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Hoofdstuk een 

 

Inleiding en probleemstelling 

 

1.1 Inleiding 

Nederland kent een zeer pluriform onderwijsaanbod dat wordt veroorzaakt door een belangrijk 

structuurkenmerk van het Nederlandse onderwijsbestel, de vrijheid van onderwijs. Deze vrijheid van 

onderwijs bestaat uit de vrijheid van richting en de vrijheid van inrichting. De vrijheid van richting 

heeft betrekking op het feit dat belangengroepen zoals ouders en vertegenwoordigers van religieuze 

en ideologische ‘groepen’, de mogelijkheid hebben om binnen wettelijke kaders een school op te 

richten binnen het zogenoemde publieke bestel. Daarnaast zijn scholen vrij om zelf vorm te geven 

aan het onderwijsleerproces. Dit is de vrijheid van inrichting. De scholen in het publieke bestel 

worden allemaal door de overheid gefinancierd. Het gevolg van de vrijheid van richting is dat er in 

Nederland zowel openbare als confessionele scholen bestaan. De confessionele scholen zijn 

gebaseerd op een specifieke religieuze grondslag. Daarnaast zijn er relatief veel zogenoemde 

algemeen bijzondere scholen die zijn gebaseerd op een alternatieve pedagogische ideologie. De 

Vrije scholen, die centraal staan in dit proefschrift, behoren tot de groep van algemeen bijzondere 

scholen. Zij zijn gebaseerd op de antroposofische pedagogiek van Rudolf Steiner. 

 

Omdat de financieringssystematiek voor alle scholen binnen het reguliere onderwijsbestel in principe 

gelijk is, zijn er geen financiële drempels in de schoolkeuze. Hierdoor kunnen ouders een school 

kiezen op basis van schoolkenmerken die voor hen belangrijk zijn. In het verleden was de religieuze 

grondslag van de school (de denominatie) een belangrijk schoolkeuzemotief, maar met de 

voortschrijdende secularisering verviel de vanzelfsprekendheid van de schoolkeuze binnen de eigen 

zuil. Ouders willen thans uit het aanbod van scholen de best passende school voor hun kind kiezen 

en zijn daarom ook geïnteresseerd in verschillende andere aspecten van de school, los van de 

denominatie. Enerzijds kijken ouders naar zaken als schoolgebouw, leerlingpopulatie en 

schoolgrootte. Anderzijds kijken zij naar pedagogische aanpak en onderwijsresultaten. De voorkeur 

van ouders gaat uit naar een school die aansluit bij hun eigen algemene oriëntatie op opvoeding en 

onderwijs (Dijkstra & Miedema, 2003). Ouders willen een ‘goede’ school voor hun kinderen, een 

school met kwaliteit, al is niet geheel duidelijk wat zij met kwaliteit bedoelen (Denessen, Sleegers & 

Smit, 2001). Ook zijn er ouders die bewust kiezen voor een alternatief onderwijsconcept omdat de 

ideologie waarop dat onderwijsconcept is gebaseerd, het beste aansluit bij hun eigen ideologie of het 
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best past bij hun kind. Ouders willen scholen met elkaar kunnen vergelijken om de schoolkeuze te 

vergemakkelijken. 

 

Vanwege de genoemde verandering in schoolkeuzemotieven van ouders en een steeds groter 

wordende autonomie van scholen met betrekking tot de inhoud van het onderwijs door een 

terugtrekkende overheid, is vanaf het begin van de jaren negentig bij ouders behoefte aan inzicht in 

de kwaliteit van scholen gegroeid. Dit heeft geresulteerd in het openbaar maken van 

rendementsgegevens van scholen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse ranglijsten in het dagblad Trouw, 

de openbare inspectierapporten in het primair onderwijs en de kwaliteitskaarten in het voortgezet 

onderwijs. Vanaf de eerste publicaties in het dagblad Trouw, nu zo’n 10 jaar geleden, is er in de 

media veel over te doen geweest. Publicatie van rendementsgegevens zou scholen stigmatiseren, 

waardoor slecht presterende scholen het nog moeilijker krijgen. De maatschappelijke discussie 

draaide vooral om de inzichtelijkheid en kwaliteit van de rapportcijfers (Dronkers & Veenstra, 2001). 

Allereerst was er kritiek op de gebrekkige inzichtelijkheid van het rapportcijfer dat aan de scholen 

was toegekend en dat de basis van de ranglijst vormde. De kritiek luidde dat consumenten horen te  

weten hoe dit cijfer tot stand is gekomen. Het tweede punt van kritiek was de vermeende 

twijfelachtige kwaliteit van de inspectiegegevens en de definiëring van gebruikte termen. Het derde 

punt van kritiek was dat er onvoldoende rekening gehouden was met het sociaal milieu en het 

instroomniveau van de leerlingen. Bovendien zouden schoolprestaties uitgedrukt moeten worden in 

cijfers over meerdere schooljaren en zouden meerdere kwaliteitsindicatoren moeten worden 

opgenomen. Vanuit wetenschappelijke hoek is er kritiek op de publicatie van rendementsgegevens 

als synoniem voor de kwaliteit van scholen. Visscher (2001) vat de kritiek samen en spreekt in dit 

verband over technisch-analytische problemen van openbare schoolprestatie-indicatoren. Dit zijn 

problemen die betrekking hebben op de definiëring van de indicatoren van kwaliteit. Een voorbeeld 

van een technisch-analytische probleem is dat gemiddelde prestatiescores meer zeggen over de 

achtergrond- en leerlingkenmerken dan over de kwaliteit van de school. Een ander voorbeeld is de 

overlap van betrouwbaarheidsintervallen rondom schoolprestatie-indicatoren. De indicatoren zijn 

immers schattingen van werkelijke schoolprestaties met een bepaalde mate van onzekerheid. Slechts 

van die scholen waarvan de betrouwbaarheidsintervallen niet met elkaar overlappen, kan worden 

aangenomen dat zij van elkaar verschillen. Andere voorbeelden die Visscher schaart onder 

technisch-analytische problemen zijn de schijnnauwkeurigheid van statistische schattingen en 

domeinspecifieke effectiviteit. 
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Een theoretisch kader om de kwaliteit van scholen te definiëren kan worden gevonden in het 

schooleffectiviteitsonderzoek. In schooleffectiviteitsonderzoek worden effectieve scholen 

gedefinieerd als scholen met een hoge toegevoegde waarde. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen de gemiddelde toegevoegde waarde en de differentiële toegevoegde waarde. De gemiddelde 

toegevoegde waarde betreft de bijdrage van de school aan het gemiddelde prestatieniveau, 

gecorrigeerd voor achtergrond- en instroomkenmerken van leerlingen. Dit niveau kan zowel 

betrekking hebben op cognitieve vaardigheden als niet-cognitieve vaardigheden. De differentiële 

toegevoegde waarde heeft betrekking op de bijdrage van de school aan het prestatieniveau van 

specifieke groepen leerlingen, zoals bijvoorbeeld allochtone versus autochtone leerlingen, slimme en 

minder slimme leerlingen, gecorrigeerd voor achtergrond- en instroomkenmerken. Een school met 

een hoge gemiddelde toegevoegde waarde is niet noodzakelijkerwijs ook een effectieve school voor 

alle leerlingen. Als de hoge gemiddelde toegevoegde waarde van een school grotendeels is toe te 

schrijven aan het feit dat de slimmere leerlingen hoog presteren, dan bestendigt of vergroot deze 

school de reeds bestaande verschillen. Deze school is dan alleen effectief voor de betere leerlingen. 

Om deze reden worden in schooleffectiviteitsonderzoek scholen effectief genoemd indien ze zowel 

een hoge gemiddelde toegevoegde waarde hebben, als een hoge toegevoegde waarde voor de 

zwakkere groepen leerlingen. 

 

De verklaringen voor verschillen in effectiviteit tussen scholen worden in het effectiviteitsonderzoek 

meestal gezocht in proceskenmerken van de school (Scheerens & Bosker, 1997; Teddlie & Reynolds, 

2000). In Nederland en Vlaanderen is reeds veel onderzoek gedaan in zowel het primair als 

voortgezet onderwijs, waarin proceskenmerken centraal stonden om verschillen in effectiviteit 

tussen scholen te verklaren (bijv. Marwijk Kooy, 1984; Scheerens, 1989; Brandsma & Knuver, 1991; 

van der Werf, Nitert & Reezigt, 1994; Veenstra, 1999; Rekers-Mombarg, Lodewick & Bosker, 2000; 

Opdenakker & Van Damme, 2006). Echter vanwege het specifieke karakter van het publieke bestel 

in Nederland, dat door de vrijheid van onderwijs een pluriform onderwijsaanbod kent, is in 

schooleffectiviteitsonderzoek de verklaring voor verschillen in effectiviteit tussen scholen ook 

relatief vaak gezocht in verschillen in denominatie. Eenduidig zijn de resultaten niet, al lijken 

confessionele scholen het iets beter te doen dan openbare scholen (Braster & van Batenburg, 1990; 

Dijkstra, 1992; Roeleveld & Dronkers, 1994). Veel minder is bekend over de effectiviteit van 

algemeen bijzondere scholen, omdat deze groep scholen in vergelijking met openbare en 

confessionele scholen veel kleiner is. Het onderzoek van Koopman en Dronkers (1994) naar de 

effectiviteit van algemeen bijzondere scholen in het voortgezet onderwijs is een van de weinige 

publicaties op dit gebied. Koopman en Dronkers komen tot de conclusie dat algemeen bijzondere 



 

 8 

scholen zonder controle voor leerling- en ouderkenmerken betere resultaten behalen dan 

vergelijkbare openbare en confessionele scholen. Na controle voor leerling- en ouderkenmerken 

verschillen algemeen bijzondere scholen niet van de vergelijkingsgroep. Helaas wordt er in het 

onderzoek van Koopman en Dronkers geen onderscheid gemaakt naar de verschillende soorten 

algemeen bijzondere scholen. Dit proefschrift gaat in op de effectiviteit van een specifieke groep 

algemeen bijzondere scholen, namelijk de Vrije scholen voor voortgezet onderwijs. 

 

1.2 De effectiviteit van Vrije scholen 

In het pluriforme onderwijsaanbod nemen de Vrije scholen een bijzondere plaats in. Vrije scholen 

zijn scholen met een eigen richting, gebaseerd op de antroposofische pedagogiek. Op basis van deze 

pedagogiek zijn Vrije scholen gericht op een brede ontwikkeling van leerlingen. Daar waar 

Vrije scholen in het verleden onder vuur lagen omdat de kwaliteit van onderwijs -in termen van 

leerprestaties- onder de maat zou zijn, hebben Vrije scholen verwezen naar deze brede 

onderwijsdoelstelling die niet primair gericht is op de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. 

Vrije scholen zouden om die reden niet vergeleken kunnen worden met reguliere scholen. Dit is 

echter geen valide argument omdat alle scholen in Nederland, die door de overheid worden 

gefinancierd, gehouden zijn aan de kerndoelen. Vrije scholen voor het voortgezet onderwijs hebben 

sinds het jaar 2000 de kerndoelen moeten onderschrijven om gefinancierd te kunnen  blijven binnen 

het reguliere onderwijsbestel. Binnen deze kerndoelen nemen basisvaardigheden met betrekking tot 

de Nederlandse taal en wiskunde een belangrijke plaats in en deze kunnen dus wel degelijk een basis 

vormen in een vergelijking tussen Vrije scholen en reguliere scholen. Om recht te doen aan de eigen 

doelen van de Vrije scholen kunnen daarnaast ook effecten met betrekking tot niet-cognitieve 

doelen worden vergeleken. 

 

In de vergelijking van de effectiviteit van Vrije scholen met reguliere scholen moet rekening worden 

gehouden met de leerlingpopulatie van Vrije scholen. Want alhoewel de grondlegger van de 

Vrije scholen de eerste Vrije scholen vanuit een gelijkheidsperspectief oprichtte en Vrije scholen nog 

steeds een naar draagkracht gedifferentieerd tarief van het schoolgeld hanteren, is de 

leerlingpopulatie van de Vrije scholen absoluut niet representatief voor Nederlandse scholen. 

Vrije schoolleerlingen komen voor het overgrote deel uit gezinnen waarvan de ouders hoger 

onderwijs hebben genoten. Bovendien is het percentage allochtone leerlingen op de Vrije scholen 

nagenoeg nul terwijl het percentage landelijk ongeveer 20% is. Koopman en Dronkers (1994) 

spreken in dit verband over het bijzonder onderwijs als wijkplaats voor elite kinderen. Vanuit het 

schooleffectiviteitsonderzoek is bekend dat het opleidingsniveau van ouders en de etniciteit van 
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leerlingen belangrijke voorspellers zijn van schoolsucces (bijv. Van der Werf et al., 1994; Hofman, 

Hofman & Guldemond, 1999). Verschillen in leerlingpopulatie kunnen dus verschillen in het 

gemiddeld prestatieniveau opleveren, die veroorzaakt worden door achtergrond- en 

instroomkenmerken van leerlingen en niet door de school. Door gebruik te maken van statistische 

technieken kan voor deze verschillen worden gecorrigeerd. 

 

1.3 Probleemstelling 

In dit onderzoek worden binnen het kader van het schooleffectiviteitsonderzoek, Vrije scholen voor 

voortgezet onderwijs vergeleken met reguliere scholen voor voortgezet onderwijs op hun 

effectiviteit met betrekking tot zowel cognitieve als niet-cognitieve criteria. Bij de vergelijking van de 

effectiviteit wordt rekening gehouden met achtergrond- en instroomkenmerken van de leerlingen 

zodat de gemiddelde toegevoegde waarde van Vrije scholen kan worden vergeleken met de 

gemiddelde toegevoegde waarde van reguliere scholen. Ook wordt onderzocht of de Vrije scholen 

verschillen van de reguliere scholen met betrekking tot de toegevoegde waarde voor specifieke 

groepen leerlingen (de differentiële toegevoegde waarde). De volgende vragen worden beantwoord: 

 

• Zijn er verschillen in achtergrond- en instroomkenmerken tussen leerlingen op de Vrije scholen 

en leerlingen op 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)? 

 

Om deze vragen te beantwoorden worden in dit proefschrift cognitieve en niet-cognitieve 

opbrengsten van de Vrije scholen vergeleken met die van een representatieve steekproef van scholen 

uit het Nederlandse voortgezet onderwijs, het Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen 1999 

(VOCL’99). De scholen in deze  steekproef worden in dit onderzoek reguliere scholen genoemd. De 

gegevens voor de vergelijking zijn verzameld bij leerlingen gedurende de eerste drie jaren van het 

voortgezet onderwijs. 
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1.4 Opbouw van het proefschrift 

Als kader voor de vergelijking van Vrije scholen met reguliere scholen, zal in hoofdstuk twee eerst 

een beeld worden geschetst van een belangrijk structuurkenmerk van het Nederlands 

onderwijsbestel, de vrijheid van onderwijs. De plaats van de Vrije scholen in dit bestel en recente 

ontwikkelingen daarin, komen nadrukkelijk aan de orde. Ook wordt aan de hand van een 

beschrijving van de pedagogische grondslag, uitgangspunten, doelstellingen en inrichting, aandacht 

besteed aan de eigenheid van de Vrije scholen voor voortgezet onderwijs. Vervolgens wordt een 

beeld geschetst van dat deel van het regulier onderwijs dat in deze studie de basis van vergelijking is, 

het onderwijs in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs, ofwel de basisvorming. Er 

wordt ingegaan op de plaats van de basisvorming in het voortgezet onderwijs en de uitgangspunten, 

doelstellingen en inrichting worden kort besproken. Tot slot wordt in dit hoofdstuk een 

samenvatting van overeenkomsten en verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen 

gepresenteerd. 

 

In hoofdstuk drie komt de stand van zaken in het schooleffectiviteitsonderzoek aan bod. Op basis 

van een literatuurstudie wordt beschreven in welke mate scholen verschillen in cognitieve en niet-

cognitieve uitkomsten van leren en door welke achtergrond- en instroomkenmerken en 

schoolkenmerken die verschillen kunnen worden verklaard. Het hoofdstuk mondt uit in een aantal 

onderzoeksvragen gericht op verschillen in effectiviteit met betrekking tot zowel cognitieve als niet-

cognitieve leeruitkomsten tussen Vrije scholen en reguliere scholen. 

 

In hoofdstuk vier wordt de methode van onderzoek beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de 

dataverzameling in de Vrije scholen en in de steekproef van scholen voor regulier onderwijs1. 

Daarna volgt een beschrijving van de operationalisatie van de variabelen. Tenslotte wordt de 

analyseopzet besproken. 

 

In hoofdstuk vijf, zes en zeven worden de resultaten gepresenteerd. Hoofdstuk vijf geeft antwoord 

op de vraag of de leerlingeninstroom in de Vrije scholen afwijkt van de leerlingeninstroom in 

reguliere scholen. In hoofdstuk zes wordt ingegaan op verschillen in effectiviteit tussen Vrije scholen 

en reguliere scholen met betrekking tot cognitieve leeruitkomsten. In hoofdstuk zeven wordt de 

effectiviteit en ontwikkeling met betrekking tot niet-cognitieve uitkomsten besproken. Zowel in 

                                                 
1
 VOCL’99 is mogelijk gemaakt met financiële steun van NWO (nummer: 411-20-101) en uitgevoerd door het GION 

en het CBS. De dataverzameling onder de vrije scholen is gefinancierd door OC&W. 
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hoofdstuk 6 als in hoofdstuk 7 heeft effectiviteit betrekking op zowel de gemiddelde als de 

differentiële toegevoegde waarde. 

 

Tenslotte worden in hoofdstuk acht de bevindingen van dit onderzoek op een rij gezet en een aantal 

conclusies getrokken. Daarna volgt een discussie met betrekking tot de belangrijkste resultaten van 

dit onderzoek. 



 

 




