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Hoofdstuk zeven 

 

Verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen in niet-cognitieve opbrengsten 

 

7.1 Inleiding 

In hoofdstuk zes is ingegaan op de verschillen in effectiviteit tussen Vrije scholen en reguliere 

scholen met betrekking tot de cognitieve opbrengsten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

tweede en derde onderzoeksvraag met betrekking tot de niet-cognitieve opbrengsten. De 

onderzoeksvragen luiden:  

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

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

instroomkenmerken (gemiddelde toegevoegde waarde)? 

3. (b) Zijn er verschillen in effectiviteit met betrekking tot de niet-cognitieve opbrengsten voor 

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

Vrije scholen en reguliere scholen (differentiële toegevoegde waarde)? 

 

In paragraaf 7.2 wordt ingegaan op de ongecorrigeerde verschillen in niet-cognitieve opbrengsten 

tussen Vrije scholen en reguliere scholen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

leerlinggebonden opbrengsten en schoolgebonden opbrengsten. Daarna wordt in paragraaf 7.3 

gekeken of de eventuele verschillen in niet-cognitieve opbrengsten kunnen worden verklaard uit het 

schooltype (Vrije school versus reguliere school), nadat gecontroleerd is voor de achtergrond- en 

instroomkenmerken van leerlingen. Hier gaat het dus om de verschillen in de gemiddelde 

toegevoegde waarde van de Vrije scholen en de reguliere scholen ten aanzien van de niet-cognitieve 

opbrengsten. Vervolgens wordt in paragraaf 7.4 onderzocht of zich tussen de Vrije scholen en de 

reguliere scholen verschillen voordoen in de differentiële toegevoegde waarde voor specifieke 

groepen leerlingen, onderscheiden naar achtergrond- en instroomkenmerken. In paragraaf 7.5 wordt 

ingegaan op verschillen in toe- of afname van niet-cognitieve opbrengsten tussen het eerste en derde 

jaar. Tenslotte worden in de laatste paragraaf de resultaten van dit hoofdstuk samengevat. 

 

7.2 Een ‘ruwe’ vergelijking van niet-cognitieve opbrengsten 

De niet-cognitieve opbrengsten die in de vergelijking zijn opgenomen zijn onder te verdelen in 

leerlinggebonden en schoolgebonden opbrengsten. Onder de leerlinggebonden opbrengsten vallen 

persoonlijkheid, zelfrespect en het academisch zelfbeeld van leerlingen. Onder de schoolgebonden 

opbrengsten vallen een aantal schoolbelevingsvariabelen (perceptie van sfeer in de klas, relatie met 
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docenten en docentwaardering) en drie leerstrategieën (meerwerk, integratief en concreet). In deze 

paragraaf worden de gemiddelden van de leerlingen op de Vrije scholen en op de reguliere scholen 

op deze kenmerken met elkaar vergeleken. 

 

In Tabel 7.1 zijn de gemiddelden van de leerlinggebonden opbrengsten opgenomen, uitgesplitst naar 

de leerlingen van de Vrije scholen en de reguliere scholen. De persoonlijkheidskenmerken betreffen 

de factoren uit het vijf-factor model van persoonlijkheid, namelijk extraversie, mildheid, ordelijkheid, 

emotionele stabiliteit en autonomie. Daarnaast is gekeken naar de mate van zelfrespect en het 

academisch zelfbeeld van leerlingen. De resultaten op de persoonlijkheidsfactoren zijn gemiddelde 

factorscores, de scores op zelfrespect en academisch zelfbeeld zijn schaalgemiddelden. Tussen 

haakjes staan de standaarddeviaties. In de laatste kolom staan de effectgroottes. 

 

Tabel 7.1 Gemiddelden leerlinggebonden niet-cognitieve opbrengsten 

 Vrije scholen Reguliere scholen Effectgrootte 

 

Persoonlijkheidskenmerken 

   

� Extraversie* .98 (.87) 1.25 (.75) -.35 

� Mildheid* 1.98 (.91) 1.89 (.86) .10 

� Ordelijkheid* -.29 (.99) .10 (.92) -.43 

� Emotionele stabiliteit* .75 (.96) 1.16 (.80) -.49 

� Autonomie* 1.03 (.85) .68 (.74) .42 

Zelfrespect* 3.10 (.48) 3.16 (.29) -.21 

Academisch zelfbeeld* 5.39 (.98) 5.25 (.65) .20 

* p ≤ .01 

 

Te zien is dat er op alle persoonlijkheidsfactoren verschillen zijn tussen Vrije scholen en reguliere 

scholen. De leerlingen op de Vrije scholen scoren wat hoger op autonomie en lager op extraversie, 

ordelijkheid en emotionele stabiliteit. De effectgroottes zijn redelijk groot. Het verschil op mildheid, 

met een effectgrootte van .10, is te verwaarlozen. Met betrekking tot zelfrespect kan worden 

opgemerkt dat dit op de Vrije scholen wat lager is dan op de reguliere scholen. De effectgrootte 

van -.21 is matig. Met betrekking tot het academisch zelfbeeld valt op dat dit op de Vrije scholen 

juist weer wat positiever is. De effectgrootte is wederom matig. 

 

De tweede groep niet-cognitieve opbrengsten betreft de schoolgebonden opbrengsten. Aan 

leerlingen is gevraagd een oordeel te vellen over de sfeer in de klas en hun relatie met docenten. 

Daarnaast konden zij aangeven in welke mate zij waardering hadden voor de docenten voor het vak 
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Nederlands en wiskunde. De prestatiemotivatie heeft betrekking op de wil om te leren. Ook zijn er 

drie leerstrategieën opgenomen. De eerste leerstrategie is de meerwerk strategie en heeft betrekking 

op het feit dat leerlingen bij het leren meer doen dan strikt noodzakelijk is. De tweede strategie, de 

integratieve strategie, heeft betrekking op relateren en structureren van de leerstof. De derde 

strategie tenslotte is de concrete strategie. Deze heeft betrekking op eenvoudige vormen van 

zelfregulatie. In Tabel 7.2 zijn de resultaten van de schoolgebonden opbrengsten weergegeven. De 

scores zijn schaalgemiddelden met tussen haakjes de standaarddeviatie. 

 

Tabel 7.2 Gemiddelden schoolgebonden niet-cognitieve opbrengsten 

 Vrije scholen Reguliere scholen Effectgrootte 

 

Sfeer in de klas** 

 

3.65 (.51) 

 

3.75 (.50) 

 

-.18 

Relatie met docenten** 3.61 (.70) 3.43 (.64) .28 

Docentwaardering Nederlands* 2.78 (.48) 2.76 (.44) .04 

Docentwaardering Wiskunde* 2.68 (.52) 2.65 (.51) .06 

Prestatiemotivatie 2.53 (.44) 2.54 (.40) .00 

Leerstrategieën    

� meerwerk** 2.33 (.62) 2.15 (.55) .32 

� integratie** 3.32 (.60) 3.19 (.58) .22 

� concreet 2.68 (.69) 2.68 (.69) .00 

* p ≤ .05,  **p ≤ .01 

 

Op Vrije scholen is de waardering van de sfeer in de klas wat lager dan op reguliere scholen. De 

relatie met docenten wordt echter weer wat positiever gewaardeerd. De effectgroottes zijn echter 

niet erg groot. Voor wat betreft de waardering voor de docenten Nederlands en wiskunde zijn de 

verschillen tussen beide categorieën scholen te klein om nog relevant te zijn. De prestatiemotivatie 

op Vrije scholen verschilt niet van de prestatiemotivatie op reguliere scholen en ook op de concrete 

leerstrategie is geen verschil zichtbaar. Op Vrije scholen wordt wel wat meer gebruik gemaakt van de 

meerwerk en integratieve strategie. De effectgroottes zijn echter matig. 

 

Samengevat kan worden opgemerkt dat er verschillen zijn in niet-cognitieve opbrengsten tussen 

Vrije scholen en reguliere scholen. De vraag is echter of deze verschillen blijven bestaan als 

gecontroleerd voor de verschillen in de achtergrond- en instroomkenmerken van de leerlingen. 
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7.3 Verschillen in gemiddelde toegevoegde waarde tussen Vrije scholen en reguliere 

scholen 

In de vorige paragraaf is vastgesteld dat er verschillen zijn tussen Vrije scholen en reguliere scholen 

op een aantal niet-cognitieve opbrengsten. Het ging daarbij om een vergelijking van de ruwe 

gemiddelden. In deze paragraaf wordt gekeken of het verschil op de niet-cognitieve opbrengsten 

tussen beide schooltypen in stand blijft, nadat gecontroleerd is voor de achtergrond- en instroom 

kenmerken van de leerlingen. In het bovenste gedeelte van elke volgende tabel staat het lege model 

(model 0) gepresenteerd voor de betreffende afhankelijke variabele. In dit model zijn geen 

verklarende variabelen opgenomen. Het model geeft  een beeld van de variantieverdeling op de 

verschillende niveaus. In het tweede deel van elke tabel worden de resultaten van het eerste model 

gepresenteerd, het model waarin alleen het schooltype (Vrije school versus reguliere school) als 

verklarende variabele is opgenomen. In het onderste deel van elke tabel staat het volledige model.  

Hierin zijn het schooltype, de achtergrond- en instroomkenmerken opgenomen. De 

instroomkenmerken betreft hier de meting in het eerste jaar (voor zover aanwezig) van het 

desbetreffende niet-cognitieve opbrengstkenmerk. In Tabel 7.3 staan de resultaten van de 

meerniveau modellen voor de persoonlijkheidskenmerken. 

 

Uit de tabel valt af te lezen dat in het lege model de variantiepercentages op schoolniveau voor met 

name extraversie (1.6%) en mildheid (2.1%) erg klein zijn. Voor ordelijkheid (5.3%), emotionele 

stabiliteit (6.2%) en autonomie (5.0%) zijn de percentages iets hoger, maar nog steeds erg klein. De 

meeste variantie ligt op het leerlingniveau. 

 

In model 1 is het schooltype als verklarende variabele opgenomen. Een effect van deze variabele 

betekent dat de desbetreffende persoonlijkheidsfactor verklaard kan worden uit het schooltype. Het 

effect van het schooltype is voor alle persoonlijkheidsfactoren significant met uitzondering van 

mildheid. De variantiepercentages op schoolniveau dalen naar 0.0% op extraversie, 2.5% op 

ordelijkheid, 2.0% op emotionele stabiliteit en 1.0% voor autonomie. In model 2 zijn naast het 

schooltype ook de achtergrondkenmerken en de voormeting van de persoonlijkheidsfactoren in het 

model opgenomen. Te zien is dat het effect van het schooltype significant blijft voor alle 

persoonlijkheidsfactoren, behalve voor mildheid. Ten opzichte van het eerste model zijn de effecten 

wel kleiner geworden, met name voor ordelijkheid, emotionele stabiliteit en autonomie. De effecten 

van schooltype op extraversie, ordelijkheid en emotionele stabiliteit zijn negatief; het effect op 

autonomie is positief. 
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Tabel 7.3 Resultaten meerniveau modellen persoonlijkheidskenmerken 

 

Model 0 

 

Extraversie 

 

Mildheid 

 

Ordelijkheid 

Emo. 

stabiliteit 

 

Autonomie 

School 1.6% 2.1% 5.3% 6.2% 5.0% 

Klas 6.6% 8.4% 7.5% 7.4% 8.6% 

Leerling 91.7%  89.5% 87.2% 86.4% 86.4% 

Model 1      

Intercept 1.26 (.02) 1.92 (.04) .07 (.04) 1.15 (.04) .68 (.03) 

Schooltype -.27** (.04) .10 (.07) -.35** (.08) -.39** (.07) .35** (.06) 

School 0.0% 1.9% 2.5% 2.0% 1.0% 

Klas 6.0% 8.3% 7.3% 7.3% 8.5% 

Leerling 91.7% 89.5% 87.2% 86.4% 86.4% 

Model 2      

Intercept 1.30 (.14) 1.26 (.15) .38 (.17) 1.07 (.15) .15 (.14) 

Schooltype -.23** (.05) .06 (.07) -.15* (.07) -.26** (.06) .20** (.05) 

Geslacht .08** (.02) .38** (.03) .05* (.03) -.31** (.02) .06** (.02) 

IQ -.01** (.00) -.00** (.00) -.00** (.00) .00** (.00) .00** (.00) 

SES .01 (.01) -.00 (.01) -.01 (.01) -.01 (.01) .06 (.01) 

Voormeting .36** (.01) .27** (.01) .39** (.01) .31** (.01) .32** (.01) 

School 0.0% 2.1% 1.8% 1.8% 0.5% 

Klas 6.0% 6.4% 6.8% 4.9% 6.3% 

Leerling 77.6% 74.5% 72.7% 73.5% 76.9% 

* p ≤ .025; * p ≤ .005 

 

 

Van de achtergrondkenmerken zijn het de intelligentie en de voormeting die structurele effecten 

vertonen op de persoonlijkheidsfactoren. De genoteerde (niet gestandaardiseerde) waarde 0.00 van 

het effect van intelligentie verwijst naar een klein decimaal getal waarvan de grootte slechts duidelijk 

wordt na het toelaten van een grotere precisie (meer cijfers na het decimaal teken). Dit geldt ook 

voor de bijbehorende standaardfout en is een gevolg van het verschil in ‘meetlat’ die gebruikt is om 

intelligentie en andere kenmerken te meten. Wanneer een grotere precisie toegelaten wordt, blijkt de 

coëfficiënt van intelligentie groter te zijn dan 1.96 keer de bijbehorende standaardfout, hetgeen wijst 

op een significant negatief effect op extraversie, mildheid en ordelijkheid en een significant positief 

effect op emotionele stabiliteit en autonomie. Geslacht heeft een significant positief effect op alle 

factoren, behalve op emotionele stabiliteit (negatief). De sociaal-economische status van leerlingen 

heeft op geen van de persoonlijkheidskenmerken een significant effect. Door het invoeren van 

achtergrondkenmerken en de voormeting zijn de variantiepercentages op alle niveaus gedaald. 
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Om te kunnen zien door welke variabelen de variantie op schoolniveau hoofdzakelijk wordt 

verklaard, zijn de achtergrondkenmerken en de voormeting nog eens onafhankelijk van elkaar van 

elkaar in de modellen opgenomen, naast het schooltype. De afname in de variantiepercentages op 

het schoolniveau zijn in dat geval een indicator voor de sterkte van het effect. Het blijkt dat voor alle 

persoonlijkheidsfactoren, de voormeting meer variantie op het schoolniveau kan verklaren dan de 

achtergrondkenmerken. 

 

In Tabel 7.4 worden de resultaten van de meerniveau analyses op het zelfrespect en het academisch 

zelfbeeld gepresenteerd. Het percentage variantie op het schoolniveau bedraagt voor zelfrespect 

5.2%, voor het academisch zelfbeeld 2.9%. 

 

Ondanks het feit dat het percentage te verklaren variantie op schoolniveau voor het zelfrespect 

hoger ligt dan voor het academisch zelfbeeld (model 1), is het effect van het schooltype (net) niet 

significant. Voor het academisch zelfbeeld is er wel een (positief) effect van het schooltype. Door 

het invoeren van de variabele schooltype dalen de variantiepercentages op schoolniveau naar 4.7% 

en 1.9% voor respectievelijk zelfrespect en academisch zelfbeeld. In model 2 zijn de 

achtergrondkenmerken en de voormeting aan het model toegevoegd. De effecten van het 

schooltype blijven na invoering van de achtergrondkenmerken en de voormeting, nagenoeg 

ongewijzigd, het effect van deze variabele op het zelfrespect is net niet significant. Het effect van het 

schooltype op het academisch zelfbeeld blijft significant positief en verandert niet van sterkte. 

 

Het achtergrondkenmerk intelligentie vertoont een significant positief effect op zelfrespect en het 

academisch zelfbeeld. Geslacht heeft een significant negatief effect op zelfrespect, hetgeen betekent 

dat het zelfrespect van meisjes lager is dan dat van jongens. De eerstejaars meting van het 

academisch zelfbeeld vertoont geen effect op de derdejaars meting. Het zelfrespect is in het eerste 

jaar niet gemeten. Na opname van achtergrondkenmerken en voormeting, dalen de 

variantiepercentages van het academisch zelfbeeld licht op alle niveaus. Bij het zelfrespect treden er 

wat verschuivingen op. 
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Tabel 7.4 Resultaten meerniveau modellen zelfrespect en academisch zelfbeeld 

 

Model 0 

 

Zelfrespect 

 

Academisch zelfbeeld 

School 5.2% 2.9% 

Klas 14.7% 8.5% 

Leerling 80.2% 88.3% 

Model 1   

Intercept 3.16 (.02) 6.53 (.13) 

Schooltype -.07(.04) .64** (.23) 

School 4.7% 1.9% 

Klas 14.7% 8.5% 

Leerling 80.2% 88.3% 

Model 2   

Intercept 2.88 (.07) 5.95 (.64) 

Schooltype -.07 (.04) .64** (.23) 

Geslacht -.06** (.01) -.14 (.08) 

IQ .00** (.00) .00* (.00) 

SES .01 (.01) .02 (.04) 

Voormeting # .03 (.11) 

School 5.2% 1.8% 

Klas 13.8% 8.3% 

Leerling 78.4% 88.2% 

* p ≤ .025; * p ≤ .005 

# Er is geen eerstejaars meting van zelfrespect.  

 

De tweede groep niet-cognitieve opbrengsten in dit hoofdstuk zijn de schoolgebonden opbrengsten. 

In Tabel 7.5 zijn de variabelen sfeer in de klas, relatie met docenten en de docentwaardering 

Nederlands en wiskunde opgenomen (vanwege de leesbaarheid van de tabellen opgesplitst en 

aangeduid met schoolgebonden opbrengsten -1-). In Tabel 7.6 staan de resultaten van 

prestatiemotivatie en de leersstrategieën gegeven (schoolgebonden opbrengsten -2-).  

 

Het variantiepercentage op schoolniveau ligt op 8% voor sfeer in de klas, 8.6% voor de relatie met 

docenten, 9.8% en 14.7% voor de docentwaardering Nederlands en wiskunde. Een belangrijk 

verschil met de leerlinggebonden opbrengsten is dat het percentage te verklaren variantie op 

schoolniveau bij de schoolgebonden opbrengsten een stuk hoger ligt. Dit is logisch omdat deze 

opbrengsten direct betrekking hebben op wat er in de school gebeurt. 
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Tabel 7.5 Resultaten meerniveau modellen schoolgebonden opbrengsten -1- 

 

Model 0 

 

Sfeer in de klas 

Relatie met 

docenten 

Waardering 

docent NE 

Waardering 

docent WI 

School 8.0% 8.6% 9.8% 14.7% 

Klas 15.2% 9.2% 20.1% 16.9% 

Leerling 76.8% 82.2% 70.1% 68.4% 

Model 1     

Intercept 3.71 (.04) 3.46 (.05) 2.80 (.04) 2.63 (.05) 

Schooltype -.07 (.06) .18* (.07) -.01 (.07) .05 (.08) 

School 7.6% 7.0% 9.8% 14.7% 

Klas 15.2% 9.2% 20.1% 16.9% 

Leerling 76.8% 82.2% 70.1% 68.4% 

Model 2     

Intercept 2.81 (.10) 2.64 (.13) 2.81 (.09) 2.19 (.10) 

Schooltype -.05 (.06) .21** (.07) -.02 (.07) .05 (.08) 

Geslacht .07** (.01) .05* (.02) .01 (.01) -.05** (.01) 

IQ .00** (.00) .00 (.00) .00 (.00) .01** (.00) 

SES .01 (.01) -.00 (.01) .00 (.01) -.00 (.01) 

Voormeting .13** (.01) .17** (.01) # # 

School 6.4% 6.5% 9.8% 13.5% 

Klas 12.8% 9.0% 20.1% 16.5% 

Leerling 74.4% 78.8% 70.1% 67.3% 

* p ≤ .025; * p ≤ .005 

 # Er is geen eerstejaars meting van docentwaardering. 

 

Als in het eerste model de variabele schooltype aan het model wordt toegevoegd dalen de 

variantiepercentages op schoolniveau voor sfeer in de klas naar 7.6% en voor de relatie met 

docenten naar 7.0%.  Voor de docentwaardering Nederlands en wiskunde treedt geen verandering 

op. Het schooltype heeft alleen een positief effect op de relatie met docenten. Dit effect blijft 

bestaan als ook de achtergrondkenmerken en voormeting aan het model worden toegevoegd. De 

relatie met docenten wordt op Vrije scholen positiever ervaren dan op reguliere scholen. 

 

Van de achtergrondkenmerken (model 2) heeft het geslacht (meisjes) een positief effect op sfeer in 

de klas en relatie met docenten en een negatief effect op de docentwaardering wiskunde. Intelligentie 

heeft een positief effect op de sfeer in de klas en docentwaardering wiskunde. SES laat geen effecten 

zien, ook niet als de eerstejaars meting wordt weggelaten. Het effect van de eerstejaars meting is 

significant positief voor sfeer in de klas en relatie met docenten. De variantiepercentages dalen op 

alle niveaus. Voor de docentwaardering Nederlands wordt geen enkel effect gevonden en de 



 

 117 

variantieverdeling vanuit het lege model blijft in stand. Voor de docentwaardering wiskunde is een 

lichte daling zichtbaar op leerling- en klasniveau en een redelijke daling op het schoolniveau. Nadere 

analyse van de sfeer in de klas en de relatie met docenten leert dat voor beide variabelen het effect 

van de voormeting sterker is dan dat van de achtergrondkenmerken. 

 

In tabel 7.6 worden de resultaten gepresenteerd voor prestatiemotivatie en de leersstrategieën (de 

meerwerk strategie, de integratieve strategie en de concrete strategie). Uit de tabel valt af te leiden 

dat de variantiepercentages op schoolniveau niet zo hoog zijn. De percentages bedragen 3.0%, 4.2%, 

4.4% en 1.5% voor respectievelijk prestatiemotivatie, de meerwerk, integratieve en concrete 

strategie. 

 

Tabel 7.6 Resultaten meerniveau modellen schoolgebonden opbrengsten -2- 

 

Model 0 

Prestatie- 

motivatie 

 

Meerwerk 

 

Integratief 

 

Concreet 

School 3.0% 4.2% 4.4% 1.5% 

Klas 7.2% 12.3% 12.2% 9.6% 

Leerling 89.8% 83.5% 83.4% 88.9% 

Model 1     

Intercept 2.54 (.02) 2.14 (.03) 3.17 (.03) 2.69 (.03) 

Schooltype -.01 (.04) .20** (.05) .16** (.06) -.01 (.06) 

School 3.0% 2.1% 3.8% 1.5% 

Klas 7.2% 12.0% 11.7% 9.6% 

Leerling 89.8% 83.5% 83.4% 88.9% 

Model 2     

Intercept 1.93 (.09) 1.74 (.11) 1.78 (.11) 2.24 (.13) 

Schooltype .01 (.03) .20** (.05) .17** (.05) .04 (.05) 

Geslacht .04** (.01) -.12** (.02) -.01 (.02) .19** (.02) 

IQ -.00* (.00) .00 (.00) .01** (.00) -.01** (.00) 

SES .01* (.00) .01 (.01) .03** (.01) .02* (.01) 

Voormeting .24** (.01) .22** (.01) .22** (.01) .20** (.01) 

School 1.8% 1.5% 2.9% 1.0% 

Klas 6.0% 11.1% 8.7% 7.9% 

Leerling 83.8% 78.1% 77.6% 81.2% 

* p ≤ .025; * p ≤ .005 

 

In model 1, waar alleen het schooltype aan het model is toegevoegd, dalen de variantiepercentages 

op schoolniveau voor de meerwerk en integratieve strategie naar respectievelijk 2.1% en 3.8%. De 
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variabele schooltype heeft alleen een effect op deze twee strategieën. Dit effect blijft bestaan als de 

achtergrondkenmerken en de voormeting aan het model worden toegevoegd (model 2). Ten 

opzichte van model 1, waar alleen het schooltype in het model was opgenomen, blijft de bijdrage 

van het schooltype nagenoeg gelijk. Op de Vrije scholen geven leerlingen vaker aan gebruik te 

maken van de meerwerk en integratieve strategie dan op reguliere scholen het geval is. Er is geen 

verschil tussen Vrije scholen en scholen op reguliere scholen met betrekking tot de concrete 

leerstrategie en prestatiemotivatie. 

 

Voor wat betreft de achtergrondkenmerken kan worden opgemerkt dat geslacht positieve effecten 

heeft op de concrete strategie en prestatiemotivatie en een negatief effect op de meerwerk strategie 

(meisjes maken hier minder gebruik van dan jongens). Er is een positief effect van intelligentie op 

prestatiemotivatie en de integratieve strategie en een negatief effect op de concrete strategie. Voor 

SES is het effect op deze drie variabelen positief. De meting in het eerste jaar (voormeting) heeft op 

zowel prestatiemotivatie als alle leersstrategieën een significant positief effect. Uit nadere analyse 

blijkt het effect van de voormeting sterker dan dat van de achtergrondkenmerken samen. De te 

verklaren percentages variantie op het schoolniveau zijn met name afgenomen bij de meerwerk en 

integratieve strategie. 

 

Uit de meerniveau analyses blijkt dat een aantal verschillen in niet-cognitieve opbrengsten tussen 

Vrije scholen en reguliere scholen, in stand blijven als rekening wordt gehouden met achtergrond- en 

instroomkenmerken. De variabele schooltype (Vrije school) levert een significante bijdrage aan de 

voorspelling van de persoonlijkheidskenmerken extraversie, ordelijkheid, emtionele stabiliteit (alle 

negatief) en autonomie (positief), de leerlinggebonden niet-cognitieve opbrengsten academisch 

zelfbeeld en relatie met docenten (beide positief), en de meerwerk en integratieve leerstrategie 

(eveneens beide positief), ook na controle voor achtergrond- en instroomkenmerken. 

 

7.4 Verschillen in differentiële toegevoegde waarde tussen Vrije scholen en reguliere 

scholen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag of de toegevoegde waarde voor specifieke groepen 

leerlingen, onderscheiden naar achtergrond- en instroomkenmerken verschilt tussen Vrije scholen en 

reguliere scholen. In het zogenoemde interactiemodel zijn het schooltype en de achtergrond- en 

instroomkenmerken, die in het volledige model (zie voorgaande paragraaf) een significant 

hoofdeffect hadden, opgenomen als verklarende variabelen. Daarnaast zijn interactietermen 

gespecificeerd die een kruising zijn van het schooltype met de achtergrond- en instroomkenmerken 
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die een significant hoofdeffect hadden. Vanwege de definiëring van het schooltype (Vrije school = 

1, reguliere school = 0) kunnen de interactie-effecten (onderste helft van de tabel) worden gelezen 

als additionele effecten van achtergrond- en instroomkenmerken in de Vrije scholen. 

  

In Tabel 7.7 zijn de interactiemodellen van de leerlinggebonden kenmerken weergegeven. Opvallend 

is dat er maar weinig interactie-effecten zijn. Op de factoren mildheid en autonomie worden geen 

interactie-effecten gevonden. 

 

Voor extraversie, ordelijkheid en emotionele stabiliteit is er een positief effect van de interactieterm 

schooltype*voormeting. Voor emotionele stabiliteit is er daarnaast nog een interactie-effect van 

geslacht*schooltype. Op het academisch zelfbeeld is er een negatief effect van 

schooltype*intelligentie en voor het zelfrespect is er een negatief effect van de interactieterm 

schooltype*geslacht. 

 

Tabel 7.7 Resultaten interactiemodellen leerlinggebonden niet-cognitieve opbrengsten 

 Extrav. Mildheid Ordelijkh Emo.stab. Auto. Z.respect A.zelfb. 

Intercept .70 (.04) .84 (.06) -.03 (.04) 1.24 (.06) .45 (.04) 3.20 (.03) 6.58 (.43) 

Hoofdeffect        

Schooltype -.29** (.06) .16*(.11) -.14* *(.07) -.10 (.11) .21** (.05) -.20** (.05) .61* *(.23) 

Geslacht .08** (.02) .39* (.03)  -.28** (.03) .06** (02) -.03** (.01)  

IQ -.01** (.00) -.00 (.00) -.01* *(.00) .00* (.00) .00* (.00) .00* (.00) .02** (.01) 

SES    -.02 (.01)    

Voormeting .34** (.02) .27** (.02) .37** (.02) .28** (.02) .32** (.01) # .03 (.11) 

        

Interactie        

T x geslacht    -.17** (.06)  -.18** (.02)   

T x IQ       -.03* (.01) 

T x Voorm. .07* (.03)  .07* (.03) .10** (.03)  #  

        

Modelfit p=0.033 p>0.100 p=0.017 p<0.001 p>0.100 p<0.001 p=0.002 

* p ≤ .025; * p ≤ .005; # Er is geen eerstejaars meting van zelfrespect;  

 

Om de interpretatie van de verschillende interactie-effecten uit tabel 7.7 te vergemakkelijken, zijn de 

resultaten nog eens afgebeeld in de grafieken 7.1 tot en met 7.5. 
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Grafiek 7.1 Interactie schooltype*voormeting op extraversie 
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Grafiek 7.2 Interactie schooltype*voormeting op ordelijkheid 
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Uit de grafieken 7.1 en 7.2 kan worden afgeleid dat voor wat betreft extraversie, en ordelijkheid, de 

samenhang tussen voormeting en de meting in het derde jaar op Vrije scholen sterker is dan op 

reguliere scholen. De hellingshoek van de lijn is bij de Vrije scholen steiler dan op reguliere scholen. 

Bij extraversie is het verschil in hellingshoek iets minder groot dan bij ordelijkheid. Bij ordelijkheid is 

te zien dat het voor Vrije schoolleerlingen die op de voormeting van ordelijkheid een 

standaarddeviatie boven het gemiddelde scoren weinig verschil maakt op welke school zij zitten. 

Voor leerlingen die op de voormeting van ordelijkheid een standaarddeviatie onder het gemiddelde 

zitten, is het verschil in het derde jaar een stuk groter in het nadeel van de Vrije schoolleerlingen. 
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In grafiek 7.3 zijn de differentiële effecten van de variabele schooltype met geslacht en schooltype 

met de voormeting op emotionele stabiliteit afgebeeld. Te zien is dat voor zowel jongens als meisjes, 

het verband tussen de voormeting en emotionele stabiliteit op Vrije scholen sterker is dan op 

reguliere scholen. De verschillen in emotionele stabiliteit tussen jongens en meisjes blijven op de 

beide scholen, ongeacht de voormeting, even groot. Jongens zijn emotioneel stabieler dan meisjes, 

maar het verschil tussen jongens en meisjes is op Vrije scholen groter dan op reguliere scholen. 

Bovendien is voor zowel jongens als meisjes te zien dat het verschil tussen beide schooltypen het 

grootst voor hen die in het eerste leerjaar een standaarddeviatie onder het gemiddelde van 

emotionele stabiliteit scoorden. Het verschil tussen beide schooltypen is voor jongens die een 

standaarddeviatie boven het gemiddelde scoorden nihil. Bij meisjes is het verschil tussen beide 

schooltypen voor de groep die een standaarddeviatie boven het gemiddelde scoorden kleiner dan 

voor de meisjes die een standaarddeviatie onder het gemiddelde scoorden, maar het verschil blijft 

aanzienlijk. 

 

Grafiek 7.3 Interactie schooltype*geslacht en schooltype*voormeting op 
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In grafiek 7.4 is het interactie-effect van schooltype*geslacht op zelfbeeld afgebeeld. 
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Grafiek 7.4 Interactie schooltype*geslacht op zelfrespect 
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Uit de grafiek komt naar voren dat leerlingen op Vrije scholen een stuk lager scoren op zelfrespect 

dan leerlingen in het regulier onderwijs. Dit verschil is voor meisjes groter dan voor jongens. Op 

reguliere scholen zijn de verschillen tussen jongens en meisjes op zelfrespect kleiner dan op Vrije 

scholen. 

 

Het interactie-effect van schooltype*intelligentie op het academisch zelfbeeld is afgebeeld in 

grafiek 7.5.  

 

Grafiek 7.5 Interactie schooltype*intelligentie op academisch zelfbeeld 
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Deze grafiek laat zien dat de samenhang tussen intelligentie en academisch zelfbeeld op Vrij scholen 

zwak negatief is, terwijl deze samenhang op reguliere scholen positief is. Op reguliere scholen geldt 

dat naarmate leerlingen intelligenter zijn, hun academisch zelfbeeld hoger is. Op Vrije scholen geldt 
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dat juist het academisch zelfbeeld van de  minder intelligente leerlingen wat hoger is. Leerlingen met 

een lagere intelligentie hebben op Vrije scholen een hoger academisch zelfbeeld dan de vergelijkbare 

groep op reguliere scholen. 

 

In Tabel 7.8 zijn de resultaten opgenomen van de interactie-effecten op sfeer in de klas, relatie met 

docenten en de docentwaardering wiskunde. Aangezien voor de docentwaardering Nederlands geen 

hoofdeffecten van de verschillende verklarende variabelen zijn gevonden in het volledig model, is dit 

criterium in het interactiemodel buiten beschouwing gelaten. 

 

Tabel 7.8 Interactiemodellen schoolgebonden niet-cognitieve opbrengsten -1- 

 Sfeer in de klas Relatie met docenten Docentwaardering WI 

Intercept 3.11 (.06) 2.97 (.16) 2.22 (.11) 

Hoofdeffect    

Schooltype -.05 (.06) .82** (.29) -.02 (.20) 

Geslacht .07** (.01) .04* (.02) -.04*  (.02) 

IQ .00** (.00)  .01 (.00) 

SES    

Voormeting .13** (.02) .17** (.01) # 

    

Interactie-effect    

    

Modelfit p>0.100 p>0.100 p>0.100 

* p ≤ .025; * p ≤ .005; # Er is geen eerstejaars meting van docentwaardering. 

 

Uit de tabel valt te lezen dat er geen interactie-effecten zijn gevonden voor deze schoolgebonden 

opbrengsten. Dit betekent dat de effecten van het schooltype, zoals die zijn gevonden in de volledige 

modellen, even sterk zijn voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond- en instroomkenmerken. 

 

In Tabel 7.9 staan de resultaten van de interactiemodellen met betrekking tot prestatiemotivatie en 

de leerstrategieën. Er zijn slechts een paar interactie-effecten. Voor de integratieve leerstrategie en 

prestatiemotivatie zijn er effecten van de interactieterm schooltype*SES, terwijl er voor deze criteria 

geen hoofdeffecten van SES zijn. 
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Tabel 7.9 Interactiemodellen schoolgebonden niet-cognitieve opbrengsten -2- 

 Prestatiemotivatie Meerwerk Integratief Concreet 

Intercept 1.82 (.06) 1.85 (.05) 2.36 (.07) 1.74 (.07) 

Hoofdeffect     

Schooltype -.24 * (.12) .20 (.10) -.11 (.14) .11 (.16) 

Geslacht .03* (.01) -.12** (.02)  .20** (.02) 

IQ -.00** (.00)  .00** (.00) -.00** (.00) 

SES .00 (.01)  .02 (.01) .02 (.01) 

Voormeting .23** (.02) .21** (.02) .22** (.02) .21** (.01) 

     

Interactie-effect     

Type*IQ .00* (.00)    

Type*SES .03* (.01)  .05* (.02)  

     

Modelfit p=0.004 p>0.100 p=0.041 p>0.100 

* p ≤ .025; * p ≤ .005 

 

Ook van deze interactie-effecten zijn grafieken gemaakt om de interpretatie te vergemakkelijken. In 

grafiek 7.6 zijn de interactie-effecten van schooltype met SES en IQ op prestatiemotivatie afgebeeld. 

 

Grafiek 7.6 Interactie schooltype*SES met schooltype*intelligentie op 

        prestatiemotivatie 

1.65

1.7

1.75

1.8

1.85

92.1 104.7 117.3

Intelligentie

P
re

s
ta

ti
e
m

o
ti

v
a
ti

e

regulier SES hoog

regulier SES laag

Vrije school SES hoog

Vrije school SES laag

 

 

Uit grafiek 7.6 valt af te leiden dat op Vrije scholen de samenhang tussen intelligentie en 

prestatiemotivatie positief is terwijl deze samenhang op reguliere scholen negatief is. Dit geldt zowel 
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voor leerlingen in de hogere als voor leerlingen in de lagere SES-groepen. Daarnaast is goed te zien 

dat er op reguliere scholen zo goed als geen verschil is in de mate van prestatiemotivatie voor de 

verschillende SES-groepen. Op de Vrije scholen daarentegen, scoren leerlingen met een hoge SES 

beduidend hoger op prestatiemotivatie dan leerlingen met een lage SES. 

 

In grafiek 7.7 is de interactie tussen het schooltype*SES met de integratieve strategie gegeven. Te 

zien is dat de samenhang tussen SES met de integratieve strategie op Vrije scholen sterker is dan op 

reguliere scholen. Bij een gemiddeld SES is het verschil tussen Vrije scholen en reguliere scholen 

(net) niet significant. Aangezien het verschil in deze leerstrategie tussen beide schooltypen voor 

leerlingen met een lage SES nog kleiner is, zal dit verschil ook niet  significant zijn. Voor leerlingen 

met een hoge SES zal het verschil in de integratieve leerstrategie wel significant zijn. Kortom, uit de 

tabel valt op te maken dat het verschil in gebruik  van de integratieve leerstrategie in het voordeel 

van de Vrije scholen, alleen significant is voor leerlingen met een hogere SES. 

 

Grafiek 7.7 Interactie schooltype*SES op de integratieve strategie 
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7.5 Verschillen in leerwinst voor niet-cognitieve opbrengsten 

Na het beschrijven van de resultaten van de niet-cognitieve opbrengsten waarin is gecontroleerd 

voor achtergrond- en instroomkenmerken, is het interessant om te kijken of er verschillen optreden 

tussen de meting in het eerste en in het derde leerjaar. In het eerste jaar, de beginmeting, zitten 

leerlingen die afkomstig zijn van verschillende toeleverende basisscholen. Een eventueel verschil in 

de beginmeting kan niet worden toegeschreven aan de school voor voortgezet onderwijs. In het 

derde jaar kan een eventueel verschil wel worden toegeschreven aan de school voor voortgezet 

onderwijs. Om te kunnen spreken van absolute leerwinst, is het noodzakelijk dat  de begin en 
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eindmeting gemeten zijn met dezelfde instrumenten. Dit was niet het geval voor de cognitieve 

opbrengsten. Voor de niet-cognitieve opbrengsten is wel gebruik gemaakt van hetzelfde 

instrumentarium op beide meetmomenten en kunnen verschilscores worden berekend. Twee 

elementen zijn interessant om naar te kijken: is er sprake van toename of afname op de verschillende 

criteria en verschillen Vrije scholen en reguliere scholen in de mate van leerwinst? Om te kunnen 

zien of er sprake is van verschillen in leerwinst tussen Vrije scholen en reguliere scholen, is de 

effectgrootte van de verschilscore tussen het eerste en derde leerjaar berekend. 

 

In de Tabellen 7.10 en 7.11 zijn de gemiddelden op respectievelijk de leerlinggebonden en de 

schoolgebonden niet-cognitieve kenmerken van Vrije scholen en reguliere scholen in het eerste en 

derde leerjaar weergegeven. Per schoolsoort zijn de effectgroottes berekend van de leerwinst 

waardoor de resultaten van beide schooltypen met elkaar kunnen worden vergeleken. Doordat de 

gemiddelden per jaar en per schoolsoort gegeven zijn, wordt zichtbaar wat de beginscores zijn, zodat 

duidelijk wordt of er een bijvoorbeeld een inhaalslag wordt gemaakt. 

 

Tabel 7.10 geeft de resultaten van de leerlinggebonden kenmerken. Het zelfrespect is niet in de 

vergelijking opgenomen omdat hiervan geen beginmeting beschikbaar is. Op Vrije scholen zijn de 

effectgroottes van de verschillen tussen het eerste en derde jaar klein tot nihil. Er is sprake van een 

afname in extraversie (Vrije scholen), ordelijkheid en academisch zelfbeeld (beide op reguliere 

scholen). Er is een toename in mildheid en autonomie te zien op zowel Vrije scholen als reguliere 

scholen. De persoonlijkheidsfactoren en academisch zelfbeeld lijken op de Vrije scholen redelijk 

stabiel te zijn, de effectgroottes voor persoonlijkheidsfactoren zijn (behalve voor extraversie) op 

Vrije scholen kleiner dan op reguliere scholen. 

 

Tabel 7.10 Verschillen in leerwinst leerlinggebonden niet-cognitieve kenmerken 

 Vrije scholen Reguliere scholen 

 1 3 ES 1 3 ES 

Persoonlijkheidsfactor:       

� Extraversie 1.10 (.89) .98 (.96) -.13 1.26 (.79) 1.25 (.90) -.01 

� Mildheid 1.85(1.02) 1.98 (1.00) .13 1.67 (.96) 1.89 (1.03) .22 

� Ordelijkheid -.30 (1.01) -.29 (1.09) .01 .29 (.96) .10 (1.10) -.20 

� Emotionele stabiliteit .78 (.87) .75 (1.06) -.03 1.14 (.81) 1.16 (.95) .02 

� Autonomie .88 (.84) 1.03 (.93) .17 .43 (.79) .68 (.88) .30 

Academisch zelfbeeld 5.31 (1.04) 5.39 (.98) .08 5.33 (.82) 5.25 (.65) -.11 
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Op beide schooltypen is een toename te zien op mildheid en autonomie, terwijl emotionele stabiliteit 

nagenoeg gelijk blijft. Extraversie laat een kleine afname zien op Vrije scholen. Op ordelijkheid is er 

een afname voor de reguliere scholen, op Vrije scholen blijft dit nagenoeg gelijk. Opmerkelijk is dat 

het academisch zelfbeeld op Vrije scholen is toegenomen terwijl dit op de reguliere scholen afneemt. 

Weliswaar zijn de respectievelijke af- en toename niet zo groot, maar was er in het eerste jaar nog 

geen verschil tussen beide groepen, in het derde jaar is dat wel zo. 

 

In Tabel 7.11 staan de gemiddelden van de schoolgebonden kenmerken met de bijbehorende 

standaarddeviaties. De effectgroottes geven de sterkte aan van de verschilscores. Omdat van 

docentwaardering de beginmeting ontbreekt, kan er van deze variabele geen verschilscore worden 

berekend. 

 

Tabel 7.11 Verschillen in leerwinst schoolgebonden niet-cognitieve uitkomsten 

 Vrije scholen Reguliere scholen 

 1 3 ES 1 3 ES 

 

Sfeer in de klas 3.59 (.54) 3.65 (.51) .11 3.73 (.58) 3.75 (.50) .05 

Relatie met docenten 3.41(.83) 3.61 (.70) .26 3.62 (.77) 3.43 (.64) -.27 

Prestatiemotivatie 2.65 (.47) 2.53 (.49) -.25 2.82 (.43) 2.54 (.47) -.62 

Leerstrategieën:       

� Meerwerk 2.11 (.60) 2.33 (.67) .35 2.20 (.61) 2.15 (.65) -.08 

� Integratief 3.23 (.67) 3.32 (.65) .14 3.34 (.64) 3.19 (.68) -.23 

� Concreet 2.43 (.70) 2.68 (.81) .33 2.76 (.79) 2.68 (.81) -.11 

 

Uit de tabel valt af te leiden dat er op reguliere scholen, behalve voor de sfeer in de klas, op alle 

schoolgebonden niet-cognitieve kenmerken in meer of mindere mate sprake is van een afname. 

Voor de Vrije scholen is alleen sprake van een afname in prestatiemotivatie. Bekend is dat de 

prestatiemotivatie van leerlingen gemiddeld daalt naarmate zij langer in het voortgezet onderwijs 

zitten, zo ook hier voor zowel Vrije scholen als reguliere scholen. Opmerkelijk is echter de sterke 

afname op reguliere scholen in vergelijking met de Vrije scholen. Vrije scholen scoren in het eerste 

leerjaar lager dan leerlingen op reguliere scholen, maar de afname in het derde jaar is minder groot 

zodat er in het derde jaar geen verschil in prestatiemotivatie meer is tussen beide schooltypen. 

Naarmate leerlingen op Vrije scholen langer op school zitten, gaan ze de sfeer in klas wat positiever 

beoordelen, al blijft er een achterstand ten opzichte van leerlingen op reguliere scholen. Leerlingen 

in deze laatste groep beoordelen de sfeer in de klas in het derde jaar nog ongeveer hetzelfde als in 

het eerste jaar. Opmerkelijk is dat leerlingen op Vrije scholen in het eerste jaar de relatie met 
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docenten lager beoordelen dan leerlingen op reguliere scholen, terwijl dit in het derde jaar precies 

andersom is. De toename op Vrije scholen is net zo groot als de afname op reguliere scholen. 

 

De uitkomsten met betrekking tot de leerstrategieën zijn bijzonder. Vrije scholen scoren in het 

eerste leerjaar op alle leerstrategieën lager dan reguliere scholen. In het derde leerjaar zijn de scores 

op de Vrije scholen echter toegenomen ten opzichte van het eerste leerjaar, terwijl op reguliere 

scholen een daling te zien is op alle leersstrategieën. Leerlingen op Vrije scholen maken in het derde 

leerjaar meer gebruik van de meerwerk en integratieve leerstrategie dan leerlingen op reguliere 

scholen. met betrekking tot de concrete strategie zijn er geen verschillen in het derde leerjaar tussen 

leerlingen op Vrije scholen en reguliere scholen. 

 

Belangrijk is het om te weten of de geconstateerde verschillen tussen het eerste en derde jaar, en de 

verschillen tussen beide schooltypen daarin, kunnen worden verklaard uit achtergrondkenmerken 

van leerlingen, of uit het schooltype. Om dit te achterhalen zijn meerniveau analyses uitgevoerd op 

de verschilscores van de leerlinggebonden kenmerken en de schoolgebonden kenmerken. Daarvoor 

zijn de verschilscores als afhankelijke variabele in de meerniveau modellen opgenomen, waarbij 

dezelfde procedure is gevolgd als die beschreven is in paragraaf 7.4. De resultaten van de modellen 

zijn opgenomen in Tabel 7.12 en Tabel 7.13. 

 

Tabel 7.12 Meerniveau modellen verschilscores leerlinggebonden niet-cognitieve 
uitkomsten  

 Extraversie mildheid ordelijkh emo.stab. autonomie ac.zelfbeeld 

Type -.11 (.07) -.05 (.10) .21** (.09) -.02 (.07) -.10 (.06) .17** (.06) 

Geslacht -.03 (.03) -.03 (.03) .11** (.03) -.11** (.03) .08* (.03) .08** (.03) 

IQ .00** (.00) -.01* (.00) -.00* (.00) .00* (.00) -.00* (.00) .01** (.00) 

SES -.01 (.01) -.03 (.02) -.01 (.02) -.02 (.02) -.00 (.01) .01 (.02) 

* p ≤ .025; * p ≤ .005 

 

Met betrekking tot de leerlinggebonden kenmerken blijkt dat de veranderingen in alle 

persoonlijkheidskenmerken en het academisch zelfbeeld kunnen worden verklaard door de 

intelligentie van leerlingen. Geslacht heeft een negatief effect op de verschillen in emotionele 

stabiliteit en een positief effect op de verschillen in ordelijkheid, autonomie en het academisch 

zelfbeeld. Voor de factor ordelijkheid en het academisch zelfbeeld geldt dat het verschil tussen het 

eerste en derde jaar daarnaast daarnaast nog verklaard kan worden door het schooltype. Voor deze 

twee criteria wordt een afname vastgesteld in het regulier onderwijs, terwijl op Vrije scholen een 

status quo tot kleine toename merkbaar was (Tabel 7.10). 
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Tabel 7.13 Meerniveau modellen verschilscores schoolgebonden niet-cognitieve uitkomsten  

 sfeer klas rel. docent presmot meerwerk integratief concreet 

Type .05 (.07) .41** (.09) .14** (.03) .28** (.06) .24** (.06) .31** (.07) 

Geslacht -.00 (.02) .03 (.03) .03 (.02) -.04 (.02) .04 (.02) .03 (.03) 

IQ -.00 (.00) .00 (.00) -.00 (.00) .00 (.00) .00 (.00) .00 (.00) 

SES -.00 (.01) -.01 (.01) .01 (.01) -.00 (.01) .01 (.01) .00 (.01) 

* p ≤ .025; * p ≤ .005 

 

Uit de resultaten van de analyse op de schoolgebonden kenmerken kan worden geconstateerd dat in 

tegenstelling tot de leerlinggebonden kenmerken er voor de schoolgebonden kenmerken geen enkel 

significant effect gevonden wordt van de achtergrond- en instroomkenmerken. Wel is er, behalve 

voor sfeer in de klas, een significant effect van het schooltype. De toename in schoolgebonden 

kenmerken kan niet worden verklaard uit achtergrondkenmerken van leerlingen, maar wordt 

verklaard uit het schooltype. Leerlingen op Vrije scholen zijn hun relatie met docenten  na drie jaar 

voortgezet onderwijs positiever gaan waarderen, terwijl op reguliere scholen een omgekeerde 

tendens zichtbaar is (zie Tabel 7.11). Daarnaast is er voor leerlingen op reguliere scholen een forse 

afname in prestatiemotivatie van het eerste naar het derde leerjaar zichtbaar, terwijl leerlingen op 

Vrije scholen slechts in beperkte mate een afname laten zien. Met betrekking tot het gebruik van de 

leersstrategieën gaan leerlingen op Vrije scholen steeds meer gebruik maken van leerstrategieën, 

terwijl leerlingen op reguliere scholen iets minder van deze strategieën gebruik gaan maken. 

 

7.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de niet-cognitieve opbrengsten tussen de Vrije scholen en de reguliere scholen 

vergeleken. De niet-cognitieve opbrengsten zijn onderverdeeld in leerling- en schoolgebonden 

opbrengsten. In deze paragraaf worden de resultaten per groep samengevat. 

 

Vrije scholen verschillen van reguliere scholen in termen van gemiddelde toegevoegde waarde op 

een aantal leerlinggebonden niet-cognitieve opbrengsten, ook nadat gecontroleerd is voor verschillen 

in achtergrond- en instroomkenmerken. Zo scoren Vrije scholen lager op extraversie, ordelijkheid en 

emotionele stabiliteit en in wat mindere mate op zelfrespect. Op mildheid, het academisch zelfbeeld 

en autonomie daarentegen, scoren Vrije scholen hoger dan reguliere scholen. In de meerniveau 

modellen, waar rekening is gehouden met de achtergrondkenmerken geslacht, intelligentie en SES en 

met de score op de beginmeting van de betreffende opbrengstmaten, blijven de verschillen tussen de 

schooltypen bestaan. Het effect van de beginmeting op extraversie, ordelijkheid en emotionele 
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stabiliteit is op de Vrije scholen sterker dan op de reguliere scholen. Dit betekent dat de samenhang 

tussen de scores in het eerste en het derde jaar op Vrije scholen sterker is dan op reguliere scholen. 

Dit wordt nog eens bevestigd in de interactiemodellen waarin differentiële effecten zijn onderzocht. 

De beginmeting heeft op Vrije scholen een sterker effect op extraversie, ordelijkheid en emotionele 

stabiliteit. Bovendien is er een differentieel effect van de Vrije school op emotionele stabiliteit en 

zelfrespect voor meisjes. Meisjes scoren op beide schooltypen lager op deze twee criteria, maar op 

Vrije scholen scoren meisjes nog lager dan meisjes op reguliere scholen. Daarnaast is er een 

differentieel effect gevonden van de Vrije school op het academisch zelfbeeld van intelligente en 

minder intelligente leerlingen. Op de Vrije scholen heeft intelligentie nauwelijks een effect op het 

academisch zelfbeeld, terwijl dit effect op reguliere scholen sterker en positief is. In termen van 

leerwinst valt op dat Vrije scholen op de verschillende persoonlijkheidskenmerken een veel kleinere 

toe- en afname laten zien dan reguliere scholen. Daarnaast neemt het academische zelfbeeld op Vrije 

scholen wat toe, terwijl dit op reguliere scholen wat afneemt. Voor ordelijkheid en het academisch 

zelfbeeld kunnen de verschillen in leerwinst, naast een aantal achtergrondkenmerken, worden 

toegeschreven aan het schooltype. 

 

Ook met betrekking tot schoolgebonden niet-cognitieve opbrengsten verschillen Vrije scholen van 

reguliere scholen van elkaar in termen van gemiddelde toegevoegde waarde. Op Vrije scholen wordt 

de sfeer in de klas lager gewaardeerd dan op reguliere scholen, maar de relatie met docenten wordt 

hoger gewaardeerd. Daarnaast wordt op Vrije scholen meer gebruik gemaakt van de meerwerk en 

integratieve strategie. In de meerniveau modellen blijven de verschillen tussen de schooltypen in de 

relatie met docenten, de meerwerk en integratieve strategie bestaan, ook nadat is gecontroleerd voor 

achtergrond- en instroomkenmerken. Differentiële effecten doen zich alleen voor met betrekking tot 

prestatiemotivatie en de integratieve strategie. Voor beide variabelen is er een positief interactie-

effect van SES met het schooltype hetgeen betekent dat de samenhang tussen SES met 

prestatiemotivatie en de integratieve strategie op Vrije scholen sterker is dan op reguliere scholen. 

Voor de integratieve strategie geldt dat leerlingen met een hogere SES op Vrije scholen meer gebruik 

maken van de integratieve strategie dan leerlingen op reguliere scholen en dat dit verschil toeneemt 

naarmate de SES van leerlingen hoger is. In termen van differentiële toegevoegde waarde verschillen 

Vrije scholen op niet veel kenmerken van reguliere scholen met betrekking tot de leerlinggebonden 

opbrengsten. Op Vrije scholen is het effect van intelligentie op prestatiemotivatie sterker dan op 

reguliere scholen. Daarnaast is het effect van SES op Vrije scholen sterker op de prestatiemotivatie 

en de integratieve leerstrategie. In termen van leerwinst geldt dat er op Vrije scholen alleen sprake is 

van een afname in prestatiemotivatie. Op de andere kenmerken is een toename te zien. Op reguliere 
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scholen daarentegen is er alleen een kleine toename met betrekking tot de sfeer in de klas te zien. 

Alle andere schoolgebonden niet-cognitieve kenmerken vertonen op reguliere scholen een afname. 

Uit een analyse op de verschilscores van de schoolgebonden kenmerken, blijkt dat deze afname 

toegeschreven kan worden aan het schooltype. 



 

  




