waarde hebben niet noodzakelijkerwijs ook een 

hoge differentiële toegevoegde waarde. Op scholen met een grote gemiddelde toegevoegde waarde is 

het in principe goed mogelijk dat zich tussen leerlingen die verschillen op achtergrond- en 

instroomkenmerken grote verschillen voordoen in leerprestaties. Deze scholen compenseren dan 
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niet voor initiële verschillen tussen leerlingen waardoor bestaande verschillen tussen leerlingen 

worden bestendigd. Scholen met een hoge gemiddelde toegevoegde waarde waar tegelijkertijd ook 

sprake is van een zwak verband tussen achtergrond- en instroomkenmerken en  prestaties, 

compenseren juist sterk voor initiële verschillen tussen leerlingen (vgl. Weide, 1995). 

  

Effectieve scholen zijn scholen waar sprake is van zowel een grote gemiddelde toegevoegde waarde, 

als van een grote toegevoegde waarde voor leerlingen met ongunstige achtergrondkenmerken en een 

laag instroomniveau.  

 

3.3 Een beknopt overzicht van schooleffectiviteitsonderzoek  

Uit de eerste studies die aan de basis liggen van het schooleffectiviteitsonderzoek kwam naar voren 

dat scholen er niet toe doen. Tegenwoordig heerst echter de overtuiging dat scholen wel degelijk een 

invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen. In deze paragraaf wordt een beknopt overzicht 

gegeven van het schooleffectiviteitsonderzoek in de afgelopen veertig jaar. Teddlie en Reynolds 

(2000) geven een uitgebreid historisch overzicht van het schooleffectiviteitsonderzoek aan de hand 

van het input – proces – output model. Dit overzicht vormt de basis van deze paragraaf. 

 

De eerste studies op het terrein van schooleffectiviteitsonderzoek, die begin jaren zeventig dominant 

waren, waren de zogenoemde input-output studies van onder andere Coleman (Coleman, J.S., 

Campbell, E., Hobson, C., Mc Partland, J., Mood, A., Weinfeld, F. & York, R., 1966) en Jencks 

(1972). Het voornaamste doel van deze studies was om inzicht te krijgen in de effecten van de input 

van scholen (zoals de middelen die scholen ter beschikking staan) en achtergrondkenmerken van 

leerlingen (zoals etniciteit en SES), op uitkomsten van leren. Het onderzoek was vooral gericht op 

structurele kenmerken van scholen zoals bijvoorbeeld schoolfaciliteiten en kwalificaties van 

leerkrachten. Coleman en Jencks konden de verschillen in leerprestaties tussen scholen niet 

verklaren uit verschillen in voorzieningen. Wel toonden ze een grote samenhang aan tussen de 

achtergrondkenmerken van leerlingen en leerprestaties. De conclusie uit deze onderzoeken was dan 

ook dat scholen er niet zoveel toe doen. 

 

Om de resultaten van Coleman en Jencks te kunnen weerleggen, werden de economisch 

georiënteerde input - output modellen uitgebreid met procesfactoren. Met name ‘outlier’ studies 

onder scholen met hoge versus lage resultaten van leerlingen, waren in zwang. In deze studies 

werden de schoolkenmerken van deze categorieën scholen met elkaar vergeleken. Het onderzoek 

van Weber (1971) op scholen met veel achterstandsleerlingen is een voorbeeld van dit type 
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onderzoek. Weber concludeerde dat verschillen tussen goede en slechte scholen voor een deel 

verklaard konden worden door schoolkenmerken zoals schoolleiderschap, hoge verwachtingen ten 

aanzien van de leerprestaties, het schoolklimaat en een zorgvuldige evaluatie van leerlingen. 

Edmonds (1979a) combineerde de resultaten van het schooleffectiviteitsonderzoek tot dan toe en 

kwam tot een model van effectieve scholen. Dit model bevatte vijf factoren die de effectiviteit van 

scholen bevorderen: sterk onderwijskundig leiderschap, hoge verwachtingen ten aanzien van de 

leerprestaties, een ordelijk positief leerklimaat, nadruk op het verwerven en verwerken van de 

basisvaardigheden en frequente evaluatie van de vorderingen van de leerlingen. Later voegde hij daar 

nog de middelen die een school tot haar beschikking heeft als zesde facor aan toe (Edmonds, 1980). 

 

Naast de opname van procesfactoren in het onderzoeksmodel, waren er ook verbeteringen in de 

gehanteerde outputcriteria. De studie van Madaus, Kellaghan, Rakow en King (1979) bijvoorbeeld, 

toonde aan dat de keuze van de afhankelijke variabele bepalend is voor welke schoolkenmerken een 

effect hebben op uitkomsten van leren. Ook Brookover, Beady, Flood, Schweitzer, en Wisenbaker 

(1979) namen verschillende outputcriteria zoals leerprestaties, zelfbeeld en zelfbewustzijn op in hun 

studie. Zij vatten scholen op als sociale systemen die bestaan uit de sociale input (kenmerken van 

o.a. leerlingpopulatie en leerkrachten), de sociale structuur (o.a. ouderbetrokkenheid, 

differentiatievormen, scholingsconcept) en het sociaal klimaat (normen en verwachtingen 

leerkrachten en leerlingen). Een belangrijk resultaat van deze studie was dat er sprake was van een 

sterke samenhang tussen verschillende onafhankelijke variabelen (multicollineariteit).  

 

Onder invloed van het gelijkheidsideaal van eind jaren zeventig tot midden jaren tachtig was er in 

het schooleffectiviteitsonderzoek een verschuiving zichtbaar van het beschrijven van effectieve 

scholen naar het creëren van effectieve scholen, met name voor achterstandsleerlingen. Dit 

schoolverbeteringsonderzoek bouwde voort op de onderzoeken uit de voorgaande periode (Clark & 

McCarthy, 1983; Taylor, 1990). De idee was dat scholen verbeterd moesten worden op basis van de 

uitkomsten van het schooleffectiviteitsonderzoek, waaruit was gebleken dat sterk schoolleiderschap, 

een breed gedragen visie op instructie, een ordelijk schoolklimaat, hoge verwachtingen, nadruk op 

leerprestaties voor alle leerlingen en het systematisch volgen van leervorderingen de belangrijkste 

kenmerken waren van effectieve scholen. Op het schoolverbeteringsonderzoek kwam een storm van 

kritiek die gericht was op haar ideologische basis, maar met name op de methodologie, in het 

bijzonder de wijze van steekproeftrekking (Cuban, 1983; Purkey & Smith, 1983; Rowan et al., 1983). 

Veelal werden alleen achterstandsscholen in de steekproef opgenomen waardoor de generalisatie van 

de resultaten beperkt mogelijk was. 
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Vanaf het einde van de jaren tachtig nam het schooleffectiviteitsonderzoek een enorme vlucht. De 

kritiek op het schoolverbeteringsonderzoek was een voedingsbodem voor de ontwikkeling van het 

schooleffectiviteitsonderzoek op drie fronten. Ten eerste werden de onderzoeksmethoden sterk 

verbeterd door de ontwikkeling van meerniveau modellen. Door gebruik te maken van meerniveau 

modellen wordt rekening gehouden met de structuur van de data die op het school-, klas- en 

leerlingniveau liggen (Snijders & Bosker, 1999). De tweede belangrijke verbetering van het 

schooleffectiviteitsonderzoek was de introductie van de context in de theorievorming (Creemers & 

Hoeben, 1992). Contextfactoren, zoals bijvoorbeeld geografische ligging van de school, de 

denominatie of de leerlingpopulatie van een school, kunnen effecten hebben bovenop effecten van 

individuele variabelen. Zo zijn er aanwijzingen dat de leerlingpopulatie op een school een effect 

heeft op leerprestaties, ook nadat rekening is gehouden met invloeden van leerlingkenmerken zoals 

SES en etniciteit (Bryk & Raudenbush, 1992; Opdenakker & Van Damme, 2001). Door beide typen 

variabelen op te nemen in het meerniveau model, kan inzicht worden verkregen in de sterkte van de 

effecten op de verschillende niveaus (Scheerens & Bosker, 1997). De derde verbetering in de 

ontwikkeling van het schooleffectiviteitsonderzoek, betreft de ontwikkeling van theoretische 

modellen waarin het klas- en schoolniveau worden onderscheiden (Fraser, Walberg, Welch & Hattie, 

1987; Scheerens & Creemers, 1989; Reynolds et al. (Red.), 1994; Creemers, 1994; Van den 

Noortgate, Opdenakker & Onghena, 2005). In onderzoek waarin de verschillende niveaus worden 

onderscheiden, wordt duidelijk hoeveel variantie potentieel op de verschillende niveaus verklaard 

kan worden door kenmerken van de school en de klas. 

 

3.4 Stand van zaken van het schooleffectiviteitsonderzoek 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de huidige stand van zaken van het 

schooleffectiviteitsonderzoek. Vanuit het algemeen model van schooleffectiviteit worden de 

gehanteerde criteria en de effecten van leerling- en schoolkenmerken besproken. 

 

3.4.1 Algemeen model van schooleffectiviteit 

In het schooleffectiviteitsonderzoek wordt gezocht naar verschillen in de toegevoegde waarde van 

scholen voor alle groepen leerlingen. Verklaringen voor deze verschillen worden gezocht in 

kenmerken van de school. Het algemeen model van schooleffectiviteit (zoals bijvoorbeeld dat van 

Teddlie & Reynolds, 2000) is een schematische weergave van verschillende factoren die van invloed 

zijn op schooleffectiviteit en de onderlinge samenhang tussen de factoren(Figuur 3.1). 
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Figuur 3.1 Algemeen model van schooleffectiviteit gebaseerd op Teddlie en Reynolds (2000) 

 

In het historisch overzicht van het schooleffectiviteitsonderzoek is aangegeven dat in het theoretisch 

model van schooleffectiviteit meerdere niveaus kunnen worden onderscheiden. In het algemeen 

model van schooleffectiviteitsonderzoek wordt het school- en leerlingniveau onderscheiden. Op het 

niveau van de school wordt een onderscheid gemaakt tussen context, input en proces. 

Contextfactoren kunnen worden beschouwd als een relatief vast gegeven. Het zijn factoren waarop 

de school geen invloed kan uitoefenen maar die wel een effect hebben op de input, processen en 

output van scholen. Het onderwijssysteem van een land en de geografische ligging van een school 

zijn voorbeelden van de context van een school, maar ook denominatie- of ‘community type’-

variabelen die scholen ondersteunen op het vlak van hun pedagogische grondslag. Inputvariabelen 

verwijzen naar middelen (per leerling) of kenmerken van de leerlingpopulatie van de school. 

Processen op schoolniveau worden in het schooleffectiviteitsonderzoek meestal beschreven aan de 

hand van kenmerken van effectieve scholen zoals bijvoorbeeld de focus op leren, het schoolklimaat 

en monitoring van leerprestaties. Het eerder genoemde vijf-factor model van Edmonds (1979) is 

hiervan een goed voorbeeld. Op het niveau van de leerling zijn in het algemeen model van 

schooleffectiviteit input en outputfactoren opgenomen. Inputfactoren hebben betrekking op de 

achtergrond- en instroomkenmerken van leerlingen. De output heeft betrekking op de 

uitkomstcriteria, waarbij een onderscheid tussen cognitieve en niet-cognitieve uitkomsten kan 

worden gemaakt. 

 

De relaties tussen de verschillende factoren worden aangegeven door de pijlen in het model. De 

gemiddelde toegevoegde waarde van de school heeft betrekking op de gemiddelde cognitieve en 

niet-cognitieve opbrengsten op het niveau van de school (output), waarbij wordt gecorrigeerd voor 

de invloed van de inputkenmerken op het leerlingniveau. De verschillen tussen scholen in de 

Context Input Proces 

Input Output 
Leerlingniveau 

Schoolniveau 
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gemiddelde toegevoegde waarde kunnen op basis van het algemeen model van schooleffectiviteit, 

worden toegeschreven aan factoren (context, input en proces) op het niveau van de school. De 

differentiële toegevoegde waarde van een school heeft  betrekking op de samenhang tussen de 

inputfactoren op leerlingniveau en de output. De verschillen tussen scholen met betrekking tot deze 

samenhang kunnen eveneens worden toegeschreven aan de factoren op het niveau van de school. 

 

3.4.2 Gehanteerde criteria voor het vaststellen van schooleffectiviteit 

De keuze van het outputcriterium, bijvoorbeeld cognitief of niet-cognitief, is bepalend voor 

uitspraken over de effectiviteit van een school. Om de cognitieve output van scholen te bepalen 

worden in schooleffectiviteitsstudies verschillende criteria gehanteerd. Grofweg kan er een 

onderscheid worden gemaakt in schoolloopbaangegevens, schoolprestaties en toetsscores 

(Sammons, Hillman & Mortimore, 1994) of leervorderingen (Veenstra, 1999). 

Schoolloopbaangegevens hebben betrekking op het interne en externe rendement van scholen. 

Voorbeelden van schoolloopbaangegevens zijn verblijfsduur, zittenblijven en onderwijspositie 

(intern rendement) en doorstroming naar het vervolgonderwijs of arbeidsmarkt (extern rendement). 

Binnen het schooleffectiviteitsonderzoek is de leerjarenladder (Bosker, 1990) een bekend criterium 

om het intern rendement (van scholen voor voortgezet onderwijs) te bepalen. Op deze 

leerjarenladder worden de onderwijsposities van leerlingen hiërarchisch geordend, op basis van het 

idee dat een leerling meer succesvol is naarmate hij in een kortere tijd een hoger schooltype en hoger 

leerjaar bereikt. 

 

Schoolprestaties worden hoofdzakelijk uitgedrukt in examenresultaten zoals het percentage 

(onvertraagd) geslaagden en examencijfers. De meest gebruikte cognitieve criteria in het 

schooleffectiviteitsonderzoek zijn echter toetsresultaten. Met name taal en wiskunde worden getoetst 

omdat in principe alle leerlingen onderwijs krijgen in deze vakken. Bovendien worden taal en 

wiskunde tot de basisvaardigheden gerekend. De voordelen van de vertaling van cognitieve criteria 

in toetsscores zijn de relatieve eenduidigheid, inzichtelijkheid en eenvoudige manier van meten. Met 

name gestandaardiseerde toetsen die gebaseerd zijn op de kerndoelen vergemakkelijken de 

vergelijking tussen scholen. 

 

Leerwinst of leervorderingen geven het verschil aan tussen twee meetmomenten. Zijn de prestaties 

van de tweede meting hoger dan de beginmeting, dan wordt gesproken van positieve leerwinst of 

toename in prestaties. Zijn de prestaties van de tweede meting lager dan de beginmeting, dan wordt 

gesproken van negatieve leerwinst of afname in prestaties. Leerwinst wordt uitgedrukt in 



 

 40 

verschilscores die worden berekend door de score van de beginmeting af te trekken van de score op 

de tweede meting. Dit kan echter alleen als de beide toetsen identiek zijn. Als  er sprake is van een 

gedeeltelijke overlap tussen toetsen, dan moeten deze eerst worden geëquivaleerd. Als toetsen elkaar 

niet overlappen, maar wel hetzelfde concept meten, moeten de toetsscores eerst worden 

gestandaardiseerd voordat een verschilscore kan worden berekend (Veenstra, 1999). 

Leervorderingen kunnen van zowel cognitieve als niet-cognitieve criteria worden bepaald. Gezien de 

aard van niet-cognitieve criteria is het beter te spreken over ontwikkeling in plaats van leerwinst. 

 

Omdat het begrip effectiviteit in het schooleffectiviteitsonderzoek betrekking heeft op de mate 

waarin onderwijsdoelen worden bereikt en de huidige onderwijsdoelen een brede vorming van 

leerlingen centraal stellen, worden in steeds meer schooleffectiviteitsstudies naast leerprestaties 

(cognitieve criteria) ook niet-cognitieve criteria opgenomen als maat voor schooleffectiviteit 

(Hansford & Hattie, 1982; Marsh, 1992; Knuver & Brandsma, 1993; Knuver, 1993; Smyth, 2000, 

Opdenakker & Van Damme, 2002; Smyth & Hannan, 2006). Sammons (2006) maakt in dit verband 

een onderscheid in cognitieve, sociale en affectieve uitkomsten. Townsend (2002) onderscheidt een 

reeks effectiviteitcriteria op basis van de uitkomsten van schooleffectiviteitsonderzoek. Naast 

geletterdheid, cijfermatig begrip en ‘andere academische doelen’ zoals bijvoorbeeld geschiedenis en 

biologie zijn volgens Townsend meerdere criteria van belang in het definiëren van een effectieve 

school. Hij noemt in dit verband gedrag van leerlingen, zelfconcept, onderwijsdoelen zoals waarden 

en attituden, burgerschap en gemeenschapsdoelen en het hebben van werk. 

 

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de keuze van het effectiviteitscriterium op 

onderwijsdoelen is gebaseerd. De mate van schooleffectiviteit, oftewel de grootte van het 

schooleffect, is afhankelijk van de keuze van het effectiviteitscriterium (Opdenakker & Van Damme, 

2000a). Zowel in onderwijsdoelen als in het schooleffectiviteitsonderzoek wordt een onderscheid 

gemaakt tussen cognitieve en niet-cognitieve criteria en wordt het belang van beide categorieën 

criteria benadrukt. Uit verschillende studies naar de grootte van schooleffecten op verschillende 

effectiviteitscriteria blijkt dat de schooleffecten voor niet-cognitieve criteria, behoorlijk kleiner zijn 

dan voor cognitieve criteria. Het bruto-schooleffect van cognitieve criteria ligt in Nederland rond de 

20% hetgeen betekent dat 20% van de verschillen in cognitieve criteria tussen scholen, verklaard kan 

worden op het niveau van de school. Als rekening wordt gehouden met achtergrond- en 

instroomverschillen van leerlingen (het netto-schooleffect), ligt dit percentage met rond de 10% een 

stuk lager. Voor de niet-cognitieve criteria ligt het bruto-schooleffect onder de 5%, oftewel nog geen 

5% van de verschillen in niet-cognitieve criteria tussen scholen kan worden verklaard op het niveau 
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van de school. Het netto-schooleffect ligt tussen de 1% en 2% (Van Landegem, Van Damme, 

Opdenakker, De Fraine & Onghena, 2002). De invloed van scholen is duidelijk groter op cognitieve 

criteria dan op niet-cognitieve criteria. De resultaten van de studies van De Fraine, Van Damme en 

Onghena (2002) en Grisay (1994) gaan in dezelfde richting. Opdenakker & Van Damme (2000a) 

keken specifiek naar schooleffecten op het schoolwelbevinden en concludeerden dat de invloed van 

de school op leerprestaties groter is dan op het schoolwelbevinden. Een mogelijke verklaring voor 

de verschillen in schooleffecten is dat schooleffecten groter zijn voor de domeinen die tot het 

leerplan behoren dan voor domeinen daarbuiten. Toch worden ook aanzienlijke verschillen in 

schooleffecten gevonden tussen de verschillende schooldomeinen zoals bijvoorbeeld tussen 

wiskunde en Nederlands (zie bijvoorbeeld Veenstra, 1999). Deze verschillen worden vaak verklaard 

door te refereren naar de mate waarin het criterium is gerelateerd aan schoolse kennis. Naarmate dit 

meer het geval is, is het variantiepercentage op schoolniveau groter. Wiskunde is bijvoorbeeld een 

vak dat vrijwel uitsluitend op school wordt geleerd. Taal daarentegen is een vak dat veel minder 

schoolgebonden is, ook buiten de school worden leerlingen veelvuldig blootgesteld aan taal. In 

zekere zin gaat dit ook op voor de niet-cognitieve criteria, die minder sterk op school worden 

ontwikkeld dan bijvoorbeeld wiskunde. Een andere mogelijke verklaring voor verschillen in 

schooleffecten tussen cognitieve en niet-cognitieve criteria is de mate waarin deze criteria in de 

Nederlandse onderwijsdoelen zijn beschreven. De cognitieve criteria zijn in de kerndoelen 

gedetailleerd per vak beschreven. Niet-cognitieve criteria worden daarentegen in de algemene 

onderwijsdoelen slechts genoemd als aandachtspunt. 

 

In onderzoek naar schooleffectiviteit is het van belang zowel cognitieve als niet-cognitieve criteria in 

het onderzoeksmodel op te nemen. Beide criteria zijn echter niet per sé onafhankelijk van elkaar, 

niet-cognitieve criteria en cognitieve criteria kunnen elkaar versterken. Zo constateert Smyth (2000) 

dat het stimuleren van niet-cognitieve criteria zoals bijvoorbeeld academisch zelfbeeld en 

zelfbewustzijn, een positieve invloed heeft op leerprestaties. Van der Wal (2004) komt tot de 

conclusie dat op scholen waar leerlingen gemiddeld hoog scoren op academische competenties, 

leerlingen gemiddeld ook hoog scoren op academisch zelfbeeld en burgerschapscompetenties. Door 

de nadruk die het ondersteunend karakter van niet-cognitieve criteria ten aanzien van cognitieve 

criteria krijgt in het schooleffectiviteitsonderzoek, lijkt het alsof er in de relatie tussen beide groepen 

criteria sprake is van een causaal verband. In de literatuur komt echter geen eenduidig causaal 

verband naar voren. Uit verschillende correlatiestudies blijkt wel een verband tussen affectieve 

criteria en leerprestaties, maar een richting wordt daarin niet aangegeven (Hansford & Hattie, 1982; 

Bosker, 1990; Kuyper & Swint, 1996; Van der Werf et al., 1999; Creemers-van Wees, Rekers-
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Mombarg & Bosker, 2000; Peschar, 2006). Marsch en Shavelson (1985) en Marsh, Trautwein, 

Lüdtke, Keller en Baumert (2005) concluderen bijvoorbeeld dat naarmate leerlingen een positiever 

(academisch) zelfbeeld hebben, zij beter presteren dan leerlingen met een lager (academisch) 

zelfbeeld. Deze relatie is echter wederkerig; naarmate leerlingen beter presteren hebben zij ook een 

positiever academisch zelfbeeld. Hofman, Hofman en Guldemond (1999) vonden positieve 

correlaties tussen schoolwelbevinden en wiskundeprestaties. Ook hier wordt een causaal verband 

niet gespecificeerd. Knuver (1993) keek naar de relatie tussen affectief functioneren en leerprestaties. 

Zij veronderstelde dat leerlingen die beter presteren, positievere attitudes, een hogere 

prestatiemotivatie, een positiever zelfbeeld en een positievere schoolbeleving zouden hebben en dat 

affectief functioneren een effect zou hebben op leerprestaties. De correlaties uit haar onderzoek 

waren alle positief, maar over het algemeen niet erg hoog, uitgezonderd de relatie tussen zelfbeeld en 

taal en rekenen. Het onderzoek van Knuver en Brandsma (1993) ging een stap verder door wel te 

zoeken naar causale verbanden tussen affectieve en cognitieve criteria. Er werden matige verbanden 

gevonden in beide richtingen, alhoewel het effect van cognitieve criteria op affectieve iets groter was 

dan andersom. 

 

3.4.3 Effecten van achtergrond- en instroomkenmerken van leerlingen 

Uit het vroege schooleffectiviteitsonderzoek van Coleman et al. (1966) en Jencks et al. (1972) bleek 

al dat de bijdrage van de school aan de leerprestaties van leerlingen gering was. De conclusie luidde 

dat verschillen in leerprestaties tussen scholen vooral worden veroorzaakt door de verschillen in de 

kenmerken van de leerlingpopulatie van de scholen. De onderzoeken die volgden waren vooral 

gericht op het vinden van proceskenmerken die de verschillen tussen scholen konden verklaren 

(Weber, 1971; Rutter, Maugham, Mortimore, Ouston & Smith, 1979). De invloed van 

leerlingenkenmerken op leerprestaties is echter een belangrijk gegeven gebleken waarmee rekening 

gehouden dient te worden in het schooleffectiviteitsonderzoek. Eerder in dit hoofdstuk is 

aangegeven dat de gemiddelde toegevoegde waarde van de school betrekking heeft op de bijdrage 

van de school op het prestatiegemiddelde van de school nadat rekening is gehouden met de 

kenmerken van de leerlinginstroom. Rekers-Mombarg, Kuyper en van der Werf (2006) stellen dat 

achtergrond- en instroomkenmerken de belangrijkste predictoren zijn voor onderwijsresultaten. De 

vraag is dan welke achtergrond- en instroomkenmerken van belang zijn voor welk 

effectiviteitscriterium. In deze paragraaf worden achtereenvolgens de invloed van achtergrond- en 

instroomkenmerken van leerlingen op leerprestaties en op de niet-cognitieve criteria besproken, 

voor zover daarover iets bekend is vanuit de onderwijspsychologie en onderwijssociologie. 
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Achtergrondkenmerken zijn min of meer stabiele kenmerken van leerlingen zoals geslacht, 

intelligentie en het thuismilieu. Deze kenmerken zijn van invloed op leerprestaties. Zo worden 

bijvoorbeeld een aantal seksespecifieke verschillen gevonden op schoolloopbanen. Jongens verlaten 

vaker ongediplomeerd de school, halen lagere diploma’s en doen gemiddeld langer over hun 

opleiding dan meisjes. In Nederland verlopen de schoolloopbanen van meisjes voorspoediger dan 

die van jongens en zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs scoren meisjes hoger op taal 

en jongens hoger op rekenen en wiskunde (Van der Werf, Lubbers & Kuyper 2002). Oorzaken voor 

de seksespecifieke verschillen in schoolloopbanen kunnen worden gezocht in de zogenoemde 

geslachtsrolsocialisatie: de manier waarop de mannelijke en vrouwelijke persoonlijkheid wordt 

gevormd (Peschar  & Wesselingh, 1995). Los van biologische verschillen zijn er indicaties dat de 

genoemde verschillen worden veroorzaakt door vroege(re) socialisering (Klaassen, 1985; Feingold, 

1992; Grossman & Grossman, 1994). In het onderwijs wordt in deze context vaak gesproken over 

het verborgen curriculum (Beker, 1986). Het verborgen curriclum heeft betrekking op de impliciete 

verschillen in benadering van jongens en meisjes in het onderwijs, zowel in werkvormen van 

docenten, leerboeken als werkvormen. 

 

Een andere belangrijke voorspeller van schoolsucces is intelligentie. In vrijwel alle studies naar 

schooleffectiviteit wordt een effect van intelligentie op leerprestaties gevonden (Coleman, 1966; 

Jencks, 1972; Bryk & Raudenbush, 1992; Fraser, Walberg, Welch & Hattie, 1987; Scheerens & 

Creemers, 1989; Opdenakker & Van Damme, 2001). Intelligentie wordt op tal van manieren 

gedefinieerd, maar de gemeenschappelijke kern is: intelligentie is het vermogen tot abstractie en 

probleemoplossen en een algemene aanleg voor leren (Snyderman & Rothman, 1987). Een bron van 

discussie in deze definitie is de algemene aanleg. Verschillende onderzoekers definieren meerdere 

domeinen van intelligentie zoals bijvoorbeeld analytische, practische, creatieve intelligentie 

(Sternberg, 2003) of nog meer aspecten, zoals in de theorie van de meervoudige intelligentie van 

Gardner (2003). 

 

Naast geslacht en intelligentie is ook het thuismilieu een belangrijk achtergrondkenmerk in relatie tot 

leerprestaties. Onder het thuismilieu van leerlingen worden verschillende factoren gerekend zoals 

sociaal economische status, opvoedingsstijl, cultureel kapitaal en onderwijsondersteunend gedrag. 

Leerlingen met laag opgeleide ouders verlaten vaker ongediplomeerd het voortgezet onderwijs en 

behalen lagere diploma’s (Van der Werf, Lubbers & Kuyper 2002). De oorzaken van de samenhang 

tussen thuismilieu en leerprestaties worden in de literatuur vooral gezocht in intelligentie, de 

sociaal-economische positie van ouders, de culturele en etnische positie van ouders, het taalgebruik, 
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de vrienden en de woonbuurt (Meijnen, 1979; Van der Velden, 1991; Dronkers & Ultee, 1995). Het 

thuismilieu van leerlingen uit de hogere SES-groepen sluit beter aan bij het onderwijsklimaat dan het 

thuismilieu van leerlingen uit de lagere SES-groepen (Duke, 2000; Yeung, Linver & Brooks-Gunn, 

2002) waardoor deze leerlingen al met een voorsprong het onderwijs binnenomen. Bovendien 

hebben ouders uit de hogere SES-groepen verwachtingen met betrekking tot de leerprestaties van 

hun kinderen terwijl ouders uit de lagere SES-groepen vooral gehoorzaamheid en goed gedrag 

verwachten (Heyman & Earle, 2000). 

 

Naast achtergrondkenmerken zijn zoals gezegd ook cognitieve en niet-cognitieve 

instroomkenmerken belangrijke voorspellers van leerprestaties. Voorbeelden van 

instroomkenmerken van leerlingen zijn het reeds op de basisschool bereikte prestatieniveau, maar 

ook studievaardigheden en motivatie om te leren. Voorkennis van leerlingen is een indicator van het 

cognitieve instroomniveau en blijkt de belangrijkste predictor van leerprestaties (Béguin, de Jong, 

Rekers-Mombarg & Bosker, 2000; Rekers-Mombarg et al., 2000; Kuyper & van der Werf, 2005). 

Van der Werf, Lubbers en Kuyper (2002) toonden aan dat voorkennis (de score op een taal-, reken- 

en informatieverwerkingstoets) een belangrijke voorspeller is van de diplomarealisatie en studieduur 

van leerlingen. Ook het advies (van de basisschool) blijkt een belangrijke voorspeller van 

diplomarealisatie en studieduur (Van der Werf et al., 2002). Leren bouwt voort op vroeger leren 

(Shuell, 1996) en deze relatie gaat op voor zowel de vakinhoudelijk voorkennis als de manier waarop 

leerlingen leren. Doordat bepaalde kennis aanwezig is, kunnen leerlingen verbanden leggen, 

structureren, samenvatten en voorbeelden begrijpen (Dochy, 1992). Leerlingen kunnen dit op 

verschillende manieren doen. De manier waarop leerlingen verbanden leggen, structureren, 

samenvatten en voorbeelden begrijpen worden leersstrategieën of studievaardigheden genoemd en 

zijn onder meer afhankelijk van de motivatie van leerlingen. Met betrekking tot motivatie wordt 

binnen de leerpsychologie een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie en 

prestatiegerichte motivatie (Biggs, 1987). Bij intrinsieke motivatie leren leerlingen uit persoonlijke 

interesse en bij een extrinsieke motivatie beschouwen leerlingen het leren als een middel om een 

ander doel te bereiken (bijvoorbeeld diploma realisatie). Prestatiemotivatie is het streven naar het 

halen van goede leerprestaties, ongeacht of de leerstof interessant wordt gevonden of niet (Ten Dam 

& Vermunt, 2003). 

 

3.4.4 Effecten van schoolkenmerken 

In het schooleffectiviteitsonderzoek is de toegevoegde waarde van de school een belangrijk begrip. 

Maar wat maakt een school nu effectief  oftewel, ‘wat werkt’ in het onderwijs? Welke kenmerken van 
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scholen kunnen de verschillen in toegevoegde waarde tussen scholen verklaren? Na een periode van 

somberheid over de marginale rol van de school zijn vanaf de jaren zeventig verschillende 

schoolkenmerken gevonden met positieve effecten op prestaties. Verschillende auteurs hebben deze 

kenmerken met betrekking tot processen en karakteristieken van effectieve scholen samengebracht 

tot algemene factoren van schooleffectiviteit (Purkey & Smith, 1983; Levine & Lezotte, 1990; 

Scheerens, 1990; Sammons, Hillman & Mortimore, 1995; Scheerens & Bosker, 1997; Teddlie & 

Reynolds, 2000). Een recente synthese van het werk van onder meer bovengenoemde auteurs levert 

volgens Sammons (2006) een set van algemene kenmerken van effectieve scholen op (zie Tabel 3.1). 

 

De overzichten van kenmerken van effectieve scholen hebben als gemene deler dat de gevonden 

correlaties altijd betrekking hebben op verbanden met leerprestaties. Overzichten van relaties tussen 

kenmerken van effectieve scholen en niet-cognitieve criteria zijn niet voorhanden en de studies die 

gericht zijn op de vraag of schoolkenmerken die effectief zijn voor de cognitieve criteria ook 

effectief zijn voor de niet-cognitieve criteria, geven geen eenduidig beeld. 

 

Tabel 3.1 Kenmerken van effectieve scholen 

1. Effectief en onderwijskundig leiderschap • Standvastig en doelgericht 

• Delegeren 

• Educatief leiderschap tonen 

• Frequente monitoring 

• Effectief personeelsbeleid 
2. Effectief lesgeven • Eenduidigheid over richting en doelen 

• Consistentie in lespraktijk 

• Collegialiteit en samenwerking 
3. Positief schoolklimaat • Ontwikkelen gemeenschappelijk doel 

• Creëren ordelijk leerklimaat 

• Nadruk op positieve reinforcement 
4. Algemene focus op leren • Focus op basisvaardigheden 

• leertijd maximaliseren 
5. Hoge verwachtingen • Voor leerlingen 

• Voor docenten 
6. Nadruk op rechten en verantwoordelijkheden • Verantwoordelijkheden 

• Rechten 
7. Adequate monitoring op alle niveaus • Schoolniveau 

• Klasniveau 

• Leerlingniveau 
8. Ontwikkelen docentvaardigheden • Op school 

• Continue professionele ontwikkeling 
9. Passende en productieve ouderbetrokkenheid • Negatieve invloeden weren 

• Stimuleren productieve interacties met ouders 

Uit: Sammons, 2006 

 

Rutter et al. (1979) en Fraser et al. (1987) kwamen tot de conclusie dat de cognitieve en niet-

cognitieve criteria hetzelfde patroon volgden in de relatie met schoolkenmerken. Madaus (1979) 
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vond echter dat de keuze van de afhankelijke variabele bepalend is voor welke schoolkenmerken 

effecten vertoonden op leeruitkomsten. Mortimore (1988) vond geen correlaties tussen 

schoolkenmerken en de niet-cognitieve criteria gedrag, zelfbeeld en houding ten opzichte van 

school, maar wel tussen schoolkenmerken en leerprestaties. In twee aan elkaar gelieerde studies in 

Vlaanderen, analyseerden Opdenakker en Van Damme (2000a) en Van Landegem et al. (2002) het 

effect van schoolkenmerken op zowel cognitieve als niet-cognitieve criteria. De niet-cognitieve 

criteria in deze studies zijn: schoolwelbevinden, sociale integratie in de klas, relatie met docenten, 

interesse in leertaken, prestatiemotivatie, huiswerkattitude, taakgerichtheid in de klas, en academisch 

zelfconcept. Opdenakker et al. concluderen dat kenmerken die betrekking hebben op instructie en 

kennisoverdracht, maar ook kenmerken als consensus en cohesie onder leerkrachten, een positief 

effect hebben op zowel cognitieve als niet-cognitieve criteria. Van Landeghem vond lichte positieve 

effecten van het leerklimaat, feedback en nadruk op discipline en basisvaardigheden op de niet-

cognitieve criteria. Het lijkt erop dat met name schoolkenmerken als schoolklimaat, consensus en 

cohesie onder het personeel en de mogelijkheid tot leren, een positief effect hebben op criteria die 

betrekking hebben op schoolbeleving/welbevinden, attituden en sociale vaardigheden. Opdenakker 

et al. (2000a) komen tot de conclusie dat een aantal schoolkenmerken een positief effect laat zien 

onafhankelijk van het gebruikte criterium (consensus en cohesie onder het personeel en ordelijk 

leerklimaat), terwijl het effect van andere schoolkenmerken afhankelijk is van het gebruikte criterium 

(bijvoorbeeld nadruk op basisvaardigheden en aandacht voor cultuur en creativiteit). 

 

3.4.5 De uitkomsten van het schooleffectiviteitsonderzoek samengevat 

De grootte van schooleffecten in het schooleffectiviteitsonderzoek is afhankelijk van het gebruikte 

criterium. Cognitieve criteria  zoals toetsscores, laten grotere schooleffecten zien dan niet-cognitieve 

criteria. Dit heeft te maken met het feit dat scholen van oudsher met name gericht zijn op de 

cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Cognitieve en niet-cognitieve criteria zijn echter niet 

helemaal onafhankelijk van elkaar. 

 

Uit vrijwel alle studies in het schooleffectiviteitsonderzoek komt de invloed van achtergrond- en 

instroomkenmerken naar voren. Geslacht, intelligentie, sociaal milieu en het instroomniveau zijn 

belangrijke voorspellers van leerprestaties. Overzichten van kenmerken van effectieve scholen zijn 

hoofdzakelijk gebaseerd op relaties met cognitieve criteria en niet op relaties met niet-cognitieve 

criteria. Schoolkenmerken die effectief zijn voor cognitieve criteria zijn niet per definitie effectief 

voor de niet-cognitieve criteria of andersom (Knuver & Brandsma, 1993; Brookover, 1986). 
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Positieve relaties tussen cognitieve en niet-cognitieve criteria laten echter wel zien dat het 

bevorderen van cognitieve criteria hand in hand gaat met het bevorderen van niet-cognitieve criteria. 

 

In de volgende paragraaf wordt beschreven wat de bevindingen uit het schooleffectiviteitsonderzoek 

betekenen voor het theoretisch kader van het onderhavige onderzoek naar verschillen in effectiviteit 

tussen Vrije scholen en reguliere scholen. 

 

3.5 Uitwerking van het theoretisch kader 

 

3.5.1 Onderzoeksmodel en centrale vragen 

Van oudsher zijn scholen gericht op de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden van leerlingen. 

Alhoewel het volksonderwijs traditioneel ook een disciplineringdoelstelling kende, (Idenburg, 1964) 

werd de ontwikkeling van niet-cognitieve vaardigheden niet primair als een taak van de school 

gezien. Traditionele vernieuwingsscholen zijn in Nederland onder meer ontstaan uit onvrede met 

deze ‘eenzijdige blik’ op de ontwikkeling van leerlingen. Deze scholen met een eigen ideologische of 

pedagogische grondslag zijn gericht op een brede ontwikkeling van leerlingen. Met name 

Vrije scholen zijn sterk gericht op deze brede ontwikkeling. De ontwikkeling van hoofd, hart en 

handen staat centraal in de onderwijsdoelen beschreven. De probleemstelling van het onderhavige 

onderzoek betreft de vraag of deze focus op een brede ontwikkeling ook zichtbaar is in de 

effectiviteit van Vrije scholen. Hierbij gaat het zowel om de gemiddelde als om de differentiële 

toegevoegde waarde van de Vrije scholen in vergelijking met die van de reguliere scholen, en tevens 

om zowel cognitieve als niet-cognitieve criteria. Het algemeen model van schooleffectiviteit dient als 

kader voor het onderhavige onderzoek en is als volgt uitgewerkt in een specifiek  onderzoeksmodel: 

 

 

Figuur 3.2 Onderzoeksmodel  

Input 
 

• achtergrondkenmerken 

• instroomkenmerken 

 

Output 
 

• cognitief 
• niet-cognitief 

Context 
 

Vrije school –  reguliere school 

schoolniveau 

leerlingniveau 
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Op basis van Figuur 3.2 luiden de specifieke onderzoeksvragen als volgt: 

• Zijn er verschillen in achtergrond- en instroomkenmerken tussen Vrije scholen en reguliere 

scholen? 

• Zijn er verschillen in effectiviteit met betrekking tot cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten 

tussen Vrije scholen en reguliere scholen nadat is gecontroleerd voor verschillen in achtergrond- 

en instroomkenmerken (gemiddelde toegevoegde waarde)? 

• Zijn er verschillen in effectiviteit met betrekking tot cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten 

voor specifieke groepen leerlingen (onderscheiden naar achtergrond- en instroomkenmerken) 

tussen Vrije scholen en reguliere scholen (differentiële toegevoegde waarde)? 

 

Het pedagogisch concept van de scholen wordt uitgedrukt in de context. Hierdoor is de context, 

Vrije school of reguliere school, als het ware een samenvatting van schoolkenmerken. De 

proceskenmerken van scholen worden in dit onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. De pijl 

van de context naar de input geeft eventuele instroomverschillen tussen Vrije scholen en reguliere 

scholen weer. De pijl van de context naar de output geeft het effect van het schooltype weer na 

controle voor achtergrond- en instroomkenmerken. Dit is de vraag naar de gemiddelde toegevoegde 

waarde van Vrije scholen ten opzichte van reguliere scholen. De pijl die loopt van de context naar de 

pijl tussen input en output, heeft betrekking op het verschil tussen Vrije scholen en reguliere scholen 

in de samenhang tussen achtergrond- en instroomkenmerken en de output. Dit is de vraag naar de 

differentiële toegevoegde waarde voor specifieke groepen leerlingen, onderscheiden naar 

achtergrond- en instroomkenmerken. 

 

In de volgende paragraaf worden de verschillende componenten uit het onderzoeksmodel verder 

uiteengezet. 

 

3.5.2 Keuze van outputcriteria 

Om verschillen in effectiviteit met betrekking tot de cognitieve output van scholen te  kunnen 

bepalen, wordt in het schooleffectiviteitsonderzoek doorgaans een relatie gelegd met de 

onderwijsdoelen. Voor de onderbouw van scholen in het voortgezet onderwijs liggen deze 

cognitieve doelen vast in de kerndoelen basisvorming. In de regel worden Nederlands en wiskunde 

getoetst omdat in principe alle leerlingen onderwijs krijgen in deze vakken. Bovendien worden 

Nederlandse taal en wiskunde gerekend tot de basisvaardigheden. Om deze reden is in dit onderzoek 

gekozen voor toetsprestaties wiskunde en Nederlands als criteria voor cognitieve opbrengsten. 
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Daarnaast is gekozen voor toetsprestaties met betrekking tot algemeen probleemoplossend 

vermogen, omdat dit aspect deel uitmaakt van de vakoverstijgende algemene vaardigheden die in de 

kerndoelen van de Basisvorming een belangrijke plaats innemen. 

 

Omdat onderwijsdoelen niet alleen betrekking hebben op de cognitieve, maar ook de op sociale en 

affectieve ontwikkeling van leerlingen, is het van belang ook criteria op te nemen die betrekking 

hebben op sociale en affectieve uitkomsten (Sammons, 2006). Ook persoonlijkheidskenmerken 

kunnen tot criterium van effectiviteit worden gerekend omdat een brede algemene persoonlijke 

ontwikkeling van leerlingen expliciet in de onderwijsdoelen wordt genoemd. Bovendien zijn er 

aanwijzingen dat niet-cognitieve criteria ondersteunend zijn voor de cognitieve criteria. Dit is een 

tweede belangrijk argument in de keuze van niet-cognitieve criteria als criterium van 

schooleffectiviteit (Teddlie & Reynolds, 2000). Voorbeelden van niet-cognitieve criteria die 

ondersteunend zijn voor cognitieve criteria zijn onder meer het schoolwelbevinden, zelfbeeld, 

motivatie, attituden, studievaardigheden, maar ook een aantal persoonlijkheidskenmerken. In het 

onderhavige onderzoek is een reeks van criteria gehanteerd om de effectiviteit van scholen met 

betrekking tot niet-cognitieve opbrengsten te bepalen. Deze criteria worden hieronder kort 

besproken. 

 

Het schoolwelbevinden is een indicator of leerlingen zich goed voelen op school. De relatie tussen 

schoolwelbevinden en leerprestaties is wederkerig (Knuver & Brandsma, 1993: Hofman, Hofman & 

Guldemond, 1999). Soms wordt schoolwelbevinden als een doel op zich beschouwd, maar vaak ook 

wordt het gezien als een voorwaarde voor gunstige leerprocessen (De Fraine, 2003). Het zelfbeeld 

geeft aan hoe leerlingen zichzelf percipiëren in verschillende contexten en is een belangrijke 

affectieve evaluator van ervaringen die men opdoet in het algemeen (Schmeck, 1988). In relatie tot 

leren zijn er aanwijzingen dat een positiever zelfbeeld leidt tot een betere studiebenadering en 

diepere informatieverwerking (Abouserie, 1995). Het academisch zelfbeeld is specifiek gerelateerd aan de 

academische context en wordt over het algemeen gedefinieerd als een individuele perceptie of 

gedachten die gevormd worden door ervaringen met de omgeving (Shavelson, Hubner & Stanton, 

1976; Rosenberg, 1979; Marsh & Shavelson, 1985). Academisch zelfbeeld wordt gevormd door de 

schoolomgeving en heeft betrekking op het beeld dat leerlingen hebben van hun academische 

prestaties en heeft dientengevolge een positieve invloed op de leerprestaties, zij het dat de relatie 

wederkerig is (Marsh et al., 2005). Motivatie is een verzameling van beweegredenen die iemands 

gedrag bepalen. In het schooleffectiviteitsonderzoek is men met name geïnteresseerd in 

prestatiemotivatie, de motivatie om te leren. Bij prestatiemotivatie is de belangrijkste beweegreden 
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het leveren van een prestatie. Een leerling met een hoge prestatiemotivatie heeft de wil om te 

presteren en om resultaat te behalen en zal zich hiervoor inzetten.  Dweck en  Molden (2005) 

argumenteerden dat leerlingen kwalitatief verschillende sets van overtuigingen en doelen bezitten die 

van invloed zijn op basale processen van cognitie en oplettendheid. Prestatiemotivatie is daarmee 

een belangrijke factor in relatie tot leerprestaties. 

  

Ook attituden zijn niet-cognitieve criteria die in verband gebracht worden met leerprestaties. 

Attituden zijn houdingen ten opzichte van leren en school en zijn in zekere zin verwant met 

prestatiemotivatie, maar hebben betrekking op een breder gebied dan alleen de prestaties. Vaak 

worden attituden geoperationaliseerd ten opzichte van specifieke vakken. Volgens Kuyper en Swint 

(1996) besteden leerlingen in het voortgezet onderwijs meer tijd aan een bepaald vak als zij het vak 

of de betreffende docent positief waarderen. Hierdoor kunnen de leerprestaties voor het vak dat 

positief wordt gewaardeerd omhoog gaan. Tymms (2001) onderzocht de attitude van leerlingen in 

het primair onderwijs ten opzichte van lezen, rekenen en school in het algemeen. De correlaties die 

hij vond tussen de attituden en leerprestaties waren zwak (rekenen en school in het algemeen) tot 

redelijk (lezen). Het feit dat de effecten in het voortgezet onderwijs sterker zijn dan in het primair 

onderwijs, is aanleiding om aan te nemen dat de school van invloed kan zijn op het effect van 

attituden op leerprestaties. Mede vanwege dit feit zijn attituden interessante criteria om op te nemen 

in schooleffectiviteitsstudies. 

 

In de kerndoelen wordt het ‘leren leren’ expliciet genoemd als algemeen onderwijsdoel. Snelle 

veranderingen in de maatschappij maken het noodzakelijk dat leerlingen ook na hun schoolloopbaan 

zelf nieuwe kennis kunnen blijven verwerven. Met andere woorden, leerlingen moeten 

studievaardigheden ontwikkelen (Vermunt & van der Sanden, 1996). Studievaardigheden van leerlingen 

zijn belangrijke metacognitieve vaardigheden die een directie relatie hebben met leerprestaties 

(Vandenberghe, 1994; Grisay, 1994; Bruinsma, 2003) en zijn daardoor een belangrijk 

effectiviteitscriterium. Leerlingen maken op allerlei manieren gebruik van de verschillende 

leeractiviteiten. Het meest concrete niveau zijn de uiterlijk waarneembare leeractiviteiten zoals 

structuur aanbrengen in tekst (onderstrepen) en actieve participatie in de klas. Een minder concreet 

niveau is het niveau van de inwendige leeractiviteiten (denkactiviteiten) zoals verbanden leggen en 

nadenken over leerstof (Ten Dam & Vermunt, 2003; Vermunt, 1992). Pintrich et al. (1990) geven 

aan dat alhoewel verschillende definities worden gehanteerd met betrekking tot zelfregulatie in 

relatie tot leren (zelfregulerend leren), er een drietal componenten zijn die telkens terugkeren. Ten 

eerste omvat zelfregulerend leren meta-cognitieve strategieën van leerlingen waarmee zij hun eigen 
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cognitie kunnen plannen, monitoren en aanpassen. Daarnaast omvat zelfregulerend leren een 

component die betrekking heeft op de sturing van het eigen leergedrag in de klas. De derde 

component van zelfregulerend leren onderscheiden door Pintrich, heeft betrekking op de cognitieve 

strategieën zoals herhaling en cognitieve elaboratie van de leerstof. 

 

Een belangrijk uitgangspunt van de basisvorming is het stimuleren van een brede persoonlijke 

ontwikkeling bij alle leerlingen. Een aspect van persoonlijke ontwikkeling is de ontwikkeling van de 

persoonlijkheid. Deze wordt bestudeerd in persoonlijkheidsonderzoek waarin het begrip 

persoonlijkheid wordt gedefinieerd als een stabiele set van neigingen en karakteristieken waarmee 

overeenkomsten en verschillen in (psychologisch) gedrag van mensen kunnen worden beschreven 

(Hogan, Hogan & Roberts, 1996; Furnham & Heaven, 1999). Ook al wordt persoonlijkheid gezien 

als redelijk stabiel, er zijn aanwijzingen dat de school van invloed kan zijn op de 

persoonlijkheidsontwikkeling van specifieke groepen leerlingen (Shaughnessy, 1993; Messick, 1996). 

In het onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken is de laatste jaren het vijf-factor model 

(Hendriks, 1997) de dominante stroming. In dit vijf-factor model worden vijf 

persoonlijkheidskenmerken benoemd: extraversie, mildheid, ordelijkheid, emotionele stabiliteit en 

autonomie. Naar de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en leren is veel onderzoek verricht. 

Zo concluderen De Raad en Schouwenburg (1996) dat alle vijf persoonlijkheidskenmerken 

gerelateerd zijn aan leerprestaties. Ordelijkheid, emotionele stabiliteit en autonomie komen uit 

verschillende studies naar voren als belangrijke voorspellers van leerprestaties (Chamorro-Premuzic 

& Furnham, 2003; De Raad & Schouwenburg, 1996; De Fruyt & Mervielde, 1996). Chamorro-

Premuzic et al. (2003) vonden dat ordelijkheid gerelateerd is aan aspecten van motivatie, inzet en 

doorzettingsvermogen. Met betrekking tot emotionele stabiliteit is vaak onderzoek gedaan naar de 

negatieve pool, neuroticisme. Leerlingen die hoog scoorden op neuroticisme leerden oppervlakkiger 

dan leerlingen met een lage score op neuroticisme (Entwisle, 1988). Bovendien wordt neuroticisme 

gerelateerd aan een gebrek aan kritisch denken, geringe analytische vaardigheden en een laag 

conceptueel begrip (Entwisle, 1988; Matthews & Zeidner, 2004). Autonomie wordt daarentegen 

gerelateerd aan een diepe leerstofverwerking  en elaboratief leren (Slaats, van der Sanden & 

Lodewijks, 1997). Busato, Prins, Elshout en Hamaker (1999) vonden aanwijzingen dat autonomie 

gerelateerd is aan betekenisvol leren en een constructieve leerstrategie. Voor de 

persoonlijkheidsfactoren extraversie en mildheid ligt het verband gecompliceerder. Er zijn 

aanwijzingen dat de rol van mildheid, maar met name van extraversie in de vroege schoolloopbaan 

een positief effect heeft. In de latere schoolloopbaan, ongeveer vanaf het begin van het voortgezet 

onderwijs, zijn deze effecten echter negatief (Entwistle, 1972; Vandell & Hembree, 1994). 
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Bovendien heeft extraversie enerzijds een positieve relatie met het vragen om hulp, maar 

tegelijkertijd zijn extraverte leerlingen zwakker in reflectief probleemoplossen omdat ze eerder 

afhaken (Matthews & Zeidner, 2004). Milde leerlingen daarentegen geven niet zo snel op, maar zijn 

geneigd leren te laten afhangen van externe sturing (Vermetten, Lodewijks & Vermunt, 2001). De 

persoonlijkheidskenmerken ordelijkheid, autonomie en mildheid worden zowel theoretisch als 

empirisch in verband gebracht met zelfregulerend leren (Bidjerano & Dai, 2007). Het effect van 

extraversie is niet helemaal duidelijk, maar vier van de vijf persoonlijkheidskenmerken (mildheid, 

ordelijkheid, emotionele stabiliteit en autonomie) vertonen dus effecten op leerprestaties. Bovendien 

zijn deze persoonlijkheidskenmerken op zichzelf ook nastrevenswaardig. 

 

3.5.3 Achtergrond- en instroomkenmerken 

De invloed van achtergrondkenmerken zoals geslacht, intelligentie en het thuismilieu op 

leerprestaties wordt algemeen erkend. Over wat intelligentie precies is en waardoor intelligentie 

wordt verworven bestaat veel discussie. Nergens wordt het ‘nature – nurture debat’ zo heftig 

gevoerd als met betrekking tot intelligentie. Het debat spitst zich toe op de vraag of intelligentie 

erfelijk bepaald is of gevormd wordt door de omgeving (Jencks, 1980; Leseman, 1989; Van der 

Velden, 1991). In het verlengde van deze discussie ligt de vraag hoe intelligentie moet worden 

gedefinieerd. Sommige psychologen geven aan dat intelligentie datgene is ‘wat een test meet’ (Vroon, 

1980). Anderen definiëren intelligentie als maat voor probleemoplossend vermogen (Sternberg, 

1990). Voor het schooleffectiviteitsonderzoek is de conclusie van Meijnen (1979) relevant. Meijnen 

concludeert dat de relatieve bijdrage van erfelijkheid of omgeving er eigenlijk niet zoveel toe doet, 

maar dat voor het onderwijs kennis over de aard van de invloed van omgevingsfactoren op 

intelligentie van belang is. Immers, als er een invloed is van de omgeving op intelligentie, is het van 

belang om na te gaan welke factoren dit in de omgeving zijn. Het thuismilieu is daarmee als 

omgevingsfactor een belangrijk achtergrondkenmerk in relatie tot leerprestaties. Leerlingen met laag 

opgeleide ouders verlaten vaker ongediplomeerd het voortgezet onderwijs en behalen lagere 

diploma’s (Van der Werf, Lubbers & Kuyper 2002). De oorzaken van de samenhang tussen 

thuismilieu en leerprestaties worden in de literatuur vooral gezocht in erfelijke intelligentie, de 

sociaal-economische positie van ouders, de culturele en etnische positie van ouders, het taalgebruik, 

de vrienden en de woonbuurt (Meijnen, 1979; Van der Velden, 1991; Dronkers & Ultee, 1995). 

 

Achtergrondkenmerken zijn belangrijke voorspellers van leerprestaties. Van Vrije scholen is bekend 

dat de leerlingpopulatie niet representatief is voor de leerlingpopulatie op scholen voor voortgezet 

onderwijs. Het thuismilieu van Vrije schoolleerlingen sluit goed aan bij de schoolcultuur. In 
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meerdere opzichten hebben deze leerlingen een voorsprong die gezocht kan worden in de 

sociaal-economische en culturele positie van ouders enerzijds en in het taalgebruik binnen het gezin 

anderzijds. Bovendien komen leerlingen op de Vrije scholen nauwelijks uit etnische 

minderheidsgroepen. 

 

Naast achtergrondkenmerken zijn ook instroomkenmerken belangrijke voorspellers van 

leerprestaties. Het reeds bereikte niveau van zowel cognitief als niet-cognitief functioneren op het 

moment van instromen is een belangrijke factor in de verdere ontwikkeling van leerlingen. Meer dan 

75% van de leerlingen op Vrije scholen voor voortgezet onderwijs komt uit het Vrije school 

basisonderwijs. Dit kan betekenen dat Vrije schoolleerlingen verschillen in instroomniveau op 

verschillende kenmerken in vergelijking met leerlingen in het regulier onderwijs hetgeen zou kunnen 

resulteren in verschillen op de outputcriteria. Daarom wordt van alle outputcriteria eerst het 

instroomniveau bepaald. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de gebruikte controlevariabelen die zijn 

gebruikt bij het vaststellen van de effectiviteitsverschillen tussen Vrije en reguliere scholen ten 

aanzien van de cognitieve criteria in het derde leerjaar. Analoog aan de cognitieve criteria, is voor de 

niet-cognitieve criteria ook telkens de eerstejaars meting van het criterium als controle variabele in 

het model opgenomen. 

 

Tabel 3.2 Schema controle variabelen voor de cognitieve criteria 

 Nederlands Wiskunde Algemene 

vaardigheden 

Achtergrondkenmerken    

Geslacht X X X 

Intelligentie X X X 

SES X X X 

Thuismilieu X X X 

Cognitieve instroomkenmerken    

Nederlands X   

Rekenen  X  

Informatieverwerking   X 

Niet-cognitieve instroomkenmerken    

Persoonlijkheidsfactoren X X X 

Academisch zelfbeeld X X X 

Schoolbeleving X X X 

Prestatiemotivatie X X X 

Studievaardigheden X X X 
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3.6 Onderzoeksvragen 

In de voorgaande bespreking zijn enkele lijnen uitgezet met betrekking tot het 

schooleffectiviteitsonderzoek in het algemeen. Daarna is het onderhavige onderzoek naar verschillen 

in effectiviteit tussen Vrije scholen en reguliere scholen binnen het kader van het 

schooleffectiviteitsonderzoek geplaatst, is een onderzoeksmodel ontwikkeld met bijbehorende 

centrale vragen (paragraaf 3.4.1) en zijn keuzen gemaakt voor de outputcriteria en de achtergrond- 

en instroomkenmerken (paragraaf 3.4.2). In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden de 

onderzoeksvragen met de daarbij behorende deelvragen verder uitgewerkt.  

 

De eerste onderzoeksvraag luidt: 

1. Zijn er verschillen in achtergrond- en instroomkenmerken tussen leerlingen op de 

Vrije scholen en leerlingen op reguliere scholen? 

De bijbehorende deelvragen luiden: 

1a) Zijn er verschillen in de achtergrondkenmerken (sekse, intelligentie en gezinskenmerken) 

tussen leerlingen op  Vrije scholen en die op reguliere scholen? 

1b) Zijn er verschillen in leerlinggebonden instroomkenmerken (initiële leerprestaties, 

persoonlijkheidskenmerken, en academisch zelfbeeld) tussen leerlingen op Vrije scholen en die 

op reguliere scholen? 

1c) Zijn er verschillen in schoolgebonden instroomkenmerken (schoolbeleving, prestatiemotivatie en 

leersstrategieën) tussen leerlingen op Vrije scholen en die op reguliere scholen? 

1d) Blijven de eventuele verschillen in initiële leerprestaties tussen Vrije scholen en reguliere 

scholen in stand als rekening wordt gehouden met de verschillen in de achtergrond- en niet-

cognitieve instroomkenmerken van de leerlingen? 

 

Bekend is dat de leerlingpopulatie van Vrije scholen niet representatief is voor de leerlingpopulatie 

op scholen voor voortgezet onderwijs. Leerlingen op Vrije scholen komen relatief vaak uit gezinnen 

met een hogere sociaal-economische achtergrond. Bekend is ook dat leerlingen uit de hogere milieus 

het beter doen op school. Op basis hiervan zou verwacht mogen worden dat de initiële leerprestaties 

en de niet-cognitieve instroomkenmerken van de leerlingen op de Vrije scholen gunstiger zullen zijn 

dan die van de leerlingen op de reguliere scholen. Of de initiële leerprestaties echter ook na controle 

voor de achtergrond- en niet-cognitieve instroomkenmerken nog hoger zullen zijn, is nog maar de 

vraag. Het is best mogelijk dat leerlingen op Vrije scholen lager scoren op bijvoorbeeld intelligentie. 

Bovendien is meer dan 75% van de Vrije schoolleerlingen in het eerste jaar afkomstig van een 
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Vrije basisschool, waar de nadruk ligt op de brede ontwikkeling van leerlingen en het curriculum 

afwijkt van dat van het regulier onderwijs. Het is denkbaar dat er tegenstrijdige effecten zijn van de 

verschillende achtergrond- en instroomkenmerken en het onderwijs op een Vrije basisschool, 

waardoor het lastig is de richting te voorspellen van eventuele verschillen in leerprestaties tussen 

Vrije scholen en reguliere scholen. 

 

De tweede onderzoeksvraag luidt: 

2. Zijn er verschillen in effectiviteit met betrekking tot cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten 

na drie jaar tussen Vrije scholen en reguliere scholen nadat is gecontroleerd voor verschillen in 

achtergrond- en instroomkenmerken (gemiddelde toegevoegde waarde)? 

De vraag wordt opgesplitst in een deelvraag met betrekking tot cognitieve opbrengsten en een 

deelvraag met betrekking tot niet-cognitieve opbrengsten: 

2a) Zijn er verschillen in effectiviteit met betrekking tot cognitieve opbrengsten tussen 

Vrije scholen en reguliere scholen nadat is gecontroleerd voor verschillen in achtergrond- en 

instroomkenmerken (gemiddelde toegevoegde waarde)? 

2b) Zijn er verschillen in effectiviteit met betrekking tot niet-cognitieve opbrengsten tussen 

Vrije scholen en reguliere scholen nadat is gecontroleerd voor verschillen in achtergrond- en 

instroomkenmerken (gemiddelde toegevoegde waarde)? 

 

Vrije scholen herbergen vanwege de hogere sociaal economische status een potentieel gunstiger 

leerlingpopulatie met betrekking tot cognitieve leeruitkomsten. Op grond hiervan mag verwacht 

worden dat de bruto effecten van Vrije scholen hoger zullen zijn dan die van reguliere scholen. 

Echter, bekend is dat een belangrijk kenmerk van effectieve scholen is de algemene focus op leren 

die tot uiting komt in de nadruk op (cognitieve) basisvaardigheden en het maximaliseren van leertijd. 

Beide aspecten zijn op Vrije scholen niet sterk vertegenwoordigd. Zo wordt op de Vrije scholen 

nadrukkelijk afstand genomen van een nadruk op basisvaardigheden, maar staat een evenwichtige 

ontwikkeling van leerlingen centraal. Het tweede aspect, het maximaliseren van leertijd, ligt in het 

verlengde van de nadruk op een evenwichtige ontwikkeling van leerlingen. De beschikbare leertijd 

op Vrije scholen moet simpelweg over meerdere domeinen worden verdeeld, waardoor minder tijd 

overblijft voor de (cognitieve) basisvaardigheden. Op grond hiervan mag verwacht worden dat, na 

controle voor de achtergrond- en instroomkenmerken, de gemiddelde toegevoegde waarde van de 

Vrije scholen voor de cognitieve opbrengsten lager zal zijn dan die van de reguliere scholen. 
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Ten aanzien van de niet-cognitieve opbrengsten komt uit de literatuur geen eenduidige relatie tussen 

schoolkenmerken en niet-cognitieve opbrengsten naar voren, maar er zijn wel enkele kenmerken die 

die meerdere malen worden genoemd als belangrijk.  Het betreft met name schoolkenmerken die 

betrekking hebben op eenduidigheid over richting en doelen, consistentie in de lespraktijk, 

collegialiteit en samenwerking,  een positief schoolklimaat en ouderbetrokkenheid (Sammons, 2006). 

Vrije scholen zijn juist sterk op deze kenmerken. Juist op scholen met een specifieke pedagogische 

visie zoals de antroposofische pedagogiek zijn deze kenmerken eigenlijk vanzelfsprekend. Een 

belangrijk uitgangspunt van de Vrije scholen is het creëren van een positief schoolklimaat, waar een 

veilige omgeving een voorwaarde is voor een gunstige ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast is ook 

de ouderbetrokkenheid van ouders op de Vrije scholen relatief hoog, omdat ouders bewust kiezen 

voor een school met een specifieke pedagogische visie en aanpak. Op grond hiervan mag verwacht 

worden dat, na controle voor de achtergrond- en instroomkenmerken, de Vrije scholen een hogere 

gemiddelde toegevoegde waarde zullen hebben op de niet-cognitieve opbrengsten dan de reguliere 

scholen.   

 

Omdat de niet-cognitieve opbrengstcriteria in het onderzoek op dezelfde wijze zijn gemeten als de 

niet-cognitieve instroomkenmerken, is het ook interessant om te kijken of de leerlingen op de Vrije 

scholen en de reguliere scholen verschillen in de richting en mate waarin zij zich tussen het eerste en 

het derde leerjaar ontwikkelen.  Dit kan door te kijken naar het verschil tussen de resultaten van de 

meting in het derde en die in eerste leerjaar,  de zogenoemde leerwinst.  Daarom is aanvullend op 

deelvraag 2b de volgende vraag geformuleerd:   

2b1. Zijn er verschillen in leerwinst op de niet-cognitieve criteria tussen Vrije scholen en reguliere 

scholen? 

 

De derde onderzoeksvraag luidt: 

3. Zijn er verschillen in effectiviteit met betrekking tot cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten 

voor specifieke groepen leerlingen (onderscheiden naar achtergrond- en instroomkenmerken) 

tussen Vrije scholen en reguliere scholen (differentiële toegevoegde waarde)? 

Ook deze vraag wordt opgesplitst in een deelvraag met betrekking tot cognitieve opbrengsten en een 

deelvraag met betrekking tot niet-cognitieve opbrengsten: 

3a) Zijn er verschillen in effectiviteit met betrekking tot cognitieve opbrengsten voor specifieke 

groepen leerlingen tussen Vrije scholen en reguliere scholen (differentiële toegevoegde 

waarde)? 
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3b) Zijn er verschillen in effectiviteit met betrekking tot niet-cognitieve opbrengsten voor 

specifieke groepen leerlingen tussen Vrije scholen en reguliere scholen (differentiële 

toegevoegde waarde)? 

 

Met betrekking tot de differentiële toegevoegde waarde van scholen is het lastig een verwachting uit 

te spreken. Uit onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat scholen, waar sprake is van een 

geringe samenhang tussen achtergrond- en instroomkenmerken en leerprestaties, prestatiegerichte 

scholen zijn. Vrije scholen zijn echter uit principe juist geen prestatiegerichte scholen en de nadruk 

ligt niet op de (cognitieve) basisvaardigheden maar op de brede ontwikkeling van leerlingen. Vrije 

scholen zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en attituden voor een continue 

ontwikkeling in de maatschappij en richten zich wat meer dan reguliere scholen op de niet-

cognitieve opbrengsten van het onderwijs. Daarnaast pogen ze aan te sluiten bij de individuele 

ontwikkeling van de leerlingen. Het kan dus zijn dat Vrije scholen de bestaande –  zowel cognitieve 

als niet-cognitieve – verschillen tussen leerlingen meer bestendigen of zelfs vergroten dan de 

reguliere scholen. Daarmee zal de differentiële toegevoegde waarde voor de leerlingen met 

ongunstiger achtergrond- en instroomkenmerken op de Vrije scholen kleiner zijn dan op de reguliere 

scholen. Het genoemde onderzoek naar de differentiële toegevoegde waarde van scholen heeft 

echter betrekking op achterstandsscholen, waardoor het onzeker is of de conclusie uit dit onderzoek 

ook op Vrije scholen van toepassing is. 

 

3.7 Verdere opbouw van het proefschrift 

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 4) wordt de methode van onderzoek beschreven. Vervolgens 

worden in hoofdstuk 5 de achtergrond- en instroomkenmerken van de Vrije scholen en de reguliere 

scholen vergeleken (vraag 1a t/m 1d). In hoofdstuk 6 worden de cognitieve opbrengsten van de 

Vrije scholen en de reguliere scholen vergeleken, zowel met betrekking tot de gemiddelde 

toegevoegde waarde als de differentiële toegevoegde waarde (vraag 2a en 3a). In hoofdstuk 7 gebeurt 

hetzelfde voor de niet-cognitieve opbrengsten (vraag 2b en 3b). Bovendien wordt in hoofdstuk 7 

ingegaan op verschillen in toe- en afname van niet-cognitieve opbrengsten (aanvullende vraag 2b1). 

In hoofdstuk 8 worden de conclusies ten aanzien van de onderzoeksvragen besproken. 



 

 




