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Hoofdstuk vijf 

 

Verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen in achtergrond- en 

instroomkenmerken van leerlingen 

 

5.1 Inleiding 

Scholen met een specifieke ideologische grondslag trekken een specifieke leerlingpopulatie. Ook 

voor de Vrije scholen gaat dit op. Het zijn met name hoger opgeleide ouders die dit type onderwijs 

kiezen voor hun kinderen. Het is daarom belangrijk bij de vergelijking van de toegevoegde waarde 

van Vrije scholen en reguliere scholen, rekening te houden met de verschillen in leerlingpopulatie. 

Immers de leeropbrengsten worden primair beïnvloed door de achtergrond- en instroomkenmerken 

van leerlingen. In hoofdstuk vier is beschreven dat de leerlingpopulatie van de Vrije scholen niet 

representatief is voor de leerlingpopulatie op Nederlandse scholen. Door een selectie van scholen uit 

de VOCL steekproef te maken, is de vergelijkingsgroep van reguliere scholen op etniciteit en 

schoolsoort meer vergelijkbaar gemaakt met de Vrije scholen. Desondanks blijven er verschillen met 

betrekking tot achtergrond en instroomkenmerken bestaan tussen Vrije scholen en reguliere scholen. 

In dit hoofdstuk worden de achtergrond- en instroomkenmerken van de leerlingen op de 

Vrije scholen vergeleken met die op de reguliere scholen. In dit hoofdstuk zal de eerste 

onderzoeksvraag beantwoord worden: 

 

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

 

Deze vraag valt uiteen in een aantal deelvragen: 

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? 
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In paragraaf 5.2 wordt de eerste deelvraag beantwoord, paragraaf 5.3 behandelt de tweede en derde 

deelvraag, en in paragraaf 5.4 antwoord gegeven op de vierde deelvraag In de samenvatting 

(paragraaf 5.5) worden de resultaten nog eens op een rijtje gezet. 

 

5.2 Verschillen in achtergrondkenmerken 

De achtergrondkenmerken van leerlingen zijn over het algemeen redelijk stabiele kenmerken van 

leerlingen en zijn opgesplitst naar leerlingkenmerken en gezinskenmerken. Leerlingkenmerken in dit 

onderzoek zijn geslacht en intelligentie. De gezinskenmerken zijn de sociaal-economische status 

(SES), de opvoedingsstijl (autoritatief) het onderwijsondersteunend gedrag van ouders, en het 

cultureel kapitaal van het gezin. In Tabel 5.1 staan de gemiddelde scores met bijbehorende 

standaarddeviaties (tussen haakjes) van zowel de leerling- als de gezinskenmerken, uitgesplitst naar 

schooltype (Vrije scholen en reguliere scholen). In de laatste kolom staan de effectgroottes van de 

verschillen tussen beide schooltypen. 

 

Tabel 5.1 Achtergrondkenmerken van leerlingen op Vrije en reguliere scholen 

  

Vrije scholen 

 

Reguliere scholen 

 

Effectgrootte 

 

Percentage jongens 

 

48.6% 

 

48.8% 

 

Intelligentie    

� Verbaal 104.5 (12.2) 105.1 (10.3) -.06 

� Symbolisch* 100.9 (12.2) 102.8 (10.3) -.18 

� Totaal* 103.0 (12.0) 104.7 (10.8) -.15 

SES* 5.04 (.81) 4.24 (.94) .88 

Autoritatief* .28 (.19) .30 (.21) -.10 

Onderwijsondersteunend gedrag* 1.94 (.59) 1.74 (.57) .35 

Cultureel kapitaal* 5.76 (2.76) 5.42 (2.72) .12 

* p ≤ .01 

 

Uit Tabel 5.1 valt op te maken dat de verdeling van de geslachten over beide schooltypen nagenoeg 

gelijk is. Voor intelligentie geldt dat er een significant verschil is in de totale intelligentie, maar de 

effectgrootte is klein. Het verschil wordt veroorzaakt door de symbolische intelligentie in het 

voordeel van leerlingen op reguliere scholen, het verschil in verbale intelligentie is nihil. De 

standaarddeviaties zijn op de Vrije scholen iets groter dan op de reguliere scholen. 
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Met betrekking tot de gezinskenmerken is er voor alle variabelen een significant verschil tussen 

beide schooltypen. Zowel de sociaal-economische status, het onderwijsondersteunend gedrag als het 

cultureel kapitaal van kinderen op de Vrije school ligt hoger dan dat van kinderen op reguliere 

scholen. In de gezinnen met kinderen op reguliere scholen wordt iets meer autoritatief opgevoed 

dan in gezinnen met kinderen op de Vrije school. De effectgrootte van het verschil in sociaal-

economische status is groot, van het onderwijsondersteunend gedrag is de effectgrootte matig. 

 

5.3 Verschillen in instroomkenmerken 

Met de initiële leerprestaties worden hier de leerprestaties van de leerlingen in het eerste leerjaar van 

het voortgezet onderwijs bedoeld. De leerlinggebonden instroomkenmerken omvatten 

persoonlijkheid en academisch zelfbeeld van de leerlingen. 

 

De initiële leerprestaties van de leerlingen zijn gemeten aan het begin van het eerste leerjaar in het 

voortgezet onderwijs met de zogenoemde entreetoets. Deze toets bestaat uit het onderdeel 

Nederlandse taal, rekenen en informatieverwerking. In hoofdstuk vier zijn deze toetsen reeds 

besproken (paragraaf 4.3.1). De gemiddelde somscores per deeltoets staan in Tabel 5.2 met tussen 

haakjes de standaarddeviatie. De maximale score per onderdeel is 20 punten. 

 

Tabel 5.2 Gemiddelde scores op de entreetoets 

 Vrije scholen Reguliere scholen Effectgrootte 

Somscores    

� taal* 12.70 (3.37) 13.66 (3.34) -.29 

� rekenen* 11.39 (4.02) 13.73 (3.80) -.61 

� informatieverwerking* 12.55 (3.97) 13.13 (3.84) -.15 

* p ≤ .01 

 

In de tabel valt te lezen dat de leerlingen op de Vrije scholen op alle toetsen significant lager scoren 

dan de leerlingen op de reguliere scholen. Met name het verschil in rekenprestaties is groot. 

Vrije schoolleerlingen hebben in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs een forse 

rekenachterstand ten opzicht van de leerlingen op de reguliere scholen. De effectgrootte op de toets 

Nederlands is matig en op de toets informatieverwerking klein. 

 

De scores op de leerlinggebonden instroomkenmerken staan weergegeven in Tabel 5.3. De 

persoonlijkheid van de leerlingen is in beeld gebracht met het vijf-factor model. De vijf factoren zijn 

achtereenvolgens: extraversie, mildheid, ordelijkheid, emotionele stabiliteit en autonomie. In de tabel 
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staan de gemiddelde scores van de persoonlijkheidsfactoren en het academisch zelfbeeld, met tussen 

haakjes de bijbehorende standaarddeviatie. 

 

Tabel 5.3 gemiddelde scores op de leerlinggebonden instroomkenmerken 

 Vrije scholen Reguliere scholen Effectgrootte 

 

Extraversie* 

 

1.10 (.89) 

 

1.26 (.79) 

 

-.20 

Mildheid* 1.85 (1.02) 1.67 (.96) .18 

Ordelijkheid* -.30 (1.01) .29 (.96) -.59 

Emotionele stabiliteit* .78 (.87) 1.14 (.81) -.44 

Autonomie* .88 (.84) .43 (.79) .56 

Academisch zelfbeeld 3.15 (.52) 3.17 (.41) -.02 

* p ≤ .01 

 

Uit de tabel komt naar voren dat leerlingen op reguliere scholen in het eerste jaar van het voortgezet 

onderwijs extraverter, ordelijker en emotioneel stabieler zijn dan leerlingen op Vrije scholen. 

Leerlingen op Vrije scholen zijn daarentegen milder en autonomer dan leerlingen op reguliere 

scholen.  De verschillen zijn voor alle kenmerken significant en de effectgroottes zijn groot 

(ordelijkheid, autonomie en emotionele stabiliteit) tot matig (extraversie en mildheid). Het 

academisch zelfbeeld van leerlingen verschilt niet tussen de leerlingen van beide categorieën scholen. 

 

Naast achtergrondkenmerken, initiële leerprestaties en leerlinggebonden instroomkenmerken, zijn er 

ook leerlingkenmerken die meer aan de school zijn gerelateerd. Deze kenmerken worden hier 

schoolgebonden instroomkenmerken van leerlingen genoemd. De schoolgebonden 

instroomkenmerken die in deze paragraaf worden geanalyseerd zijn: schoolbeleving, 

prestatiemotivatie en leersstrategieën en zijn gemeten in het eerste leerjaar. In Tabel 5.4 staan de 

gemiddelde scores en standaarddeviaties op de schoolgebonden instroomkenmerken. Weer zijn er 

significante verschillen te zien tussen leerlingen op de Vrije scholen en leerlingen op reguliere 

scholen. 

 

Leerlingen op reguliere scholen hebben een positievere schoolbeleving en een hogere motivatie dan 

leerlingen op Vrije scholen. Vrije schoolleerlingen scoren lager op de leerstrategieën dan de 

leerlingen op reguliere scholen, maar alleen het verschil op de concrete strategie is relevant te 

noemen. 
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Tabel 5.4 Gemiddelde scores op de schoolgebonden instroomkenmerken 

 Vrije scholen Reguliere scholen Effectgrootte 

 

Schoolbeleving* 

 

3.60 (.24) 

 

3.66 (.11) 

 

-.39 

Prestatiemotivatie* 2.65 (.47) 2.82 (.43) -.39 

Leerstrategieën*    

� meerwerk* 2.11 (.60) 2.20 (.61) -.15 

� integratie* 3.23 (.67) 3.34 (.64) -.15 

� concreet* 2.43 (.70 ) 2.76 (.79) -.42 

* p ≤ .01   

 

5.4 Netto-verschillen in initiële leerprestaties tussen Vrije scholen en reguliere scholen 

Nu is vastgesteld dat er verschillen zijn tussen Vrije scholen en reguliere scholen, kan worden 

gekeken of de verschillen in initiële leerprestaties worden veroorzaakt door de verschillen in 

achtergrondkenmerken en/of instroomkenmerken. Gekozen is voor controle voor zowel 

achtergrondkenmerken als voor de niet-cognitieve instroomkenmerken, om zo zuiver mogelijk de 

verschillen in initiele leerprestaties vast te stellen tussen de Vrije scholen en de reguliere scholen op 

het moment dat de leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zitten. Met behulp van 

de meerniveau analyse zijn de effecten van de verschillende variabelen op de leerprestaties 

geanalyseerd. Eerst is de variabele schooltype aan het lege model toegevoegd. In dit model wordt het 

verschil tussen Vrije scholen en reguliere scholen zichtbaar, zonder dat er rekening is gehouden met 

achtergrond- en instroomkenmerken. In de daarop volgende modellen zijn respectievelijk de 

achtergrondkenmerken, de leerlinggebonden en de schoolgebonden instroomkenmerken 

toegevoegd. Omdat het hier gaat om de verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen, zijn de 

eventuele veranderingen in het effect van de variabele schooltype van cruciaal belang. Wordt het 

effect van deze variabele groter, kleiner of blijft het gelijk  als de achtergrondkenmerken, 

leerlinggebonden of schoolgebonden instroomkenmerken aan het model worden toegevoegd? 

 

In de hierna volgende paragrafen worden de resultaten gepresenteerd voor de initiële prestaties met 

betrekking tot respectievelijk taal, rekenen en informatieverwerking. In de bijbehorende tabellen 

staan steeds in de eerste kolom de resultaten van het lege of nulmodel. Hierbij gaat het om de 

opsplitsing van de totale variantie naar de verschillende niveaus, zonder dat er verklarende variabelen 

zijn opgenomen. In model 1 is het schooltype opgenomen, waardoor duidelijk wordt welk effect het 

schooltype heeft op de toetsscore. In het tweede, derde en vierde model zijn respectievelijk de 

achtergrondkenmerken, leerlinggebonden en schoolgebonden instroomkenmerken opgenomen. 
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5.4.1 Verschillen in taalscores 

In Tabel 5.5 staan de resultaten van het meerniveau model met als afhankelijke variabele de score op 

de taaltoets. In het lege model ligt tweederde van de variantie op het niveau van de leerling, ruim 

26% ligt op het klasniveau en bijna 8% op het schoolniveau. Na invoering van de variabele 

schooltype in model 1 daalt het variantiepercentage op schoolniveau naar 6.5%. Nadat de 

achtergrondkenmerken zijn ingevoerd, daalt het variantiepercentage op het klasniveau naar 12.9%, 

op het school- en leerlingniveau daalt het percentage naar respectievelijk 6% en 58% (model 2). Na 

invoering van de leerlinggebonden instroomkenmerken (model 3) dalen de percentages op het 

leerling- en klasniveau naar 57.8% en 12.2%. Als in model 4 de schoolgebonden 

instroomkenmerken aan het model worden toegevoegd, treedt een daling op het leerling- en 

klasniveau op naar respectievelijk 57.4% en 11.9%. 

 

Van de achtergrondkenmerken, leerlinggebonden en schoolgebonden instroomkenmerken zijn het 

vooral de achtergrondkenmerken die significante effecten laten zien. De variabelen geslacht en 

intelligentie leveren een positieve bijdrage aan de voorspelling van de taalscore. De sociaal-

economische status van de leerling levert in model 3 en 4 een additionele significante bijdrage. Het 

onderwijsondersteunend gedrag heeft een op het eerste gezicht verassend significant negatief effect 

op de voorspelling van de taalscores. Van de leerlinggebonden instroomkenmerken levert alleen 

mildheid een positieve bijdrage en er is een zwak positief effect van emotionele stabiliteit. In model 

5 waar de schoolgebonden instroomkenmerken zijn toegevoegd, is een significant positief effect te 

zien van de integratieve strategie en een negatieve bijdrage van de meerwerk strategie. Daarnaast is 

er een zwak positief effect van prestatiemotivatie en een zwak negatief effect van de concrete 

strategie. 

 

De verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen komen tot uitdrukking in de variabele 

schooltype. Na het lege model is in het eerste model alleen de variabele schooltype opgenomen. Het 

effect van het schooltype is niet significant. De interpretatie is dat er op de taalscores geen 

significant verschil is tussen Vrije scholen en reguliere scholen. Ook in de volgende modellen, waarin 

achtereenvolgens de verschillende instroomkenmerken zijn opgenomen, is het effect van de 

variabele schooltype niet significant. Dit betekent dat Vrije scholen niet significant verschillen van 

reguliere scholen wat betreft de initiële taalscores van hun leerlingen, ook niet als wordt 

gecontroleerd voor verschillen in achtergrond- en instroomkenmerken. 
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Tabel 5.5 Resultaten meerniveau model taal eerste leerjaar 

 

Taal 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Leeg Type Achtergrond Leerling School 

Intercept 13.14 (.23) 13.39 (.26) 2.17 (.62) 1.57 (.71) 1.28 (.76) 

Schooltype  -.75 (.47) -.57 (.39) -.59 (.39) -.62 (.39) 

      

Geslacht   1.31** (.08) 1.25** (.09) 1.25** (.09) 

IQ   .09** (.01) .09** (.01) .09** (.01) 

SES   .10* (.04) .09* (.04) .10* (.04) 

      

Autoritatief   .06 (.20) .04 (.22) .05 (.20) 

Ow. ond.gedrag   -.57** (.07) -.55** (.07) -.54** (.07) 

Cultureel kapitaal   -.01 (.02) -.01 (.02) -.01 (.02) 

      

Extraversie    .01 (.05) -.01 (.01) 

Mildheid    .18** (.05) .15** (.05) 

Ordelijkheid    -.02 (.05) -.05 (.05) 

Emotionele stabiliteit    .10* (.05) .06 (.05) 

Autonomie    .02 (.06) .04 (.06) 

Academisch zelfbeeld    .12 (.11) .11 (.12) 

      

Schoolbeleving     .09 (.07) 

Prestatiemotivatie     .22* (.11) 

Meerwerk     -.36** (.08) 

Integratief     .24*** (.08) 

Concreet     -.12* (.06) 

      

School 7.9% 6.5% 6.0% 6.0% 6.0% 

Klas 26.1% 26.2% 12.9% 12.2% 11.9% 

Leerling 66.0% 66.0% 58.0% 57.8% 57.4% 

* p ≤ .025; ** p ≤ .005 

 

 

5.4.2 Verschillen in rekenscores 

In Tabel 5.6 staan de resultaten van het meerniveau model met als afhankelijke variabele de scores 

op de rekentoets. Het percentage onverklaarde variantie op het niveau van de leerling bedraagt in het 

lege model ruim 59%, op het klasniveau 28.8% en op het schoolniveau 11.9%. Als in model 1 de 

variabele schooltype wordt ingevoerd, daalt het variantiepercentage op schoolniveau naar 5.7%. Na 
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invoering van de achtergrondkenmerken (model 2) daalt het percentage op het klasniveau naar 

12.9% en op leerlingniveau naar 48.9%. Het invoeren van de leerlinggebonden instroomkenmerken 

in model 3 heeft nauwelijks invloed op de variantieverdeling. Als in model 4 de schoolgebonden 

instroomkenmerken worden ingevoerd daalt alleen het variantiepercentage op het leerlingniveau 

licht naar 48.4%. 

 

Tabel 5.6 Resultaten meerniveau model rekenen eerste leerjaar 

 

Rekenen 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Leeg Type Achtergrond Leerling School 

Intercept 12.77 (.31) 13.50 (.30) .36 (.68) -.31 (.80) .02 (.84) 

Schooltype  -2.14** (.55) -1.90** (.45) -1.86** (.46) -1.94** (.46) 

      

Geslacht   -.68** (.09) -.59** (.09) -.52** (.10) 

IQ   .14** (.01) .14** (.01) .14** (.01) 

SES   .16** (.05) .16** (.05) .16** (.05) 

      

Autoritatief   .20 (.21) .20 (.21) .18 (.21) 

Ow. ond.gedrag   -.62** (.08) -.60** (.08) -.55** (.08) 

Cultureel kapitaal   -.02 (.02) -.02 (.02) -.02 (.02) 

      

Extraversie    -.07 (.06) -.06 (.06) 

Mildheid    -.01 (.05) -.03 (.05) 

Ordelijkheid    .04 (.05) .05 (.05) 

Emotionele stabiliteit    .10 (.06) .06 (.06) 

Autonomie    .01 (.06) .01 (.06) 

Academisch zelfbeeld    .36** (.13) .40** (.13) 

      

Schoolbeleving     -.16* (.08) 

Prestatiemotivatie     -.29* (.12) 

Meerwerk     -.15 (.09) 

Integratief     .46** (.09) 

Concreet     -.19* (.07) 

      

School 11.9% 5.7% 5.7% 5.7% 5.8% 

Klas 28.8% 28.8% 12.9% 12.9 % 12.9% 

Leerling 59.3% 59.3% 48.9% 48.8% 48.4% 

* p ≤ .025; ** p ≤ .005 
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De effecten van de achtergrondkenmerken geven een vertrouwd beeld. Geslacht, intelligentie en 

SES laten significante effecten zien. Meisjes scoren lager op rekenen dan jongens en naarmate 

leerlingen een hoger IQ en SES hebben scoren zij hoger op de rekentoets. Ook hier is het effect van 

het onderwijsondersteunend gedrag van ouders significant negatief. Van de leerlinggebonden 

instroomkenmerken heeft alleen het academisch zelfbeeld een significant positief effect. Verrassend 

zijn de significant negatief effecten van schoolbeleving en prestatiemotivatie op de rekenscores. Het 

effect van de integratieve strategie is significant positief. 

 

In de ruwe vergelijking tussen de beide schooltypen (Tabel 5.2) is al geconstateerd dat leerlingen op 

Vrije scholen een grote rekenachterstand hebben ten opzichte van leerlingen op reguliere scholen. 

Deze achterstand wordt bevestigd in model 1 van het meerniveau model waarin de variabele 

schooltype aan het model is toegevoegd. Het effect van het schooltype is significant, hetgeen 

betekent dat het schooltype een significante bijdrage levert aan de voorspelling van de rekenscores. 

Als in de modellen twee en drie achtereenvolgens de achtergrondkenmerken en leerlinggebonden 

instroomkenmerken worden opgenomen, wordt het effect van het schooltype wat kleiner. In model 

4, als de schoolgebonden instroomkenmerken aan het model worden toegevoegd, wordt het effect 

van het schooltype juist weer wat groter. Alhoewel het effect van het schooltype kleiner wordt als de 

instroomkenmerken aan het model zijn toegevoegd, mag hieraan ook niet teveel waarde worden 

gehecht omdat de daling in het variantiepercentage niet op het schoolniveau ligt, maar op het klas- 

en leerlingniveau. Er is dus een duidelijk negatief effect van het schooltype op de initiële 

rekenprestaties, zowel zonder als met controle voor de achtergrond- en instroomkenmerken. 

Vrije scholen scoren lager dan reguliere scholen. 

 

5.4.3 Verschillen in informatieverwerkingsscores  

Het derde deel van de entreetoets is de toets informatieverwerking. In Tabel 5.7 staan de resultaten 

van het meerniveau model met als afhankelijke variabele de scores op de toets informatieverwerking. 

De percentages onverklaarde variantie op leerling- klas- en schoolniveau bedragen in het lege model 

respectievelijk 58.5%, 35% en 6.1%. Als het schooltype wordt ingevoerd (model 1), daalt alleen de 

variantie op het schoolniveau naar 5.8%. Na invoering van de achtergrondkenmerken daalt het 

variantie percentage op leerlingniveau naar 50.8%, op klasniveau naar 18.9% en op het schoolniveau 

naar 4.9%. Als de leerlinggebonden instroomkenmerken worden ingevoerd (model 3) dalen de 

variantiepercentages op alle niveaus naar respectievelijk 50.6%, 18.3% en 4.8% op leerling-, klas- en 

schoolniveau. Het invoeren van de schoolgebonden instroomkenmerken heeft geen effect op de 

variantiepercentages, deze blijven op alle niveaus nagenoeg gelijk. 
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Tabel 5.7 Resultaten meerniveau model informatieverwerking eerste leerjaar 

Informatieverwerking 0 1 2 3 4 

 Leeg Type Achtergrond Leerling School 

Intercept 12.81 (.26) 12.92 (.30) -.36 (.68) -.55 (.77) -.52 (.82) 

Schoolype  -.38 (.56) -.22 (.46) -.37 (.45) -.49 (.45) 

      

Geslacht   .08 (.09) -.01 (.10) .08 (.10) 

IQ   .13** (.01) .13** (.01) .12** (.01) 

SES   .17** (.05) .16** (.05) .16** (.05) 

      

Autoritatief   -.04 (.21) -.06 (.21) -.08 (.21) 

Ow. ond.gedrag   -.54** (.08) -.56** (08) -.50** (.08) 

Cultureel kapitaal   .01 (.02) .01 (.02) .01 (.02) 

      

Extraversie    -.03 (.06) -.05 (.06) 

Mildheid    .16** (.05) .13** (.05) 

Ordelijkheid    -.14** (.05) -.13** (.05) 

Emotionele stabiliteit    .06 (.06) -.01 (.06) 

Autonomie    .14* (.06) .16** (.06) 

Academisch zelfbeeld    .09 (.12) .09 (.12) 

      

Schoolbeleving     .14 (.08) 

Prestatiemotivatie     -.01 (.12) 

Meerwerk     -.37** (.09) 

Integratief     .48** (.09) 

Concreet     -.32** (.07) 

      

School 6.1% 5.8% 4.9% 4.8% 4.8% 

Klas 35.0% 35.0% 18.9% 18.3% 18.2% 

Leerling 58.8% 58.8% 50.8% 50.6% 49.8% 

* p ≤ .025; ** p ≤ .005 

 

In tegenstelling tot taal en rekenen, waar een structureel effect van geslacht werd gevonden,  is er 

geen effect van geslacht op de toetsscores informatieverwerking. Wel is er een positief significant 

effect van intelligentie en SES en een negatief effect van het onderwijsondersteunend gedrag van 

ouders. Van de leerlinggebonden instroomkenmerken is er een significant positief effect van 

mildheid en autonomie en een significant negatief effect van ordelijkheid. Van de schoolgebonden 

instroomkenmerken leveren de concrete en meerwerk strategie een significant negatieve bijdrage aan 
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de scores op de toets informatieverwerking, terwijl het effect van de integratieve strategie significant 

positief is. 

 

In het eerste model is alleen de variabele schooltype opgenomen. Deze variabele heeft geen 

significant effect op de toetsscores. Dit betekent dat er geen verschillen zijn in de scores op de toets 

informatieverwerking. Ook als de achtergrondkenmerken, leerlinggebonden en schoolgebonden 

instroomkenmerken aan het model worden toegevoegd, is er geen effect van het schooltype. Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat er geen significante verschillen zijn in de scores op de toets 

informatieverwerking tussen Vrije scholen en reguliere scholen, ook niet als rekening wordt 

gehouden met de verschillen in achtergrond- en instroomkenmerken van de leerlingen. 

 

5.5 Samenvatting 

De vraag of leerlingen op Vrije scholen verschillen van leerlingen op reguliere scholen bij aanvang 

van het voortgezet onderwijs kan bevestigend worden beantwoord. In dit hoofdstuk is gekeken naar 

verschillen in achtergrond- en instroomkenmerken van leerlingen tussen Vrije scholen en reguliere 

scholen aan het begin van het eerste jaar in het voortgezet onderwijs. In deze paragraaf worden de 

resultaten nog eens kort samengevat. 

 

Allereerst is gekeken naar verschillen in scores op de achtergrondkenmerken sekse, intelligentie, 

sociaal-economisch milieu en gezinskenmerken, zonder enige correctie. Leerlingen op Vrije scholen 

hebben een vergelijkbare verbale intelligentie als leerlingen op reguliere scholen. Vaak wordt gedacht 

dat Vrije schoolleerlingen uit relatief taalrijke gezinnen komen waardoor zij een taalvoorsprong 

hebben. Deze veronderstelling wordt hier niet bevestigd, Vrije schoolleerlingen scoren ongeveer 

gelijk op de verbale intelligentie als leerlingen op reguliere scholen, en lager op de symbolische 

intelligentie. Zoals verwacht komen Vrije schoolleerlingen uit hogere sociale milieus en het cultureel 

kapitaal is in deze gezinnen (iets) groter dan in de gezinnen van leerlingen op reguliere scholen. Ook 

ligt het onderwijsondersteunend gedrag van de ouders van de leerlingen op de Vrije scholen hoger 

dan dat van de ouders van de leerlingen op de reguliere scholen. 

 

Ook met betrekking tot de initiële leerprestaties en de leerlinggebonden instroomkenmerken zijn er 

verschillen tussen Vrije schoolleerlingen en leerlingen op reguliere scholen. Vrije schoolleerlingen 

scoren lager dan leerlingen op reguliere scholen op alle deeltoetsen van de entreetoets die in het 

eerste jaar zijn afgenomen. Met name de achterstand van Vrije schoolleerlingen in rekenprestaties is 

erg groot. Voor de persoonlijkheidskenmerken geldt dat Vrije schoolleerlingen hoger scoren op de 
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factoren mildheid en autonomie en lager op extraversie, ordelijkheid en emotionele stabiliteit dan  

leerlingen op reguliere scholen. Er is geen verschil in het academisch zelfbeeld tussen beide 

categorieën leerlingen.  

 

Op de schoolgebonden instroomkenmerken, schoolbeleving, prestatiemotivatie en de drie 

leerstrategieën, scoren Vrije schoolleerlingen lager dan leerlingen op reguliere scholen. Met name de 

verschillen in schoolbeleving, prestatiemotivatie en de concrete strategie zijn relevant qua grootte. 

 

Als met betrekking tot de verschillen in de initiële leerprestaties tussen de leerlingen van de 

Vrije scholen en die van de reguliere scholen rekening wordt gehouden met de verschillen in 

achtergrond- en instroomkenmerken, dan blijft alleen de achterstand in rekenprestaties bestaan. De 

achterstand in rekenvaardigheid van de leerlingen op de Vrije scholen op het moment van instromen 

heeft dus niet alleen te maken met verschillen in achtergrond- en instroomkenmerken, maar kan 

worden toegeschreven aan factoren op het niveau van de school. Het effect van het schooltype kan 

ook worden uitgedrukt in het percentage variantie dat wordt verklaard door het schooltype. 

Concreet is dit percentage het verschil tussen het percentage onverklaarde variantie op het 

schoolniveau in het lege model en in model 1. Voor taal, rekenen en informatieverwerking bedragen 

de percentages onverklaarde variantie op het schoolniveau in het lege model respectievelijk 7.9%, 

11.9% en 6.1%. Het schooltype verklaart in model 1 respectievelijk 17.3%, 51.8% en 4.8% van de 

variantie op het schoolniveau. Voor rekenen wordt dus meer dan de helft van de variantie tussen 

scholen verklaard door het schooltype (ic. Vrije scholen versus reguliere scholen). 



 

 



 

 




