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Hoofdstuk vier 

 

Methode van onderzoek 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek beschreven. Voor het onderzoek is gebruik 

gemaakt van twee databronnen. De eerste bron is het Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen 1999 

(VOCL’99). Dit bestand betreft gegevens van leerlingen die in het reguliere voortgezet onderwijs 

zaten. De tweede bron is een dataverzameling op alle Vrije scholen voor voortgezet onderwijs in 

Nederland. Allereerst wordt in paragraaf 4.2 beschreven hoe de gegevens voor dit onderzoek zijn 

verzameld en hoe de bestanden tot stand zijn gekomen. In paragraaf 4.3 komen zowel het gebruikte 

instrumentarium als de constructie van de variabelen aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan de 

operationalisatie van achtereenvolgens de cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten en de 

achtergrond- en instroomkenmerken van leerlingen. Tenslotte wordt in paragraaf 4.4 de 

analyseopzet besproken. 

 

4.2 Dataverzameling, instrumentarium en bestanden 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de gegevensverzameling in zowel het reguliere onderwijs als op 

de Vrije scholen. Het VOCL’99 is een cohortstudie onder leerlingen in het Nederlands voortgezet 

onderwijs. Het wordt uitgevoerd door het Gronings Instituut voor Onderwijsonderzoek (GION) en 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toevoeging ’99 geeft aan dat de dataverzameling in 

1999 is gestart. VOCL’99 bevat gegevens van leerlingen die in het schooljaar 1999/2000 in de eerste 

klas van het voortgezet onderwijs zaten op scholen die aan het cohort deelnemen. Het onderzoek op 

de Vrije scholen is een jaar later gestart, namelijk bij de lichting leerlingen die in het schooljaar 

2000/2001 in de eerste klas zaten, en kent dezelfde opzet als VOCL’99.  

 

4.2.1 Dataverzameling regulier onderwijs 

Uit een totaal van 1144 vestigingen is door het CBS een steekproef getrokken van 246 vestigingen. 

Het begrip vestiging moet worden opgevat als locatie en kan dus ook bestaan uit bijvoorbeeld alleen 

een onderbouw. Een vestiging is dus niet altijd een zelfstandige onderwijskundige eenheid. 

Uiteindelijk hebben 126 vestigingen deelgenomen aan het VOCL’99, met in totaal 19.321 leerlingen 

verdeeld over alle schooltypen. Dit waren alle leerlingen die in het schooljaar 1999/2000 op de 

betreffende scholen in de eerste klas zaten. Het VOCL’99 is representatief voor alle leerlingen die in 

het betreffende schooljaar in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zaten. Op het 
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vestigingsniveau wijkt het VOCL’99 met betrekking tot de verdeling naar denominatie niet 

significant af van de landelijke verdeling. Met betrekking tot de onderwijssoorten kan worden 

opgemerkt dat met uitzondering van de MAVO en het gymnasium, alle onderwijssoorten iets 

minder vaak voorkomen dan landelijk. Bovendien zijn de brede scholengemeenschappen in het 

cohort wat ondervertegenwoordigd (Kuyper & van der Werf, 2003). 

 

De data zijn op drie verschillende manieren verzameld. Ten eerste zijn via de administratie van de 

scholen achtergrondgegevens en schoolloopbaangegevens over de leerlingen verzameld. Deze 

verzameling betreft de achtergrondgegevens zoals geslacht en leeftijd, en de 

schoolloopbaangegevens zoals overgaan/zittenblijven, op- en afstroom, schoolwisseling en drop-

out. Ten tweede is er bij de leerlingen informatie verzameld via toetsafnamen, vragenlijsten en een 

intelligentietest gedurende de periode dat zij in het voortgezet onderwijs zaten. Deze informatie is 

klassikaal verzameld. Daarnaast hebben ouders/verzorgers een vragenlijst ingevuld. Om meer 

informatie te krijgen over de school zijn vragenlijsten afgenomen bij schooldirecteuren, 

vaksectiehoofden en docenten Nederlands en wiskunde. 

 

4.2.2 Dataverzameling Vrije scholen 

Omdat de Vrije scholen niet in het reguliere cohort van VOCL’99 zijn opgenomen, heeft er een 

eigen dataverzameling op deze scholen plaatsgevonden. Het Vrije scholen cohort is een jaar later 

gestart dan het reguliere cohort en heeft dus betrekking op leerlingen die in het schooljaar 

2000/2001 aan de zevende klas van de Vrije school zijn begonnen. De zevende klas op de 

Vrije school is equivalent aan het eerste jaar voortgezet (regulier) onderwijs en is ook voor 

Vrije schoolleerlingen het moment waarop zij aan de basisvorming beginnen. Alle 13 Vrije scholen 

voor voortgezet onderwijs in Nederland hebben aan het cohort deelgenomen met 39 klassen en 

1098 leerlingen. Voor het Vrije scholen cohort is gebruik gemaakt van hetzelfde instrumentarium als 

voor het reguliere cohort. Tabel 4.1 geeft een overzicht van het tijdpad van de dataverzameling in 

het VOCL’99 en op de Vrije scholen. 
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Tabel 4.1 Overzicht dataverzameling 

Activiteit Reguliere scholen Vrije scholen 

 

Verzamelen leerlingnamen en achtergrondgegevens 

 

Okt/nov 1999 

 

Okt/nov 2000 

Toetsafname / vragenlijst 1e jaar Januari 2000 Januari 2001 

Verzameling schoolloopbaangegevens 2e jaar Sept - dec 2000 Sept - dec 2001 

Afname intelligentietest Januari 2001 Januari 2002 

Verzameling schoolloopbaangegevens 3e jaar September 2001 September 2002 

Toetsafname / vragenlijst 3e jaar April- juni 2002 April- juni 2003 

 

4.2.3 Instrumentarium 

Het onderhavige onderzoek  beslaat de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs, de 

zogenoemde basisvorming. In het eerste leerjaar zijn bij de leerlingen een entreetoets en een 

vragenlijst afgenomen (Kuyper, Lubbers & van der Werf, 2003). De entreetoets bestond uit drie 

deeltoetsen, te weten Nederlandse taal, rekenen en informatieverwerking. De vragenlijst bevatte 

onder meer vragen over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, huiswerk- en 

leergedrag, plannen en verwachtingen voor de toekomst en vrijetijdsbesteding. Ook is er in het 

eerste jaar een vragenlijst naar ouders gegaan om achtergrondkenmerken te kunnen bepalen. In het 

tweede jaar is bij de leerlingen een intelligentietest afgenomen. In paragraaf 4.5.4 wordt nader 

ingegaan op deze intelligentietest. In het derde leerjaar hebben leerlingen wederom toetsen gemaakt 

en een vragenlijst ingevuld (Zijsling, Kuyper, Lubbers & van der Werf, 2005). De toetsen hadden 

betrekking op tekstbegrip Nederlands, wiskunde en algemene vaardigheden in de basisvorming. De 

vragenlijst bevatte naast vragen over achtergrondkenmerken, onder meer vragen met betrekking tot 

het huidige schooljaar, de leerling zelf, het klastype en cijfers, huiswerk en proefwerken, 

vrijetijdsbesteding en toekomstverwachtingen.  

 

4.2.4 Selectie van scholen uit de VOCL-steekproef 

Vrije scholen zijn scholengemeenschappen waar onderwijs wordt aangeboden op het niveau 

VMBO-TL, HAVO en VWO. Om de VOCL-steekproef zoveel mogelijk vergelijkbaar te maken met 

de groep van Vrije scholen zijn alleen scholen geselecteerd met een onderwijsaanbod op VMBO-TL, 

HAVO en / of VWO niveau. Schoolsoort was dus het belangrijkste selectiecriterium. Door de 

selectie hierop vielen automatisch ook de scholen met een groot aantal allochtone leerlingen en een 

groot aantal lagere SES leerlingen af. Omdat op geen van de Vrije scholen meer dan 10% allochtone 

leerlingen zitten, zijn uit de VOCL groep alle scholen met meer dan 10% allochtone leerlingen 

verwijderd. Verdere selectie op SES bleek niet mogelijk: er zaten geen scholen meer in de resterende 
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VOCL groep waar het aantal hogere SES leerlingen vergelijkbaar was met dat op de Vrije scholen. 

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de verdeling van de relevante kenmerken van de geselecteerde 

VOCL scholen en de Vrije scholen. 

 

Tabel 4.2 Schoolkenmerken van geselecteerde VOCL scholen en Vrije scholen 

 Reguliere scholen Vrije scholen 

 

Schooltypen in eerste jaar 

  

• VMBO-T – HAVO 19%  

• VMBO-T – HAVO – VWO 75% 100% 

• HAVO – VWO 6%  

   

Gemiddelde proportie allochtone leerlingen .05 (.02) .00 (.00) 

Gemiddelde SES 4.24 (.94) 5.04 (.81) 

Vrije school basisschool (percentage leerlingen) onbekend 79% 

   

Denominatie   

• Openbaar 12.5%  

• Rooms Katholiek 31.3%  

• Protestants Christelijk 31.3%  

• Reformatorisch / geref. vrijgemaakt 25%  

 
 

Te zien is dat het overgrote deel van de geselecteerde reguliere scholen een brede 

scholengemeenschap is waar de  onderwijsniveau’s VMBO-TL, HAV en VWO worden aangeboden. 

Het gemiddelde percentage allochtone leerlingen in de groep reguliere scholen ligt op 5% en op de 

Vrije scholen rond de 0%. Het gemiddelde SES ligt op Vrije scholen, ook na de gemaakte selectie, 

nog aanzienlijk hoger dan op de reguliere scholen. Dit verschil kan echter met statistische technieken 

zoals covariantie analyse of propensity score matching worden gecorrigeerd (zie paragraaf 4.4). Van 

de leerlingen op Vrije scholen is bekend dat 79% op een Vrije school basisschool heeft gezeten. Van 

de leerlingen op reguliere scholen is hierover is niets bekend. Met betrekking tot denominatie is het 

opvallend dat de selectie uit de VOCL groep er toe heeft geleid dat het overgrote deel van de 

geselecteerde scholen een bijzondere school is, slechts 12.5% van de scholen is een openbare school. 

Omdat er vanuit de literatuur aanwijzingen zijn dat bijzondere scholen, met name katholieke 

scholen, beter presteren dan openbare scholen (zie ook Hoofdstuk 1), is het mogelijk dat de 

resultaten van de reguliere scholen in dit onderzoek wat overschat worden.  
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In een aantal klassen is door verschillende (vaak organisatorische) oorzaken een aantal toetsen niet 

afgenomen. Klassen waarin een toets ontbrak zijn in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit 

heeft op de Vrije scholen geleid tot een uitval van 185 leerlingen (17%) van het aantal waarmee het 

onderzoek in het eerste leerjaar was gestart. Ongeveer de helft van deze uitval  is veroorzaakt 

doordat in een aantal klassen op de Vrije scholen de derdejaars toetsen niet zijn afgenomen. Op één 

school gaf men aan het ‘te druk’ te hebben voor een toetsafname.  De uitval van leerlingen op de 

reguliere scholen bedraagt 6%. De reden waarom deze uitval zoveel lager is, heeft te maken met het 

feit dat de selectie van de reguliere scholen (zie paragraaf 42.4) is geschied op basis van de 

beschikbare toetsresultaten in het derde leerjaar, waardoor de scholen en klassen die niet aan de 

toetsafname in het derde jaar hadden deelgenomen al in deze selectie waren uitgevallen. De 6% extra 

uitval op deze scholen wordt veroorzaakt door uitval van individuele leerlingen die wel aan de 

toetsen in het eerste leerjaar, maar niet aan de toetsen in het derde leerjaar hebben deelgenomen. Het 

uiteindelijke bestand bestaat uit leerlingen die in alle jaren aan de toetsafnamen hebben deelgenomen 

(zie Tabel 4.3).  

 

Tabel 4.3 Overzicht scholen, klassen, leerlingen 

 Reguliere scholen Vrije scholen 

 

Scholen 

 

21 

 

13 

Klassen 135 37 

Leerlingen 3426 975 

 

 

Om meer zicht te krijgen op de uitval zijn de leerlingen van wie de gegevens compleet waren 

vergeleken met de leerlingen die zijn uitgevallen. Op zowel Vrije scholen als reguliere scholen scoren 

leerlingen die niet hebben deelgenomen aan de toetsafname in het derde jaar een stuk lager op de 

entreetoets dan leerlingen die aan beide toetsafnamen hebben deelgenomen. Ook ligt het IQ van de 

eerste groep lager dan van de tweede groep, al is dit verschil op reguliere scholen groter. Beide 

groepen verschillen op zowel Vrije scholen als reguliere scholen niet van elkaar in prestatiemotivatie. 

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de mate van selectieve uitval op beide typen 

scholen vergelijkbaar is. 

 



 

 64 

Tabel 4.4 Overzicht achtergrond- en instroomkenmerken van de uitval 

 Reguliere scholen Vrije scholen 

 

N alleen eerste jaar 

 

203 

 

185 

N eerste en derde jaar 3426 975 

   

Entreetoets   

1e jaar  35.2 (10.5) 33.4 (9.2) 

1e + 3e jaar 40.1 (8.4) 37.1 (9.2) 

IQ   

1e jaar  100.4 (12.2) 102.0 (10.8) 

1e + 3e jaar 106.3 (10.3) 103.3 (12.2) 

Prestatiemotivatie   

1e jaar 2.7 (.44) 2.6 (.47) 

1e + 3e jaar 2.8 (.42) 2.6 (.46) 

 

 

 

4.3 Operationalisering van variabelen 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens de instrumenten besproken die zijn gebruikt voor het 

meten van de cognitieve instroomkenmerken en opbrengsten (paragraaf 4.3.1) en de niet-cognitieve 

instroomkenmerken en opbrengsten (paragraaf 4.3.2).  Vervolgens komen in paragraaf 4.3.4 de 

achtergrondkenmerken van leerlingen aan bod. In bijlage I is een overzicht van alle variabelen 

opgenomen met de daarbij behorende (schaal)gemiddelden, standaarddeviaties en 

betrouwbaarheden. 

 

4.3.1 Cognitieve maten 

Of het nu gaat om evaluatie van beleid of interventieprogramma’s of de kwaliteitsbepaling van het 

onderwijs, in het overgrote deel van het onderwijsonderzoek worden leerprestaties als maat voor 

cognitieve opbrengsten genomen. Om de betrouwbaarheid en validiteit te vergroten, worden 

daarvoor doorgaans gestandaardiseerde toetsen ontwikkeld. Traditioneel worden in het primair 

onderwijs toetsen op het gebied van taal en rekenen en in het voortgezet onderwijs Nederlandse taal 

en wiskunde gebruikt. Dit is op zich niet zo vreemd omdat in principe alle leerlingen (in de 

onderbouw van het voortgezet onderwijs) deze vakken volgen, waardoor alle leerlingen kunnen 

worden getoetst. Specifiek ten behoeve van VOCL zijn door het CITO gestandaardiseerde toetsen 

ontwikkeld voor afname in de eerste en de derde klas van het voortgezet onderwijs. Voor afname in 

de eerste klas gaat het om de entreetoets die bestaat uit taal, rekenen en informatieverwerking. Voor 
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de derde klas gaat het om toetsen voor tekstbegrip Nederlands, wiskunde en algemene vaardigheden 

basisvorming. In deze paragraaf volgt een beknopte beschrijving van de toetsen. In het technisch 

rapport behorend bij de eerste en de derdejaars meting van het VOCL’99 staan de toetsen uitgebreid 

beschreven (Kuyper, Lubbers & van der Werf, 2003; Zijsling, Kuyper, Lubbers & van der Werf, 

2005). 

 

In de eerste klas is het cognitieve aanvangsniveau vastgesteld op basis van de zogenoemde 

entreetoets, een verkorte versie van de CITO Eindtoets Basisonderwijs. De toets bestond uit drie 

onderdelen, te weten taal, rekenen en informatieverwerking. Elk toetsonderdeel bestond uit 20 vragen. Bij 

elke vraag stonden vier antwoordmogelijkheden, waaruit de leerlingen konden kiezen. Er was steeds 

maar één antwoord goed. Per onderdeel was de maximale score dus 20. De minimale score is op 1 

gesteld. De betrouwbaarheid van de onderdelen was respectievelijk .74, .83 en .79. De 

betrouwbaarheid van de gehele toets was .90. De inhoud van de toets betrof de leerstof die behoort 

tot het basisonderwijs. De resultaten van de leerlingen op de toets zeggen dus alleen iets over het 

relatieve niveau van de leerlinginstroom in het voortgezet onderwijs. Overigens moet worden 

opgemerkt dat de entreetoets pas in januari is afgenomen en er dus sprake kan zijn van invloeden 

van het voortgezet onderwijs.  

 

In de derde klas hebben leerlingen een toets Nederlands gemaakt, die is ontwikkeld door het CITO en 

eerder is gebruikt in VOCL’93. De toets had betrekking op tekstbegrip en bestond uit zes teksten 

met daarbij in totaal 40 meerkeuze items. Elke vraag die juist was beantwoord leverde een punt op; 

de maximale score bedroeg dus 40 punten. Het gemiddelde in het totale reguliere cohort bedroeg 

22.49 met een standaarddeviatie van 6.00. De betrouwbaarheid van de toets was .68. 

 

Voor het vak wiskunde bleek het niet mogelijk één toets te ontwikkelen die recht doet aan alle 

leerlingen uit de verschillende onderwijstypen. Daarom zijn er twee toetsen gemaakt, de A-versie 

voor leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO en de B-versie voor leerlingen uit de 

theoretische en gemengde leerweg van het VMBO, het HAVO en het VWO. De opgaven van deze 

laatste versie waren complexer van opbouw dan die van de A-versie. Alle leerlingen in dit onderzoek 

hebben de B-versie van de toets gemaakt. De toets is ontwikkeld door het CITO en door het GION 

bewerkt tot een meerkeuze versie die bestond uit 33 items. Per correct beantwoorde opgave werd 

wederom 1 punt toegekend, zodat de maximale score 33 punten bedroeg. Het cohortgemiddelde 

bedroeg 20.55 met een standaarddeviatie van 6.29. De betrouwbaarheid van de toets was .82. 
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De toets algemene vaardigheden basisvorming is ontwikkeld door het SCO-Kohnstamm Instituut te 

Amsterdam. De toets bestond uit 24 meerkeuzevragen die onderverdeeld kunnen worden in acht 

subdomeinen, die elk met drie items zijn gemeten: waarnemingen verrichten, kiezen en ordenen van 

gegevens, meningsvorming, samenwerken, samenvatten en conclusies trekken, opvattingen en 

overtuigingen, feiten en meningen onderscheiden, eisen stellen aan het eigen werk (Elshout-Mohr & 

Meijer, 1996). Vanwege de assumptie dat de beheersing van deze vaardigheden vakoverstijgend is, 

zijn de onderwerpen in de opgaven niet aan schoolvakken gebonden. Omdat de toets een 

vaardighedentoets is, is de toetsscore berekend door het aantal correct gemaakte opgaven te 

sommeren. Het gemiddelde op de toets algemene vaardigheden in het reguliere cohort bedroeg 

16.44 met een standaarddeviatie van 5.30. De betrouwbaarheid van de toets was .85. 

 

4.3.2 Niet-cognitieve maten 

In hoofdstuk drie is geconcludeerd dat niet-cognitieve criteria in dit onderzoek van belang zijn als 

opbrengstmaten, omdat ze kunnen worden beschouwd als indicatoren voor de niet-cognitieve 

doelen van het onderwijs. Daarnaast is in onderzoek gebleken dat niet-cognitieve maten vaak voor 

een deel leerprestaties voorspellen. Om deze reden is er voor gekozen om niet-cognitieve criteria 

zowel als opbrengstmaten als als instroomkenmerken in het onderzoek op te nemen.  De 

operationalisatie van deze niet-cognitieve criteria wordt in deze paragraaf besproken. Het zijn 

achtereenvolgens: persoonlijkheidskenmerken, academisch zelfbeeld, zelfrespect, schoolbeleving, 

gepercipieerde sfeer in de klas, de relatie met docenten, docentwaardering (Nederlands en 

wiskunde), prestatiemotivatie en leerstrategieën. 

 

De persoonlijkheid is gemeten met het vijf-factor model, ook wel de Five-Factor Personality Inventory 

(FFPI) genaamd. Het vijf-factor model behelst de persoonlijkheidsfactoren extraversie, mildheid, 

ordelijkheid, emotionele stabiliteit en autonomie (Hendriks, 1997; Hendriks et al., 1999a). In de 

operationalisering van het vijf-factor model zijn ook neigingen tot zelfregulerend leren opgenomen. 

Zo zijn er voor de persoonlijkheidsfactor mildheid items opgenomen die betrekking hebben op 

onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid en vaardigheid om te plannen en organiseren. Met 

betrekking tot autonomie zijn er items opgenomen die betrekking hebben op een positieve houding 

ten opzichte van uitdagende leer ervaringen. Voor de VOCL’99-vragenlijst zijn de vragen tekstueel 

wat aangepast, zodat deze voor de leerlingen beter te begrijpen waren. De FFPI bestaat uit honderd 

korte uitspraken, de antwoordcategorieën liggen op een vijfpuntschaal die loopt van ‘klopt helemaal 

niet’ naar ‘klopt precies’. Er zijn twintig uitspraken voor elk van de vijf factoren, tien behoren tot de 

positieve pool en tien tot de negatieve pool. Het kost ongeveer 15 minuten om de FFPI in te vullen. 
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De scores zijn berekend met behulp van een scoringsprogramma ontwikkeld door de auteurs van de 

FFPI (Hendriks, 1999b), dat is aangepast voor het gebruik in de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs (Hendriks, Kuyper, van der Werf & Offringa, 2008). De betrouwbaarheden in het cohort 

bedragen respectievelijk: .73, .76, .76, .70, .56 voor extraversie, mildheid, ordelijkheid, emotionele 

stabiliteit en autonomie. Voorbeelditems van de verschillende persoonlijkheidsfactoren zijn: 

 

Persoonlijkheidsfactor Positieve pool 

 

Extraversie 

 

Ik breng de stemming erin 

Mildheid Ik span me in voor anderen 

Ordelijkheid Ik werk graag volgens schema 

Emotionele stabiliteit Ik zie altijd wel een lichtpuntje 

Autonomie Ik neem de leiding 

 

De gemiddelden op de factoren (met bijbehorende standaarddeviaties) in de gebruikte 

databestanden waren achtereenvolgens voor extraversie 1.17 (.87), mildheid 1.73 (1.12), ordelijkheid 

.38 (1.05), emotionele stabiliteit 1.05 (.92) en autonomie .50 (.87). De betrouwbaarheden bedroegen 

respectievelijk: .76, .77, .77, .70, .53. 

 

Het begrip academisch zelfbeeld heeft betrekking op het beeld dat leerlingen hebben van hun 

academische prestaties in vergelijking met die van hun klasgenoten en is gemeten met een schaal van 

vijf items. Een paar voorbeeldvragen zijn: 

  

Denk je dat jij in vergelijking tot de meeste klasgenoten… 

beter of minder goed kunt leren 

liever of minder graag hoge cijfers wilt halen 

beter of minder goed bent in Nederlands? 

 

De antwoorden zijn gescoord op een vijfpuntschaal lopend van ‘veel minder goed’ naar ‘veel beter’. 

Het schaalgemiddelde van de schaal academisch zelfbeeld in het volledige reguliere cohort bedroeg 

5.2 met een standaarddeviatie van .96. De betrouwbaarheid was .59.  

 

Het zelfrespect van leerlingen is een belangrijke affectieve evaluator van ervaringen die men opdoet 

(Schmeck, 1988) en is daarmee belangrijke bagage voor het later functioneren. Het zelfrespect is in 

het VOCL’99 alleen in het derde leerjaar gemeten. 
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De set van 10 items is een subset gebaseerd op de Self-Esteem Inventory van Rosenberg (1965). 

Een paar voorbeelden van items die leerlingen voorgelegd kregen zijn: 

 

Ik vind dat ik net zoveel waard ben als anderen 

Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten heb 

Alles bij elkaar vind ik mezelf een mislukkeling 

 

De antwoordmogelijkheden lagen op een vierpuntschaal lopend van 1) klopt helemaal niet tot 4) 

klopt heel goed. Dubbele antwoorden zijn, voor zover deze ‘aanliggende’ antwoordmogelijkheden 

betreffen, gehercodeerd naar het gemiddelde van die categorieën. De overige dubbele antwoorden 

zijn als missende waarde gehercodeerd. Na spiegeling van een aantal items is een schaal gemaakt met 

een betrouwbaarheid van .85. 

 

De variabele schoolbeleving heeft betrekking op de schoolbeleving van leerlingen in het eerste leerjaar. 

Doordat er in de eerste vijf items verwijzingen werden gemaakt naar de basisschool, zat er een 

vergelijkend aspect in met de basisschool (Kuyper & van der Werf, 2003). Deze items hadden vijf 

antwoordmogelijkheden. De laatste drie items waren meer traditionele schoolbelevingsitems met 

vier antwoordmogelijkheden. Allereerst zijn de items met vier antwoordmogelijkheden 

getransformeerd naar vijf antwoordmogelijkheden. Nadat een factoranalyse was uitgevoerd, is een 

schaal van zes items gemaakt met een betrouwbaarheid van .71. Het schaalgemiddelde in het 

volledige cohort bedroeg 3.61 met een standaarddeviatie van .60. Voorbeelditems zijn: 

 

‘Op deze school heb ik het … naar mijn zin dan vroeger op de basisschool’ (veel minder – veel meer) 

‘Ik vind mijn klasgenoten op deze school … dan vroeger op de basisschool’ (veel minder leuk– veel 

leuker) 

‘Met de meeste van mijn klasgenoten kan ik … opschieten’ (slecht – heel goed) 

‘Ik vind de sfeer op deze school …’ (prettig – niet prettig) 

 

Om de sfeer in de klas en de relatie met docenten in beeld te kunnen brengen is in het VOCL’99 een 

instrument ontwikkeld gebaseerd het werk van Veugelers en De Kat (1998).  Leerlingen kregen een 

set van elf items voorgelegd. Aan leerlingen is bijvoorbeeld gevraagd: 
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In onze klas… 

helpen de leerlingen elkaar (sfeer) 

is de sfeer gezellig (sfeer) 

behandelen leraren en leraressen de leerlingen eerlijk (docenten) 

zijn leraren en leraressen echt geïnteresseerd in de leerlingen (docenten) 

 

De antwoorden zijn gescoord op een vijfpuntschaal die loopt van ‘klopt (bijna) nooit’ tot ‘klopt 

(bijna) altijd’. Op de items is een factoranalyse uitgevoerd die heeft geleid tot twee factoren. De 

eerste factor bestond uit negen items en had betrekking op de sfeer in de klas. De tweede factor 

bestond uit twee items en had betrekking op de relatie met docenten. De schaal ‘sfeer in de klas’ had 

een gemiddelde van 3.50 met standaarddeviatie .65 en een betrouwbaarheid van .83. De schaal 

‘relatie met docenten’ had een gemiddelde van 3.31 met een standaarddeviatie .84 en een 

betrouwbaarheid van .69. 

 

In het microscopisch schoolloopbaanonderzoek (Kuyper & Swint, 1996), een onderzoek naar de 

ontwikkeling van motivatie van leerlingen in de eerste drie jaren in het voortgezet onderwijs, waren 

items opgenomen die betrekking hadden op de docentwaardering van leerlingen. Voor het VOCL’99 

zijn daar drie items over het evaluatiegedrag van docenten aan toegevoegd. Er zijn 16 uitspraken 

geformuleerd, acht voor Nederlands en dezelfde acht voor wiskunde. Hieronder staan een aantal 

voorbeeld uitspraken over de docent Nederlands. 

 

De volgende uitspraken gaan over wat je van het vak Nederlands en de leraar/lerares vindt. 

De leraar/lerares kan de dingen … uitleggen (slecht, … , heel goed) 

De leraar/lerares laat … merken of je goed vooruit bent gegaan (helemaal niet, … , heel duidelijk) 

 

De antwoordmogelijkheden lagen op een vierpuntschaal. Door het verrichten van 

betrouwbaarheidsanalyses kwam aan het licht dat een paar items de betrouwbaarheid fors omlaag 

haalden. De variabelen die betrekking hadden op de evaluatie van de docenten voor de vakken 

Nederlands en wiskunde zijn derhalve gebaseerd op acht items. De gemiddelden (en hun 

standaarddeviaties) bedroegen respectievelijk 2.71 (.55) voor de docent Nederlands en 2.61 (.65) 

voor de docent wiskunde. De betrouwbaarheden waren respectievelijk .77 en .83. 

 

Motivatie is een verzameling van beweegredenen die iemands gedrag bepalen. Bij prestatiemotivatie is 

de belangrijkste beweegreden het leveren van een prestatie. De prestatiegemotiveerde leerling heeft 

de wil om te presteren, wil resultaat halen en zal zich hiervoor inzetten. Prestatiemotivatie is daarmee 
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een belangrijke factor in relatie tot leerprestaties (Hermans, 1980). De prestatiemotivatie items in dit 

onderzoek zijn gebaseerd op de prestatiemotivatie-test voor kinderen (PMT-K) van Hermans 

(1983). Leerlingen kregen negen items voorgelegd met betrekking tot prestatiemotivatie. 

Voorbeelden van de items zijn: 

 

Als we een proefwerk krijgen leer ik … dan anders (even hard, iets harder, harder, veel harder). 

Ik vind het … om een goed rapport te halen (niet zo belangrijk, vrij belangrijk, belangrijk, heel 

belangrijk). 

Als ik met iets moeilijks bezig ben wat me niet lukt, blijf ik … proberen tot het wel lukt (soms, vrij vaak, 

vaak, (bijna) altijd). 

 

De antwoordmogelijkheden lagen op een vierpuntschaal. In de factoranalyse op de negen items 

bleek dat de itemset één-factorieel is. Er is dan ook één schaal gemaakt. Deze schaal is 

prestatiemotivatie genoemd en had een betrouwbaarheid van .74. Het schaalgemiddelde in het 

volledige reguliere cohort bedroeg 2.86 met een standaarddeviatie van .47. 

 

Leerstrategieën hebben betrekking op de verschillen manier waarop leerlingen leren. In dit onderzoek 

is gebruik gemaakt van de leerstrategieën zoals die zijn gemeten in het VOCL’99. De schalen in dit 

bestand zijn voortgekomen uit het werk van Pintrich en De Groot (1990), Vermunt (1992) en 

Roosendaal en Vermunt (1996). Aan leerlingen is gevraagd aan te geven in hoeverre de 18 uitspraken 

over leren op hen van toepassing was. De antwoordmogelijkheden lagen op een vijfpuntschaal die 

liep van ‘(bijna) nooit’ tot ‘bijna altijd’. Een paar voorbeeld items zijn: 

 

Als ik leer, maak ik … aantekeningen om me de stof beter te kunnen herinneren. (c) 

Als ik een proefwerk leer, zeg ik … de belangrijkste dingen telkens weer tegen mezelf. (c) 

Als ik een bepaald onderwerp leer, probeer ik … ‘alles’ in elkaar te passen. (i) 

Als ik een proefwerk leer, probeer ik … de informatie uit de lessen te combineren met wat er in het boek 

staat. (i) 

Om te bepalen of ik de lesstof beheers, probeer ik nieuwe voorbeelden en problemen te bedenken. (m) 

Ik vergelijk mijn mening over een onderwerp … met de mening van de leraar of lerares. (m) 

 

Factoranalyse op de items leverde drie factoren op waarvan schalen zijn gemaakt. De eerste schaal 

werd de concrete strategie (c) genoemd. Deze bestond uit vijf items, had betrekking op eenvoudige 

vormen van zelfregulatie en had een schaalgemiddelde van 2.7 met een standaarddeviatie van .8 en 

een betrouwbaarheid van .68. De tweede schaal was de schaal integratieve strategie (i). Deze bestond uit 

zes items en had betrekking op relateren en structureren. De schaal had een schaalgemiddelde van 
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3.2 met een standaarddeviatie van .6 en een betrouwbaarheid .70. De derde schaal was de 

zogenoemde meerwerk strategie (m) en bestond uit zeven items. De meerwerk strategie had betrekking 

op bij het leren meer doen dan strikt noodzakelijk is. Deze schaal had een schaalgemiddelde van 2.2 

met een standaarddeviatie van .6 en een betrouwbaarheid van .69. Een uitgebreide beschrijving van 

de factoranalyse en schaalconstructie is te vinden in Kuyper, Lubbers en van der Werf (2003, p.73). 

 

4.3.3 Achtergrondkenmerken van leerlingen 

Leerlingen verschillen op tal van kenmerken van elkaar. Al in het vroege 

schooleffectiviteitsonderzoek is meermalen aangetoond dat achtergrondkenmerken van leerlingen 

van invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen (zie ook hoofdstuk 3). Naast geslacht en 

intelligentie zijn het vooral sociaal milieu en etniciteit die de schoolloopbanen van leerlingen 

beïnvloeden. De achtergrondkenmerken die in dit onderzoek zijn opgenomen zijn het geslacht, 

intelligentie, de sociaal-economische herkomst van de leerling en een aantal kenmerken van het 

gezin. Etniciteit, een belangrijke voorspeller van leerprestaties, is niet in dit onderzoek opgenomen 

omdat de populatie van Vrije scholen voor ruim 99% uit autochtone leerlingen bestaat. 

 

Het geslacht van de leerlingen is door de scholen aangeleverd tezamen met een aantal andere 

administratieve gegevens. De toegekende waarden aan deze variabele waren 1 (jongen) en 2 (meisje). 

 

De intelligentietest die is gebruikt om de intelligentie van leerlingen vast te stellen was de Groninger 

Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, kortweg GIVO (Van Dijk & Tellegen, 1994). 

Oorspronkelijk is deze test ontwikkeld om leerlingen in de eerste drie jaren van het voortgezet 

onderwijs te kunnen adviseren over een passend onderwijsniveau. Later zijn ook normen 

geconstrueerd die afname van de test mogelijk maken in het tweede deel van groep acht van het 

basisonderwijs. Een belangrijke opmerking in deze context is dat de GIVO pas in het tweede leerjaar 

is afgenomen terwijl de intelligentie van de leerling als achtergrondkenmerk is opgenomen. De reden 

hiervoor is dat intelligentie in dit onderzoek wordt opgevat als een stabiel kenmerk van leerlingen. 

Bovendien is de voorspellende waarde van de GIVO met betrekking tot de schoolloopbaan in het 

voortgezet onderwijs goed. De correlatie van de GIVO met de CITO-eindtoets basisonderwijs 

bedraagt .79 (Van Dijk & Tellegen, 1995). 

 

De GIVO bestaat uit drie verbale, twee symbolische en twee ruimtelijke onderdelen. De verbale 

onderdelen zijn: synoniemen, verbale analogieën en categorieën. De symbolische onderdelen zijn: 

getallen en tekens invullen. De ruimtelijke onderdelen tenslotte zijn; uitslagen en figuren intekenen. 
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In de test worden de verbale en non-verbale onderdelen afgewisseld. De totale afnametijd is 

maximaal 135 minuten, waarvan 70 bestemd zijn voor de instructies. De eigenlijke testtijd is 65 

minuten, waarbij de tijd per onderdeel varieert (5, 10 of 15 minuten). Alle onderdelen hebben het 

meerkeuze formaat, met uitzondering van het laatste onderdeel, waarbij bepaalde lijnen in een figuur 

moeten worden getekend. De scoring van de meerkeuze onderdelen verloopt volledig automatisch 

door het gebruik van optisch leesbare antwoordformulieren. Het laatste onderdeel vereist een 

(menselijke) beoordeling of de getrokken lijnen goed of fout zijn. Door procedurele fouten in de 

afname van het laatste onderdeel op veel van de scholen (zowel de reguliere als de Vrije scholen) 

kon geen score voor ruimtelijke intelligentie worden toegekend.  In dit onderzoek heeft intelligentie 

daarom alleen betrekking op de verbale en symbolische onderdelen met een betrouwbaarheid van 

respectievelijk .92 en .92. 

 

In het Nederlands onderwijsonderzoek blijkt in de regel dat het opleidingsniveau van ouders een 

sterkere samenhang vertoont met leerprestaties in het voortgezet onderwijs dan het beroepsniveau 

(Hustinx, Kuyper & van der Werf, 2005). Bovendien levert het beroepsniveau van ouders geen 

additionele bijdrage aan de voorspelling van leerprestaties als rekening wordt gehouden met het 

opleidingsniveau van de ouders. Daarom is in dit onderzoek gekozen voor de hoogst behaalde 

opleiding van een ouder in het gezin als indicator van de Sociaal Economische Status (SES) van 

leerlingen. De categorieën (met tussen haakjes de toegekende waarde) op basis waarvan deze 

variabele is opgebouwd waren: lager onderwijs (2), eerste trap voortgezet onderwijs (3), tweede trap 

voortgezet onderwijs (4), propedeuse hoger onderwijs (5), doctoraal hoger onderwijs (6) en 

doctoraat hoger onderwijs (7). In Kuyper, Lubbers en van der Werf (2003, p.4) wordt de constructie 

van deze variabele uitgebreid beschreven. 

 

Van een aantal gezinskenmerken is bekend dat zij van invloed zijn op de leerprestaties van 

leerlingen. Een belangrijk gezinskenmerk is de opvoedingsstijl. De autoritatieve opvoedingsstijl 

bijvoorbeeld kenmerkt zich door toezicht, ondersteuning en autonomie en heeft een positieve 

invloed op leerprestaties in het voortgezet onderwijs (zie ook Veenstra 1999). De variabele 

autoritatief heeft dan ook betrekking op de mate waarin ouders besluiten nemen samen met het 

kind. Aan ouders is in het eerste leerjaar gevraagd wie er beslissingen neemt over een aantal 

onderwerpen bijvoorbeeld over het televisie kijken. De antwoordmogelijkheden liepen van ‘ik en/of 

mijn partner’, via ‘ik en/of mijn partner samen met het kind’, naar ‘het kind zelf’. De variabele is 

geconstrueerd door het aantal antwoorden ‘samen met kind’ waarde 1 toe te kennen en vervolgens 

bij elkaar op te tellen. De schaal bestaande uit 8 items, had een gemiddelde van .29 met een 
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standaarddeviatie van .23 en een betrouwbaarheid .59. Een nauwkeurige beschrijving is gegeven in 

Kuyper et al. (2003, p.34). 

 

Ook de mate waarin ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kinderen heeft doorgaans een 

positieve invloed op de leerprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Aan ouders is in het 

eerste leerjaar gevraagd hoe vaak ouders hun kind ondersteunen bij het schoolwerk. De 

antwoordmogelijkheden lagen op een vierpuntschaal die liep van (bijna) nooit naar (bijna) elke dag. 

De variabele onderwijsondersteunend gedrag is een schaalscore op basis van het itemgemiddelde over 5 en 

geeft de gemiddelde betrokkenheid van ouders bij het huiswerk aan. De schaal had een gemiddelde 

van 1.86 met een standaarddeviatie van .66 en een betrouwbaarheid .73 (Kuyper et al. 2003, p.30). 

 

In het onderhavige onderzoek is het leesgedrag van ouders opgenomen als proxy voor het cultureel 

kapitaal van leerlingen. Aan ouders werd gevraagd hoeveel tijd zij per week ongeveer besteden aan 

het lezen van boeken, tijdschriften en kranten. Een uitgebreide beschrijving van deze variabele is te 

vinden in Kuyper et al. 2003 (p.30). Het scorebereik van deze variabele die gebaseerd is op 8 items 

loopt van 1 keer per week tot 12 keer per week, met een gemiddelde van 3.8 en een 

standaarddeviatie van 8.55. 

 

4.4 Analyseopzet 

Om eventuele verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen vast te kunnen stellen, zijn 

allereerst beschrijvende analyses uitgevoerd. Vervolgens is door middel van meerniveau analyse 

vastgesteld of eventuele verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen in stand blijven als 

wordt gecorrigeerd voor verschillen in achtergrond- en instroomkenmerken van leerlingen. Hoewel 

er ook andere mogelijkheden zijn, zoals propesnity score matching (zie hoofdstuk 8), is ervoor 

gekozen om de achtergrond- en instroomkenmerken in de modellen op te nemen als covariaat, 

mede omdat hiermee ook differentiële effecten kunnen worden berekend. De instroomkenmerken 

zijn kenmerken van leerlingen die bij aanvang van het eerste jaar gemeten zijn, waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt in leerlinggebonden en schoolgebonden instroomkenmerken. Het 

cognitieve instroomniveau wordt aangeduid met initiële leerprestaties.  

 

Om verschillen in instroom en effectiviteit tussen Vrije scholen en scholen in het regulier onderwijs 

te kunnen bepalen, zijn eerst in de beschrijvende analyses de gemiddelden van achtergrond- en 

instroomkenmerken en opbrengstcriteria tussen beide categorieën scholen met elkaar vergeleken. In 

deze vergelijkingen zijn de gegevens geanalyseerd op het niveau van de leerling, er is dus geen 
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aggregatie naar het schoolniveau uitgevoerd. De resultaten van Vrije schoolleerlingen worden dus 

vergeleken met de resultaten van leerlingen in het regulier onderwijs. Ter controle is nog een 

vergelijking van de resultaten geaggregeerd naar het schoolniveau uitgevoerd. Het bleek dat het voor 

de gemiddelden weinig uitmaakt of deze op leerling- of schoolniveau waren berekend. Doordat de 

binnenschoolse variantie wordt ‘weggemiddeld’, zijn de effectgroottes op schoolniveau wel een stuk 

groter dan op het niveau van de leerling. Effectgroottes worden berekend om inzicht te krijgen in de 

relevantie van de verschillen. De effectgroottes zijn een functie van de gemiddelden van twee 

groepen met hun standaarddeviaties en groepsgroottes, de zogenoemde gepoolde effectgrootte en 

worden op de volgende manier berekend: 

 

Cohen's d = M1 - M2 / σpooled  

    waarbij σpooled = √[(σ 1² x (n1-1)+ σ 2² x (n2-1)) /(n1+n2-2)] 

 

De waarden van de effectgroottes liggen tussen de -∞  en +∞. Over de interpretatie van de 

effectgroottes zijn de meningen wat verdeeld. In de regel wordt aangehouden dat .2 een klein effect 

is, .5 een matig effect en .8 een groot effect (Cohen, 1988). 

 

De vraagstellingen van dit onderzoek hebben betrekking op verschillen in de leerlinginstroom en op 

verschillen in effectiviteit ten aanzien van cognitieve en niet-cognitieve criteria tussen Vrije scholen 

en scholen in het regulier onderwijs, nadat gecontroleerd is voor de verschillen in de 

leerlinginstroom. Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van meerniveau analyses. In deze 

methode wordt rekening gehouden met de geneste structuur van de gegevens die op het school-, 

klas- en leerlingniveau liggen. Om het effect van de scholen goed te kunnen schatten, moet er een 

onderscheid worden gemaakt tussen de kenmerken op de verschillende niveaus. Doordat in de 

meerniveau analyse de totale variantie is opgesplitst in variantie op de verschillende niveaus, wordt 

duidelijk hoeveel variantie potentieel op de verschillende niveaus kan worden verklaard. In dit 

onderzoek zijn het schoolniveau, het klasniveau en het leerlingniveau opgenomen als niveau waarop 

variantie kan worden verklaard. In de resultaten hoofdstukken wordt echter geen aandacht aan het 

klasniveau besteed, omdat dit voor de vraagstelling niet relevant is. De focus ligt op het 

schoolniveau. Toch is het van belang dit niveau te specificeren in het model want door een niveau te 

negeren kunnen er over- en onderschattingen van de variantiecomponenten plaatsvinden 

(Opdenakker & Van Damme, 2000b; Van den Noortgate, Opdenakker & Onghena, 2005).  
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De variabelen in de meerniveau analyses zijn ongestandaardiseerd. Het voordeel daarvan is dat de 

grootte van de coëfficiënten (en het intercept) een inzichtelijke relatie hebben met de afhankelijke 

variabele. Het nadeel is dat de verschillende effecten door verschillen in het bereik van de variabelen 

niet met elkaar vergeleken kunnen worden. 

 

Het eerste model in de meerniveau analyses is het zogenoemde lege model of nulmodel. In dit model is 

geen verklarende variabele opgenomen, maar de variantieverdeling op de verschillende niveaus kan 

worden afgeleid uit de residuen op school-, klas- en leerlingniveau. In de daarop volgende modellen 

zijn verklarende variabelen toegevoegd. Meestal worden eerst variabelen op het leerlingniveau aan 

het model toegevoegd. In dit onderzoek is er gezien de vraagstelling voor gekozen om allereerst het 

schooltype (Vrije school of reguliere school) als variabele op schoolniveau aan het model toe te 

voegen. Als het schooltype een significante bijdrage levert aan de voorspelling van de afhankelijke 

variabele, betekent dit dat er een verschil is tussen de beide categorieën scholen op de betreffende 

afhankelijke variabele. Vervolgens zijn achtergrond- en instroomkenmerken op leerlingniveau in de 

modellen opgenomen. Uit de analyses bleek dat de variabele intelligentie vanwege de sterk 

afwijkende schaal, instabiliteit van de resultaten veroorzaakte. Nadat deze variabele is gecentreerd 

rondom het gemiddelde deed dit probleem zich niet meer voor. 

 

Voor dit onderzoek zijn eventuele veranderingen in het effect van de variabele schooltype tussen de 

verschillende stappen relevant. Wordt het verschil tussen Vrije scholen en scholen in het regulier 

onderwijs groter, kleiner of blijft het gelijk als er een groep leerlingvariabelen aan het model wordt 

toegevoegd. In additionele analyses van de toetsscores in het derde jaar is nagegaan of de gevonden 

verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen nog kunnen worden verklaard door 

compositiekenmerken en door het soort basisschool (Vrije school of reguliere school) waarvan de 

leerlingen afkomstig zijn. 

 

Om vast te kunnen stellen of de coëfficiënt behorend bij een variabele significant is, moet de 

coëfficiënt gedeeld worden door de bijbehorende standaardfout. Deze quotiënt is de t-waarde, het 

bijbehorende significantieniveau is afhankelijk van de steekproefgrootte. De steekproefgrootte van 

het onderhavige onderzoek vereist op het individuele niveau bij tweezijdig toetsen (geen gerichte 

H0) met een alfa van 5%, een kritieke waarde van 1.962. De kritieke waarde van de variabele 

schooltype ligt vanwege het beperktere aantal vrijheidsgraden (Snijders & Bosker, 1999) wat hoger. 

Om vast te kunnen stellen of een model met afhankelijke variabelen passender is voor de data dan 

het lege model, of opeenvolgende (hiërarchische) modellen met afhankelijke variabelen passender 
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zijn, moet gebruikt gemaakt worden van verschillen in de zogenoemde deviantie. Het verschil in 

deviantie is chi-kwadraat verdeeld. 

 

Om de vraag naar differentiële effecten van scholen te beantwoorden, is een zogenoemd 

interactiemodel  gespecificeerd. Als basis diende het volledige model uit de voorgaande analyses, het 

model waaraan alle verklarende variabelen waren toegevoegd. Uit het volledig model zijn eerst alle 

variabelen met niet-significante coëfficiënten verwijderd, zodat in het spaarzame model alleen 

significante hoofdeffecten over zijn gebleven.  Vervolgens zijn interactietermen geconstrueerd door 

de variabelen met significante effecten in het volledige model te vermenigvuldigen met de variabele 

schooltype. Vervolgens zijn de interactietermen aan het spaarzame model toegevoegd (het 

interactiemodel) en is gekeken naar een eventuele verbetering van de modelfit ten opzichte van het 

spaarzame model zonder interacties. De keuze voor het nemen van het spaarzame model als 

uitgangspunt is gemaakt om te voorkomen dat zeer vele interactietermen moesten worden geschat, 

waardoor de interpreteerbaarheid van differentiële effecten bemoeilijkt wordt. Een significant effect 

van een interactieterm geeft aan dat het effect van het schooltype verschilt voor leerlingen met 

bijvoorbeeld een verschillende intelligentie of sociaal-economische status. Deze effecten zijn 

additioneel, bovenop het hoofdeffect. Als er geen interactie-effecten zijn, betekent dit dat het effect 

van Vrije scholen versus reguliere scholen voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrondkenmerken 

etc., even groot is. Als er wel significante interactie-effecten waren, is tevens gekeken naar de 

verbetering van de modelfit ten opzichte van het spaarzame model.  

 

De bovengenoemde methode, waarin op een specifiek tijdstip de cognitieve en niet-cognitieve 

opbrengsten worden verklaard uit verschillende onafhankelijke variabelen (waaronder de 

beginmeting), wordt ook wel de covariantie benadering genoemd. In deze benadering is de 

afhankelijke variabele een score die op een bepaald tijdstip is gemeten. De beginmeting wordt als 

covariaat aan het model toegevoegd. Door gebruik te maken van de covariantie benadering wordt 

een antwoord verkregen op de vraag welke groepen leerlingen op een bepaald moment een 

voorsprong of achterstand hebben ten opzichte van elkaar in het onderwijs. Om antwoord te krijgen 

op de vraag of er groepen leerlingen voorop of achterop raken in het onderwijs, moet gebruik 

gemaakt worden van de leerwinst benadering (Veenstra, 1999). In de leerwinst benadering is de 

afhankelijke variabele de verschilscore van de begin- en eindmeting. Ondanks een aantal technische 

bezwaren tegen beide methoden over bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van verschilscores en 

bodem- en plafondeffecten, vullen de methoden (die antwoord geven op verschillende vragen) 

elkaar goed aan. Om die reden zijn beide methoden in dit onderzoek gebruikt voor de 
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niet-cognitieve opbrengsten. Helaas is het niet mogelijk beide methoden te gebruiken voor de 

cognitieve opbrengsten omdat de toetsen van de verschillende meetmomenten van elkaar 

verschillen. 



 

 




