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1. Inleiding

De afgelopen jaren is er in het onderwijskundig onderzoek veel aandacht besteed aan effectieve

scholen. Doel van dat onderzoek is vast te stellen of er systematische verschillen zijn tussen

scholen in leerresultaten en attitudes van leerlingen en zo ja aan welke schoolfactoren dit is toe

te schrijven. Door het vele onderzoek is inmiddels het nodige bekend over factoren op school-

niveau die samenhangen met de resultaten van leerlingen. Maar er is ook nog veel onduidelijk-

heid. Die onduidelijkheid wordt onder andere veroorzaakt door het gebrek aan causale verkla-

ringen voor de wijze waarop schoolfactoren het leren van leerlingen beïnvloeden. Er is dus wel

bekend welke schoolfactoren samenhangen met resultaten van leerlingen, maar het blijft de

vraag hoe die schoolfactoren de resultaten beïnvloeden.

In deze studie wordt een voorzichtige aanzet gegeven tot een antwoord op die vraag. De

relatie tussen school en resultaten van leerlingen wordt verder uitgewerkt zodat de verschillen

in effectiviteit van scholen mogelijk beter kunnen worden verklaard dan totnogtoe.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de stand van zaken in het schooleffectiviteitsonderzoek en

de ideeën die er zijn over factoren die de ene school effectiever maken dan de andere. Aan de

hand daarvan kan aan het eind van dit hoofdstuk een probleemstelling voor deze studie worden

geformuleerd.

1.1. Onderzoek naar effectieve scholen

Er kunnen twee benaderingen worden onderscheiden in het onderzoek naar effectieve scholen.

De ene benadering gaat uit van de veronderstelling dat de school invloed zou kunnen hebben

op het opheffen van maatschappelijke ongelijkheden. Scholen kunnen hun beleid er op richten

om ongelijke onderwijskansen van leerlingen uit lagere sociale milieus te verkleinen. Voorbeel-

den van onderzoek met dat idee als uitgangspunt zijn te vinden bij Coleman e.a. (1966) en

Jencks e.a. (1972). We noemen dit de ‘compensatiehypothese’. De andere benadering veron-

derstelt dat scholen verschillende kenmerken hebben en dat die verschillen doorwerken in de

prestaties van de hele groep leerlingen op een school. Dit noemen we de ‘differentiatiehypothe-

se’. Voorbeelden van dit type onderzoek zijn onder andere te vinden bij Mortimore e.a. (1988)

en Brandsma & Knuver (1988). Hieronder zullen we ingaan op de vraag hoe het onderzoek

naar kenmerken van effectieve scholen zich de afgelopen dertig jaar heeft ontwikkeld en tot

welke resultaten dit onderzoek heeft geleid.

Het omvangrijke onderzoek van Coleman e.a. (1966) naar gelijke kansen in het onderwijs is

het ankerpunt voor het onderzoek naar effectieve scholen (Scheerens, 1989). Uit dat onder-

zoek bleek dat ongeveer 10% van de variantie in prestaties van leerlingen verklaard werden

door drie schoolse factoren: 1) leraarkenmerken, 2) materiële faciliteiten en curriculumkenmer-

ken en 3) kenmerken van de klas waarin de leerlingen waren ondergebracht, waarvan de laatste

de belangrijkste was. Verreweg het grootste deel van de resterende 90% van de variantie in
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leerlingprestaties wordt verklaard door het sociale milieu waaruit de leerling afkomstig is. Het

Coleman-rapport heeft destijds veel stof doen opwaaien. Op het eerste gezicht lijken de

resultaten aan te duiden dat het onderwijs er niet tot nauwelijks toe doet als het gaat om het

opheffen van sociale verschillen. Het sociaal milieu waarin de leerling opgroeit bepaalt in

belangrijke mate hoe zijn resultaten in het onderwijs uitvallen. Daarmee wordt ook in belangrij-

ke mate de maatschappelijke positie die de leerling later in zal kunnen nemen bepaald. Door

het grote effect van sociaal milieu blijft er weinig te verklaren variantie over. Dat betekent niet

dat de school geen effect heeft, het effect is alleen niet erg groot.

Naar aanleiding van de resultaten van het Coleman-rapport - die door velen als zeer teleurstel-

lend werden ervaren - voerden Jencks e.a. (1972) een nog omvangrijker onderzoek uit. De

onderzoekers zien net als Coleman weinig effecten van scholen op het opheffen van sociale

ongelijkheiden. De kwaliteit van de scholen heeft bijvoorbeeld nauwelijks effect op de latere

carrière van leerlingen. Belangrijkste voorspeller van schoolprestaties blijkt het sociale milieu

waarin de leerling opgroeit. Ook andere onderzoeken uit de jaren zeventig laten soortgelijke

resultaten zien (zie Scheerens, 1989).

Met onderzoeken als die van Coleman en Jencks wilde men vooral nagaan of scholen er in

slaagden ongelijkheid in onderwijskansen te compenseren. Het ging in de onderzoeken om met

name structurele organisatiekenmerken van scholen. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig

krijgt het onderzoek naar effectieve scholen meer aandacht. Vooral in de tweede helft van de

jaren tachtig komen onderzoeken van de grond waarin wordt nagegaan welke schoolkenmer-

ken samenhangen met leerresultaten. De kenmerken hebben vooral betrekking op het school-

management. Deze kenmerken van scholen komen in de meeste onderzoeken terug. Dat zijn

vooral de factoren onderwijskundig leiderschap, een ordelijk en veilig schoolklimaat, een

leerlingvolgsysteem (frequente evaluatie van leerresultaten) en het stellen van duidelijke doelen

(zie bijvoorbeeld Townsend, 1997; Mortimore et al, 1988; Brandsma & Knuver, 1988).

Scholen die hoog scoren op deze kenmerken hebben betere leerprestaties dan scholen die lager

scoren, ongeacht de leerlingpopulatie. We spreken daarom van kenmerken van effectieve

scholen.

Scheerens (1989) merkt op dat het onderzoek naar effectieve scholen vooral is uitgevoerd in

basisonderwijs en in wijken met een bevolking die overwegend behoort tot de lagere sociaal

economische klasse. Het staat dus niet vast of deze factoren generaliseerbaar zijn naar andere

scholen. Hij concludeert op grond van een review over effectiviteitsonderzoek dat de causale

zeggingskracht van de gevonden relaties tussen schoolkenmerken en effectmetingen nog

betrekkelijk gering is, onder andere door een gebrek aan theorie die relaties legt tussen school-

factoren, factoren in het onderwijsleerproces en leerresultaten. Verder zijn de onderzoeksvaria-

belen met betrekking tot schoolkenmerken niet altijd goed gedefinieerd en gemeten. Dit neemt

niet weg dat in verschillende onderzoeken steeds dezelfde verbanden te zien zijn voor de

robuustheid van de verbanden tussen de hierboven genoemde kenmerken van effectieve



Inleiding

3

scholen en leerresultaten. Juist door die robuustheid kan geconcludeerd worden dat de verban-

den wel degelijk bestaan, zei het dat de grootte van die verbanden gering is.

Alhoewel het aannemelijk is dat bepaalde schoolkenmerken van invloed zijn op schoolpresta-

ties, is de theorievorming rond de factoren die schooleffectiviteit bepalen beperkt. Er zijn

aanzetten gegeven tot een model voor effectieve scholen waarin een causaal verband wordt

gelegd tussen schoolfactoren en schoolprestaties. Eén van de eerste modellen waarin dat wordt

gedaan is dat van Harnischfeger & Wiley (1976). Een beschrijving van dit model wordt gege-

ven in hoofdstuk 2. Andere belangrijke modellen in het onderwijskundig onderzoek, zoals het

model van Carroll (1963) en het mastery learning concept van Bloom (1974) kennen geen

factoren op schoolniveau, maar zijn vooral gericht op effectieve instructie. Beide modellen

beperken zich tot onderwijsfactoren op klasniveau. Door factoren op klasniveau te aggregeren

naar schoolniveau (bijvoorbeeld de gemiddelde kwaliteit van de instructie op basisschool x van

acht klassen) kunnen wel uitspraken worden gedaan over het onderwijs op een school, maar

bijvoorbeeld niet over schoolkenmerken en de rol van de directie en het schoolteam. In het

onderzoek naar effectieve scholen wordt een zo omvattend mogelijk beeld gemaakt van alle

factoren binnen de school die van invloed kunnen zijn op de prestaties. Daarom worden

factoren op school-, klas- en leerlingniveau onderscheiden in dit type onderzoek.

Factoren op schoolniveau in schooleffectiviteitsmodellen zijn meestal gebaseerd op empirische

resultaten. Wanneer een schoolkenmerk zoals sterk onderwijskundig leiderschap (zie hierbo-

ven) in een aantal onderzoeken een empirisch verband laat zien met leerresultaten van leerling-

en, dan wordt dit kenmerk geaccepteerd als een verklarende factor op schoolniveau voor

leerresultaten. De relatie van een factor op schoolniveau met leerresultaten van leerlingen is

vaak onderzocht zonder na te gaan hoe die factoren in causaal verband staan met factoren op

klasniveau en zonder een theoretische basis waarin een verklaring wordt gegeven voor het

verband van de school- en klasfactoren met leerresultaten. De effecten van factoren op school-

niveau die niet worden verbonden met variabelen op klasniveau zijn moeilijk te interpreteren

(Marx, 1975; Hoyle, 1986, 1988). Scheerens & Bosker (1997) veronderstellen dat effecten van

schoolfactoren op leerresultaten worden overschat wanneer geen rekening wordt gehouden

met het klasniveau. Brandsma e.a. (1995) beschrijven drie punten van kritiek op het onderzoek

naar schooleffectiviteit in de jaren tachtig:

1. Causale verklaringsmodellen worden niet geëxpliciteerd. Volstaan wordt vaak met een

‘black box’-achtige benadering.

2. Een aantal relaties is waarschijnlijk non-recursief. De positieve verwachtingen van de

leraren en de schoolleiding beïnvloeden de prestaties van de leerlingen waarschijnlijk posi-

tief, maar het omgekeerde is evenzeer plausibel.

3. Het onderzoek is correlationeel van aard en laat geen causale gevolgtrekkingen toe.

Aan een deel van deze kritiekpunten is inmiddels in het onderzoek naar effectieve scholen

tegemoet gekomen (Brandsma e.a., 1995).
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Modellen voor schooleffectiviteit die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld (bijvoorbeeld

Creemers, 1991; Stringfield & Slavin, 1992; Scheerens, 1992) zijn meestal gebaseerd op een

bestaand model voor effectieve instructie - zoals het model van Carroll (1963) - en breiden dit

uit met het schoolniveau. Dergelijke modellen maken  het mogelijk om factoren op schoolni-

veau (bijvoorbeeld onderwijskundig leiderschap) te verbinden met factoren op klasniveau

(bijvoorbeeld leerstofaanbod en kwaliteit van instructie) en vervolgens te relateren aan afhank-

elijke variabelen op leerlingniveau als leerresultaten en aan controlevariabelen zoals intelligen-

tie en motivatie van leerlingen.

1.2. Conclusies en probleemstelling

In de vorige paragraaf is een korte schets gegeven van de stand van zaken in het onderzoek

naar schooleffectiviteit. We constateerden daarin een aantal problemen. Zo worden er in de

meeste onderzoeken geen causale verklaringen gegeven en de meeste onderzoeken zijn slechts

correlationeel. Er is daardoor onvoldoende duidelijkheid over de relatie tussen schoolkenmer-

ken en kenmerken van het onderwijsleerproces. Een veronderstelling zou kunnen zijn dat die

schoolkenmerken slechts van invloed kunnen zijn op de leerresultaten doordat de kenmerken

invloed hebben op activiteiten in de klas. Een schoolkenmerk als sterk schoolleiderschap zou in

die visie bijvoorbeeld van invloed kunnen zijn op het leraarsgedrag in de klas. Daartegenover

staat dan de opvatting dat er een direct verband is tussen schoolkenmerken en leerlinggedrag.

Bijvoorbeeld naarmate de school meer de nadruk legt op maatregelen tegen verzuim - bij

binnenkomst melden bij de conciërge, verzuim wordt direct gemeld bij de ouders, er worden

sancties ingesteld - zullen leerling gemiddeld vaker in de klas aanwezig zijn en meer onderwijs

genieten. Daardoor zullen de prestaties waarschijnlijk iets hoger worden zonder dat de leraar

beter les hoeft te gaan geven.

Deze studie wil proberen een antwoord te geven op de vraag of schoolkenmerken de activitei-

ten in de klas beïnvloeden en hoe deze activiteiten doorwerken in de leerresultaten van leerling-

en, dan wel of er een directe invloed bestaat van de schoolfactoren op de (leerresultaten van)

leerlingen. In hoeverre er sprake is van een direct of een indirect effect van schoolfactoren op

schoolprestaties is de centrale vraag van het hier beschreven onderzoek. De resultaten van dit

onderzoek zijn van belang voor het ontwikkelen van een schooleffectiviteitsmodel waarin

causale relaties worden gelegd tussen school- en klasfactoren en leerresultaten.

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op theorievorming op het terrein van de schoolef-

fectiviteit. Daarbij staat de relatie tussen schoolkenmerken en effecten op leerlingniveau

centraal. Met behulp van theorieën kan mogelijk een model worden gekozen of ontwikkeld

waarmee de centrale probleemstelling van dit onderzoek kan worden beantwoord. Aan het

eind van het hoofdstuk worden onderzoeksvragen geformuleerd voor het vervolg van deze

studie.


