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2. Effectieve scholen

In het vorige hoofdstuk is de vraag gesteld in hoeverre effecten van schoolfactoren direct of

indirect via leraargedrag van invloed zijn op de leerresultaten van leerlingen. Om dat te kunnen

onderzoeken is een onderwijsmodel nodig waarin zowel het school-, klas- en leerlingniveau is

opgenomen en waarin onderlinge relaties zijn gespecificeerd. Om tot een zinvol model te

komen wordt in dit hoofdstuk nagegaan welke schoolkenmerken volgens onderzoek effect

hebben op leerresultaten. Vervolgens worden een aantal modellen voor effectieve instructie

besproken om de relaties tussen factoren op klasniveau en leerresultaten te kunnen specifice-

ren. Ten slotte worden een aantal schooleffectiviteitsmodellen die inmiddels zijn ontwikkeld

onder de loep genomen. Aan het eind van dit hoofdstuk worden op grond van de theorieën

over de samenhang tussen de verschillende factoren onderzoeksvragen opgesteld.

2.1. Begripsafbakening

In dit hoofdstuk wordt nagegaan waarop het onderwijskundig onderzoek naar effectiviteit van

het onderwijs zich de afgelopen jaren heeft gericht. Het gaat dan vooral om effectonderzoek,

dat wil zeggen onderzoek naar de effecten van schoolfactoren op resultaten van leerlingen.

Men kan bijvoorbeeld scholen met goede en slechte leerlingresultaten selecteren en nagaan

welke samenhangen er zijn met verschillen in bepaalde kenmerken van deze scholen. Onder-

zoek naar de vraag hoe een school effectiever kan worden komt pas na het effectonderzoek

(zie daarvoor bijvoorbeeld Chong & Boon, 1997, Houtveen & Osinga, 1995, Fullan e.a., 1995,

Hopkins, 1995).

De vraag wat effectiviteit is valt niet eenduidig te beantwoorden. Het hangt ervan af vanuit

welk organisatiemodel wordt gedacht en wie de vraag stelt. Sommige visies richten zich ook

meer op efficiëntie dan op effectiviteit (zie bijvoorbeeld Scheerens, 1989). Voor leerlingen kan

effectiviteit iets anders zijn dan voor de schoolleiding bijvoorbeeld. Onderzoek naar schoolef-

fectiviteit kan dan ook vele terreinen beslaan. Het bevestigt niettemin de conclusie dat de term

schooleffectiviteit niet helder is. Wat effectief is, is afhankelijk van de vraagsteller.

In deze studie gaat het niet zozeer om de effectiviteit van scholen of om scholen te rangorde-

nen van meer naar minder effectief (zie bijvoorbeeld Dronkers, 1997 en 1998 in het dagblad

Trouw). Het gaat om de effecten van kenmerken van het schoolbeleid op dat wat er in de klas

gebeurt en op leerlingen. Theoretisch is het interessant om te weten of en in hoeverre bepaalde

factoren van het schoolbeleid doorwerken in het onderwijs in de klas en in het gedrag van

leerlingen. Het gaat om het vinden van causale verbanden.

Naast schooleffectiviteit wordt in het onderwijsonderzoek ook gesproken over effectiviteit van

het onderwijzen, effectieve instructie of onderwijseffectiviteit. Schooleffectiviteit slaat in de

eerste plaats op het onderzoek naar kenmerken van scholen in relatie tot effecten bij leerlingen

- meestal leerresultaten - en niet op bijvoorbeeld de effecten van verschillen in lesgedrag op de
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leerresultaten. Onderwijseffectiviteit daarentegen behelst het geheel van factoren op schoolni-

veau, klasniveau en leerlingniveau. Wanneer er dus sprake is van meer dan twee niveaus in

relatie tot leerresultaten zullen we spreken over onderwijseffectiviteit; is er sprake van slechts

het schoolniveau in relatie tot leerresultaten dan spreken we van schooleffectiviteit.

Effectieve instructie of effectiviteit van het onderwijzen is gericht op het onderwijsproces in de

klas: datgene wat de leraar doet. Natuurlijk speelt ook een rol hoe de leraar zijn lessen voorbe-

reidt en evalueert. Voorbereiding en evaluatie zullen echter hun weerslag hebben op het

lesgeefgedrag in de klas en de instructie effectiever maken. In navolging van wat het meest

gebruikelijk is in onderwijskundige literatuur kiezen we in dit onderzoek daarom voor het

gebruik van de term effectieve instructie, ook omdat daarmee nadrukkelijk wordt gerefereerd

aan datgene wat de leraar doet.

De onderhavige studie is gericht op het onderzoeken van de onderwijseffectiviteit. Er is

immers sprake van drie niveaus - school-, klas- en leerlingniveau - die in relatie tot elkaar

worden onderzocht. Het begrip instructie wordt gebruikt voor gedragskenmerken van de

leraar. Met effectieve instructie worden gedragingen aangeduid van de leraar die samenhangen

met leerprestaties. Met de term schooleffectiviteit wordt aangeduid de kenmerken die samen-

hangen met effectieve instructie of met leerprestaties.

2.2. Onderzoek naar effectieve scholen

De afgelopen decennia is er veel belangstelling ontstaan voor de rol die de school als organisa-

tie kan spelen in het verbeteren van leerresultaten van leerlingen. Er zijn ideeën gelanceerd

over de school als autonome organisatie die zelf in staat is om de doelmatigheid te evalueren

en te verbeteren. In nascholing wordt veel nadruk gelegd op verbetering van managementvaar-

digheden binnen de school. Er zijn grote veranderingen opgetreden in de schoolgrootte. Men

verwacht veel van grote, zichzelf aansturende schoolorganisaties. 

Onderzoek naar schooleffectiviteit in de jaren zeventig richtte zich vooral op het zoeken naar

kenmerken van scholen die effectief zijn voor leerlingen in achterstandssituaties (zie bijvoor-

beeld Wellisch e.a., 1979; Brookover & Schneider, 1975; Brookover & Lezotte, 1979; Ed-

monds, 1979). In het vorige hoofdstuk hebben we gezien welke kenmerken uit dit onderzoek

naar voren kwamen: onderwijskundig leiderschap, nadruk op basisvaardigheden, veilig en

ordelijk klimaat op school, hoge verwachtingen van leerlingen en frequente evaluatie. Er is

echter de nodige kritiek op dit onderzoek (zie Van de Grift e.a., 1997). Zo zijn er vragen bij de

methodologische opzet van het onderzoek. Het is daardoor onduidelijk of de hoge verwach-

tingen van de leerlingprestaties als een oorzaak of een gevolg van hoge prestaties moet worden

gezien. Ook is het onduidelijk of het hier gaat om expliciet beleid of dat er veeleer sprake is

van consensus tussen leraren en schoolleiding over de te volgen koers. Dat het accentueren van

basisvaardigheden als belangrijk kenmerk naar voren komt, zou ten slotte wel eens te maken

kunnen hebben met het feit dat in de meeste onderzoeken naar schooleffectiviteit juist basis-
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vaardigheden als rekenen en taal als output worden genomen. Bovendien moet in ogenschouw

worden genomen dat het onderzoek naar effectieve scholen waaruit deze kenmerken zijn

gedestilleerd zich voornamelijk afspelen in het basisonderwijs en op scholen in binnensteden en

buurten met een bevolking die overwegend behoort tot de lagere sociaal economische klasse

(Scheerens, 1989).

In het onderzoek in de jaren tachtig wordt min of meer uitgegaan van de effectieve schoolken-

merken die we hierboven noemden. Globaal kunnen nu drie onderzoekslijnen worden onder-

scheiden. In de eerste lijn wordt het belang van een positief schoolklimaat benadrukt en de

betrokkenheid van leerkrachten (zie bijvoorbeeld Levine & Eubanks, 1983; Concoran, 1985;

Mortimore e.a., 1988, Stringfield & Slavin, 1992, Townsend, 1997). De tweede onderzoekslijn

is meer theoretisch van aard. In dit type onderzoek wordt aangesloten bij theorieën uit de

organisatiekunde en micro-economische theorieën over de effectiviteit van organisaties. Vanuit

die theorieën kan worden verwacht dat een schoolbeleid dat zich richt op hoge prestaties tot

een hoge effectiviteit zou moeten leiden (zie Van der Velden, 1996). De derde onderzoekslijn

is nog tamelijk jong. Dit type onderzoek kent zowel een theoretische als een empirische

benadering. Er wordt gewerkt met integrale modellen voor school- en instructie-effectiviteit

(Van der Velden, 1996). Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij Walberg (1984), Scheerens &

Creemers (1994) en Stringfield & Slavin (1992). Het hier beschreven onderzoek is een voor-

beeld van die derde lijn.

In de meeste onderzoeken worden verschillen in leerprestaties tussen scholen gevonden. De

verschillen, na correctie voor verschillen in sociaal economisch milieu van leerlingen tussen

scholen, zijn echter op het eerste gezicht niet groot. Coleman e.a. (1966) vonden een tussen-

schoolse variantie van bijna 9% van de totale variantie in leerresultaten. In twee meer recente

onderzoeken naar effectieve scholen worden soortgelijke resultaten gevonden: Gray e.a.

(1982) vonden een verschil in variantie van 7% en Mortimore e.a. (1987) een verschil van

10%. Dat de verschillen niet groter zijn komt waarschijnlijk doordat het sociaal economisch

milieu waarin de leerling opgroeit en leerlingkenmerken verreweg de meeste variantie in

leerresultaten verklaren. Er blijft dan weinig te verklaren variantie over voor het schoolniveau.

2.3. Stabiliteit van de gegevens

De effectgrootte en de stabiliteit van de gegevens blijkt in het onderzoek naar effectieve

scholen vaak een probleem (zie Thomas e.a., 1997; Sammons e.a., 1996; Gray e.a., 1995).

Scholen die in het ene jaar een groot verschil in leerlingprestaties hebben ten opzichte van

andere scholen, hoeven dat het jaar daarop niet te hebben. Effecten van schoolfactoren blijken

niet voor alle vakken hetzelfde. Wanneer een schoolfactor een effect heeft in leerjaar drie wil

dat niet zeggen dat er ook een effect is in leerjaar vijf. Datzelfde geldt overigens ook voor

effecten op klasniveau: leraren die het ene jaar effectief zijn (blijkend uit positieve verschillen in

leerlingprestaties in vergelijking met andere leraren), hoeven dat niet in het andere jaar te zijn
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en ook klassen hebben in de loop der tijd niet een zelfde mate van leerwinst (Creemers, 1991).

Scheerens & Bosker (1997) concluderen naar aanleiding van een review van verscheidene

onderzoeken dat de instabiliteit van schooleffecten te wijten is aan de veel krachtiger effecten

van klassen en leraren. Dat betekent dat er in het onderzoek naar effectieve scholen nauwkeuri-

ger moet worden nagegaan hoe consistent schooleffecten zijn tussen verschillende leraren.

Schooleffecten zijn volgens hen redelijk stabiel wanneer een formeel einde van een schoolperi-

ode in ogenschouw wordt genomen zoals het eind van het basisonderwijs (zie bijvoorbeeld

Blok & Hoeksma, 1993), maar wanneer de situatie wordt onderzocht aan het begin van een

schoolperiode of halverwege, zijn de effecten veel minder stabiel. Thomas e.a. (1997) conclu-

deren naar aanleiding van hun onderzoek naar de stabiliteit en consistentie van schooleffecten

over drie jaar dat de resultaten voor verschillende vakken door de jaren heen weliswaar kunnen

fluctueren, maar dat er een redelijke stabiliteit is als gekeken wordt naar de totale score over

meerdere vakken.

Een groot deel van de variantie in leerresultaten van leerlingen kan worden verklaard door

variabelen als begaafdheid en milieu (zie Creemers, 1991). Variabelen die door verschillen

tussen scholen niet of nauwelijks te veranderen zijn. De door schoolfactoren te verklaren

variantie is hooguit zo’n 8% wanneer rekening gehouden wordt met verschillen tussen leerling-

populaties (Scheerens & Bosker, 1997). Dit betekent niet dat scholen slechts 8% bijdragen aan

bijvoorbeeld lees- of rekenprestaties van leerlingen, maar dat de verschillen tussen scholen

slechts 8% van de prestaties verklaren. Het ‘ware’ effect kan echter nog iets kleiner zijn, omdat

geen rekening is gehouden met het belangrijke tussenliggende klasniveau. Toevoeging van dit

niveau zal mogelijk leiden tot een vermindering van het verklaarde effect door schoolfactoren

(Scheerens & Bosker, 1997).

Alhoewel 8% of zelfs nog iets minder verklaarde variantie duidt op een klein effect, is dat

effect zeker niet onbelangrijk. Dergelijke effecten kunnen nog altijd invloed hebben op beslis-

singen die genomen worden op grond van leerresultaten, zoals zittenblijven, verwijzing naar

speciaal onderwijs of de keuze voor vervolgonderwijs (Creemers, 1991, 1994; Brandsma e.a.,

1995). Scheerens & Bosker (1997) concluderen dat bij een verklaarde variantie van 8% door

schoolfactoren, de 10% slechtst scorende en de 10% best scorende scholen 0.65 standaardde-

viatie verschillen. Voor leerlingen aan het eind van de basisschool betekent dit dat wanneer zij

afkomstig zijn van de 10% slechtst scorende scholen, zij waarschijnlijk in het VBO of MAVO

terechtkomen, terwijl de leerlingen van de 10% best scorende basisscholen voornamelijk in

HAVO of VWO terechtkomen. Gezien de structuur van het Nederlandse onderwijs zou het

ongeveer twee jaar extra duren voor een leerling van een niet-effectieve school hetzelfde

diploma zou krijgen als een gelijk getalenteerde leerling van een effectieve school. Een klein

schooleffect kan dus voor individuele leerlingen, maar zeker ook op macroniveau grote gevol-

gen hebben.

Een mogelijke verklaring voor de instabiliteit van de resultaten in het onderzoek naar effectieve

scholen wordt gegeven door Roeleveld e.a. (1990). Zij vergeleken elf scholen voor voortgezet
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onderwijs op het percentage geslaagde leerlingen over drie leerjaren. Er blijken grote verschil-

len te zijn in resultaat tussen de leerjaren wanneer rekening gehouden wordt met de aanvangs-

verschillen van leerlingen. Wordt met die factor geen rekening gehouden, dan blijken de

verschillen door de jaren heen per school veel kleiner te zijn. Roeleveld e.a. veronderstellen dat

er een tendens bestaat bij scholen om, ongeacht de kwaliteit van de instroom in een bepaald

jaar, een soort vaste taakstelling of norm te halen. Doordat de schoolkenmerken ongeveer

gelijk blijven door de jaren heen en de aanvangsverschillen van leerlingen per leerjaar niet gelijk

zijn, fluctueert de (relatieve) effectiviteit over die periode.

2.4. Onderwijsmodellen

De modellen voor schooleffectiviteit die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld zijn vrijwel

allemaal gebaseerd op onderwijsmodellen die in de jaren zestig en zeventig zijn ontwikkeld. De

belangrijkste daarvan is het School Learning Model van Carroll (1963). Soortgelijke modellen

zijn ontwikkeld door Bloom (1974), Harnischfeger en Wiley (1976) en Walberg (1984).

Omdat deze onderwijsmodellen grote invloed hebben gehad op het onderzoek naar schoolef-

fectiviteit zullen we drie daarvan hier eerst bespreken voordat wordt ingegaan op de schoolef-

fectiviteitsmodellen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld.

2.4.1 Carroll
Eén van de grondleggers van het huidige onderwijskundig onderzoek en de theorieontwikke-

ling daarin is J.B. Carroll. In 1963 publiceerde hij een artikel over een model voor leren in een

school. Het bijzondere van dit model is dat het alle factoren die volgens Carroll (1963) van

invloed zijn op het leerproces, weet te vertalen in twee soorten tijd: de tijd die een leerling

daadwerkelijk besteedt aan het leren van een bepaalde taak (time spent) en de tijd die een

leerling nodig heeft om de taak volledig te leren beheersen (time needed). In de schoolse

situatie is er volgens Carroll in de meeste gevallen minder tijd dan de leerling nodig heeft om

de taak te leren. De leerling beheerst de taak aan het eind van de lescyclus dan ook vrijwel

nooit voor 100%. De mate waarin de leerling de taak wel beheerst (degree of learning) drukt

Carroll uit in de volgende formule:

Volgens de formule hangt de mate waarin een leerling er in slaagt een gegeven taak te leren af

van de mate waarin de tijd die besteed wordt om de taak te leren in de buurt komt van de tijd

die nodig is om de taak te leren. De bestede tijd betekent hier uiteraard niet de tijd die ver-

strijkt tussen het starten van de taak en het beëindigen daarvan, maar slaat hier expliciet op de

tijd die de leerling actief aan de taak besteedt: de leerling concentreert zich op de taak en

probeert de taak te leren. Met andere woorden: een leerling heeft, gegeven zijn begaafdheid en

voorkennis, een bepaalde tijd nodig om een gegeven taak te leren rekening houdend met de
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figuur 1 Het model voor leren op school van Carroll (1963)

kwaliteit van instructie van de leraar en het leermateriaal. Wanneer de leerling niet voldoende

tijd krijgt om de taak te leren (dus minder dan de benodigde tijd) of de tijd die hem gegund

wordt niet volledig benut, zal hij de taak slechts voor een deel leren beheersen. Men zou in dit

geval een effectieve school een school kunnen noemen die de bestede tijd zo hoog mogelijk

weet te krijgen, maar de bestede tijd voor een leertaak niet groter laat zijn dan de benodigde

tijd.

De hoeveelheid bestede tijd en de tijd die een leerling nodig heeft om een taak te leren worden

in het model uitgewerkt naar leerlingfactoren en externe factoren. Carroll noemt vijf van

dergelijke factoren (zie figuur 1). De benodigde tijd om een taak te leren wordt in het model

(aan de rechterkant) beïnvloed door de begaafdheid (aptitude) van de leerling. Wanneer de

kwaliteit voor deze specifieke leerling nagenoeg perfect is, benadert de benodigde tijd de

begaafdheid van de leerling. Niettemin, de kwaliteit van instructie is meestal niet perfect, wat

betekent dat de benodigde tijd ook wordt beïnvloed door de kwaliteit van instructie die wordt

geboden. Die factor kan echter niet los worden gezien van de leerlingfactor capaciteiten om de

kwaliteit van instructie te begrijpen (ability to understand instruction). 

Aan de linkerkant van het model bevinden zich de factoren die van invloed zijn op de bestede

tijd. Deze variabele wordt in de eerste plaats bepaald door de hoeveelheid toegestane tijd (time

allowed for learning, in latere literatuur veelal beschreven als ‘allocated time’, Denham &

Lieberman, 1980). Carroll spreekt ook wel van gelegenheid tot leren (opportunity to learn),

een term die in latere studies meestal wordt gedefinieerd als de inhoud van het curriculum dat

de leraar aanbiedt in zijn lessen. De factor toegestane tijd bepaalt de maximaal te besteden tijd.

Tweede beïnvloedende factor is de motivatie van leerlingen, gedefinieerd als het doorzettings-

vermogen en uitgedrukt in de tijd die de leerling wil besteden aan een leertaak (perseverance).

Een lastig onderdeel van het model vormt de factor benodigde tijd. Deze is moeilijk te operati-

onaliseren. In het beperkte aantal experimenten dat naar deze variabele is uitgevoerd, wordt de



Effectieve scholen

11

benodigde tijd gedefinieerd als de tijd die nodig is (soms ook het aantal keren dat een taak

moet worden gedaan) om de taak voldoende te leren beheersen door een leerling waarbij de

kwaliteit van instructie constant wordt gehouden. Er wordt dan om de zoveel tijd of na iedere

keer dat de taak opnieuw is gedaan, getoetst in hoeverre de leerling de leertaak beheerst (zie

bijvoorbeeld Gettinger, 1995 en Gettinger & White, 1979).

Een belangrijke theoretische vraag is hoe de tijd die nodig is voor een experimentele taak een

schatting kan zijn voor de tijd die dezelfde leerling nodig heeft om een reguliere taak te leren.

Het blijft altijd noodzakelijk om uit de tijd die het kost om de ene taak te leren de tijd die nodig

is voor een andere taak te schatten. Het is niet mogelijk om op een meer rechtstreekse manier

de tijd nodig om de taak te leren vast te stellen.

De benodigde tijd in het model van Carroll is een theoretisch concept dat per leertaak kan

variëren, afhankelijk van de begaafdheid van de leerling, zijn capaciteiten om de instructie te

begrijpen en de kwaliteit van instructie voor deze leertaak. Dat maakt het model van Carroll

ongeschikt om te gebruiken in praktische situaties. In de praktijk hebben leraren te maken met

een klas die instructie nodig heeft. Hooguit kan de leraar de klas opdelen in twee of drie

groepen om iedere groep gepaste instructie te bieden. Individuele instructie is echter in de

meeste gevallen onmogelijk. Bovendien ontbreekt vaak de kennis om de instructie genoeg aan

te passen aan de leerbehoefte van de leerling (Harskamp & Deinum, 1995). Dat betekent dat

de instructie voor individuele leerlingen niet genoeg aangepast kan worden.

2.4.2 Andere onderwijsmodellen

Het model van Carroll heeft de onderwijsresearch gestimuleerd tot het verder ontwikkelen van

theorieën rondom effectieve instructie. Dat heeft onder andere geleid tot het ontwikkelen van

een model voor het leren op school door Harnischfeger & Wiley (1976). In 1978 hebben zij dat

model verder uitgewerkt naar een model voor effectieve instructie (zie figuur 2). Het bijzonde-

re van het model is dat Harnischfeger & Wiley de manier waarop gedrag en vaardigheden van

de leraar het leerproces van een leerling beïnvloeden hebben trachten weer te geven. Zij

onderscheiden het leraarsgedrag in drie verschillende variabelen: vaardigheden en gedrag van

de leraar om leerlingen te motiveren (teacher motivating skills and behaviour), de mate waarin

de leraar er in slaagt orde te houden (teacher surveillance) en de vaardigheden en gedrag van

de leraar om leerstof te presenteren (teacher presentation skills and behaviour). De eerste twee

variabelen beïnvloeden in het model de taakbetrokkenheid van een leerling (task involvement).

Een motiverende en stimulerende leraar slaagt er waarschijnlijk beter in leerlingen bij de les te

houden dan zijn minder motiverende collega. Ook bij een strenge leraar die voortdurend in de

gaten houdt of alle leerlingen aan het werk zijn, zullen leerlingen beter opletten dan bij een

minder strenge leraar. De presentatievaardigheden en presentatiegedrag beïnvloeden de facto-

ren op het gebied van organisatie van de taken, complexiteit van de taak, snelheid waarmee

door de stof kan worden gegaan en helderheid van de instructie.
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figuur 2 Factoren in het leren van leerlingen (Harnischfeger & Wiley, 1978)

Waar Carroll spreekt over benodigde tijd om een taak te leren, spreken Harnischfeger & Wiley

over de leerratio (learning rate). Het resultaat is hetzelfde: voor Carroll is de mate van leren

een functie van de ratio tussen bestede tijd en benodigde tijd, terwijl voor Harnischfeger &

Wiley de mate van leren een functie is van de leerratio vermenigvuldigd met de totale actieve

leertijd. Net als bij Carroll is niet duidelijk hoe deze variabele geoperationaliseerd kan worden.

In het model maken Harnischfeger & Wiley duidelijk dat de beschikbare tijd niet overeen komt

met de totale actieve leertijd doordat leerlingen niet altijd voor de volle honderd procent bij de

taak betrokken zijn. De taakbetrokkenheid van leerlingen is dan ook van belang bij het bepalen

van de actieve leertijd. De mate waarin zij betrokken zijn op de taak wordt volgens Harnischfe-

ger & Wiley beïnvloed door de motivatie van de leerling, de mate waarin de leraar de leerling
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weet te motiveren en de mate van orde houden door de leraar. Bij een strenge leraar is de kans

om tijd te verdoen minder dan bij een niet strenge leraar.

De totale actieve leertijd gecombineerd met de leerratio bepalen hoeveel de leerling uiteindelijk

van de taak leert. De actieve leertijd wordt in het model van Harnischfeger & Wiley beïnvloed

door de toegestane tijd en de taakbetrokkenheid. De leerratio wordt in het model beïnvloed

door instructiefactoren, voorkennis van de leerling en de begaafdheid van de leerling. Deze

laatste variabele komt niet overeen met de begaafdheid van Carroll, maar wel met de capacitei-

ten om instructie te begrijpen van zijn model. Om verwarring te voorkomen zullen we voortaan

ook bij Harnischfeger & Wiley over capaciteiten spreken en niet over begaafdheid. 

Een instructiekenmerk dat niet bij Carroll voorkomt is de variabele tempo van leerstofbehande-

ling (pacing). Met tempo wordt bedoeld de beslissing hoe snel een serie klasactiviteiten moet

verlopen (Posner, 1987). Ofwel, moet je veel of weinig oefeningen doen bij een leertaak, moet

je proberen alle leertaken in een leerjaar te behandelen of moet je een selectie maken. Over een

zeker tijdsbestek gerekend (bijvoorbeeld een schooljaar) komt de variabele tempo van leerstof-

behandeling overeen met gelegenheid tot leren zoals Husén (1967) dat heeft omschreven.

Husén definieert gelegenheid tot leren als de mogelijkheid hebben gehad om een bepaalde

leertaak die op een later tijdstip wordt getest te leren. Daarmee geeft Husén dus een andere

invulling aan de gelegenheid tot leren dan Carroll doet. Een hoge pacing (veel taken in een

jaar) betekent dus een hoge gelegenheid tot leren in dat jaar.

Een lastige component in het model van Harnischfeger & Wiley vormt het instructieblok. Deze

instructiekenmerken worden beïnvloed door de vaardigheden en het gedrag van de leraar ten

aanzien van presenteren en de kenmerken van instructiemateriaal. Het is echter niet duidelijk in

welke mate deze twee factoren invloed hebben op de afzonderlijke instructiefactoren en hoe

deze laatsten de ‘learning rate’ beïnvloeden. Bovendien is niet duidelijk in welke relatie de vier

variabelen staan tot de presentatievaardigheden en gedrag van de leraar, kenmerken van

instructiemateriaal en leerratio. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of een hoge snelheid van

leerstofbehandeling (pacing) slechts wordt gerealiseerd wanneer de leraar over hoge presenta-

tievaardigheden beschikt en de kwaliteit van het leermateriaal goed is of dat presentatievaar-

digheden te maken hebben met de manier waarop de leerstof wordt aangeboden. Hierbij komt

nog een derde probleem om de hoek: Harnischfeger & Wiley stellen de curriculumvariabelen

onafhankelijk van de leerling. Maar het lijkt aannemelijk dat het tempo van leerstofbehandeling

bijvoorbeeld voor een belangrijk deel is gerelateerd aan de capaciteiten van leerlingen. In een

klas met slimme leerlingen is een hoog tempo van leerstofbehandeling mogelijk, in een klas met

veel leerlingen met leerproblemen lijkt de veronderstelling dat een laag tempo van belang is het

meest aannemelijk. Met andere woorden: de curriculumvariabelen zijn waarschijnlijk niet

onafhankelijk van de achtergrond van de leerling en de klas als geheel.

Bij Harnischfeger & Wiley staan de leerresultaten centraal net als bij Carroll. Voor ons onder-

zoek naar de causale verbanden tussen schoolkenmerken en effecten op leerlingniveau is het

model vooral interessant, omdat het nadrukkelijk de gelegenheid tot leren en de kwaliteit van
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figuur 3 Model voor onderwijsproductiviteit (Walberg, 1984)

instructie (gestructureerde taken, heldere instructie enz.) expliciteert. Deze factoren zijn in

verband te brengen met factoren op schoolniveau.

Het model voor onderwijsproductiviteit van Walberg (1984) is een poging om het model van

Carroll (1963) te actualiseren en aan te passen aan meer recent onderzoek (zie figuur 3).

Alhoewel volgens Scheerens & Bosker (1997) de basis van het model van Carroll intact is

gebleven, zijn er toch een aantal belangrijke wijzigingen. Zo zijn de componenten benodigde

tijd en bestede tijd weggelaten uit het model. Verder is er de component omgeving toege-

voegd, die niet in het model van Carroll is opgenomen. Uit onderzoek blijkt bij herhaling dat de

variabelen die gerelateerd zijn aan begaafdheid en omgeving veel meer variantie in leerresulta-

ten verklaren dan instructievariabelen (Creemers, 1994). Bij omgeving gaat het dan vooral om

de samenstelling van de klas en het sociaal economisch milieu dat van belang is en minder om

zaken als de vriendenkring en televisie (zie Fraser e.a., 1987).

Walberg erkent in zijn model dat leerresultaten niet alleen cognitieve leerwinst hoeft te beteke-

nen, maar ook kan bestaan uit affectieve componenten en vaardigheden. Ook is de variabele

‘capaciteiten om de instructie te begrijpen’, die Carroll nadrukkelijk in relatie plaatst tot de

kwaliteit van instructie, in het model van Walberg weggelaten.

In het model zijn aanleg, instructie en de omgeving van leerlingen direct van invloed op het

leren (de pijlen X, Y en Z). Deze drie groepen beïnvloeden elkaar ook (de pijlen a, b en c). Een

toevoeging op het model van Carroll is de (gestippelde) feedback lijn, van de bereikte leerre-

sultaten naar de drie componenten. Daarmee maakt ook Walberg duidelijk te veronderstellen
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dat instructie, aanleg en de omgeving van de leerling ten gevolge van de leerresultaten worden

beïnvloed.

2.4.3 Kenmerken van effectieve instructie

Bovenstaande modellen voor effectieve instructie zijn slechts bij uitzondering in hun geheel

getoetst aan de empirie. Wel zijn onderdelen van de modellen onderwerp van onderzoek

geweest. Een goed overzicht van deze resultaten wordt gegeven door Walberg (1984) die in

een review de gegevens van 2575 verschillende studies samenvat. De resultaten voor wat

betreft de achtergrondkenmerken van leerlingen zijn weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1. Invloed van achtergrondkenmerken (be-
ginsituatie) op het leren*

Kenmerk Correlatie

Capaciteiten (IQ) .71

Ontwikkeling (Piagetiaanse fase) .47

Motivatie .34

Zelfbeeld .18
* Naar Walberg (1984)

Walberg (1984) spreekt over achtergrondkenmerken, maar strikt genomen is die term onjuist.

In feite is de beginsituatie van leerlingen vastgesteld. Achtergrondkenmerken zouden bijvoor-

beeld sociaal milieu (opleiding vader/moeder), sexe en dergelijke zijn. Intelligentie, motivatie

en zelfbeeld zijn factoren die (in geringe mate) kunnen worden beïnvloed door scholing.

Niettemin hangen de hier weergegeven factoren wel hoog samen met daadwerkelijke achter-

grondkenmerken. Ook in dit onderzoek zullen daarom soortgelijke factoren worden aangeduid

als achtergrondkenmerken.

De tabel maakt duidelijk dat kenmerken van leerlingen cruciale factoren zijn in datgene wat een

leerling leert. Een leraar kan slechts in beperkte mate invloed uitoefenen op het verschil in

variantie in leerresultaten tussen leerlingen. Verwacht kan worden dat die beperkte invloed een

klein effect heeft op de ontwikkeling van de capaciteiten van de leerlingen, zijn motivatie en

zijn zelfbeeld.

Walberg geeft tevens een overzicht van instructiefactoren die van invloed zijn op leerresulta-

ten. Een deel van dit overzicht is weergegeven in tabel 2.2. Vakspecifieke effecten zijn wegge-

laten. In de tabel is geen rekening gehouden met achtergrondkenmerken van leerlingen. Er kan

dus overlap bestaan met tabel 2.1.
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Tabel 2.2. Effecten van kenmerken van instructie *

Methode Effectgrootte**

Bekrachtiging van gedrag (straf en beloning) 1.17

Stimuleringsprogramma’s voor hoogbegaafden 1.00

Hints en feedback 0.97

Programma’s waarin leerlingen samenwerken 0.81

Op de persoon gerichte instructie 0.57

Adaptieve instructie 0.45

Tutoring (onderwijsvorm met veel hulp van de instructeur) 0.40

Vragen van een hoger niveau 0.34

Een specifieke aanpak n.a.v. diagnostische analyse van de leerling 0.33

Individuele instructie 0.32

Verwachtingen van de leraar 0.28

Computer ondersteunend onderwijs 0.24

Een duidelijke volgorde in de lessen aanbrengen 0.24

De leerstof in verband brengen met kennis die de leerling al heeft 0.22

Homogene groepen 0.10

Geprogrammeerde instructie - 0.03

Klasgrootte - 0.09

Het plaatsen van leerlingen in homogene groepen (streaming) - 0.12
* Naar Walberg (1984)
** Effectgrootte is het verschil tussen gemiddelden van groepen uitgedrukt in standaardde-

viaties.

Wat opvalt is dat het effect van een aantal instructiekenmerken tamelijk groot is (meer dan een

halve standaarddeviatie). Als alle effecten bij elkaar opgeteld zouden worden, dan zou het

totale effect maar liefst 7,7 standaarddeviatie bedragen. Een ongekend hoge score die er al

gauw toe bij zou dragen dat als een school of leraar zou zorgen dat alle factoren kunnen

worden toegepast alle leerlingen een tien zouden behalen. Dat geeft meteen de zwakte aan van

dergelijke lijsten: het lijkt er op dat iedere factor apart een bijdrage levert aan verbetering van

leerresultaten. Maar de ene factor is niet los te zien van de andere. Tutoring bijvoorbeeld heeft

kenmerken van hints en feedback, van persoonlijke instructie en van adaptieve instructie in

zich. Merkwaardig is het dan om te zien dat juist de factor waarin drie hoog scorende variabe-

len in vertegenwoordigd zijn, zelf minder hoog scoort. Het laat evenwel ook zien dat er nogal

wat overlap bestaat tussen de variabelen en dat het onduidelijk is hoe de variabelen in relatie

staan tot elkaar. 

De gegevens van Walberg worden bevestigd door Fraser e.a. (1987), die in een review 134

meta-analyses samenvatten, waarbij in totaal 7827 onderzoeken zijn betrokken. Maar ook voor

die resultaten geldt dat niet duidelijk is hoe de verschillende factoren met elkaar samenhangen.
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Weliswaar vatten Fraser e.a. de resultaten samen in clusters van factoren en berekenen ze een

gezamenlijk effect, maar een goede theoretische onderbouwing van deze clustering ontbreekt

en er blijft onduidelijkheid over de samenhang en overlappende varianties tussen de clusters.

Alhoewel er wel wat valt af te dingen op de hoogte van de hier gepresenteerde resultaten - de

overlap die er is tussen de verschillende factoren en het buiten beschouwing laten van de

achtergrondkenmerken van leerlingen - wordt duidelijk dat het gedrag van de leraar, de

groeperingsvorm en het curriculum invloed hebben op leerresultaten van leerlingen.

2.4.4 Conclusie

In deze paragraaf is uitvoerig stilgestaan bij het model van Carroll (1963). Reden daarvoor is

dat het model een grote invloed heeft gehad op de onderwijsmodellen en de modellen voor

effectieve instructie die daarna zijn ontwikkeld. De schoonheid van het model is dat het leren

wordt uitgedrukt in één type variabele: tijd. Daarin schuilt tegelijkertijd ook haar zwakte: de

benodigde tijd is weliswaar conceptueel een goed te definiëren en helder begrip, maar de

variabele is niet of nauwelijks te operationaliseren. Weliswaar is er in het onderzoek van

Gettinger (1985) met kleine taken een succesvolle poging gedaan, maar dezelfde oplossing is

niet goed toepasbaar voor langduriger en complexere taken.

Walberg (1984) heeft in zijn model, dat sterk is gebaseerd op de ideeën van Carroll, een

rigoureuze oplossing bedacht voor het probleem om de benodigde tijd te operationaliseren: hij

laat de variabele weg en legt een directe relatie tussen de componenten begaafdheid, instructie

en omgeving enerzijds en leerresultaten anderzijds. De variabele (bestede) tijd plaatst hij in de

component instructie. Daarmee is een belangrijk probleem in het model van Carroll opgelost.

De variabele tijd, en dan vooral in de zin van actieve leertijd, blijkt een belangrijke variabele te

zijn. Alle drie modellen maken gewag van één of andere vorm van actieve leertijd. Eveneens

van belang blijkt de kwaliteit van instructie; ook die variabele komt in alle drie modellen terug.

Minder duidelijkheid is er echter over de variabele gelegenheid tot leren. In het model van

Carroll wordt daar de tijd mee bedoeld die actief aan een leertaak wordt besteed. In later

onderzoek wordt de variabele echter veel meer los gezien van de tijd en gekoppeld aan de

leerstof. Hoe meer leerstof er wordt behandeld, hoe groter de kans dat de leerling een reële

mogelijkheid heeft gehad om een bepaalde leertaak te leren. Harnischfeger & Wiley (1978)

gebruiken in hun model een variabele die er op lijkt, namelijk tempo. Daarmee wordt bedoeld

de hoeveelheid stof die er in de beschikbare tijd behandeld wordt. Het model van Walberg

(1984) heeft een soortgelijke variabele, namelijk de hoeveelheid leerstof in de component

instructie. Daarmee zijn er voldoende aangrijpingspunten om de variabele gelegenheid tot leren

in het verdere onderzoek te kunnen opnemen.

De modellen van Walberg en Harnischfeger & Wiley kennen beide belangrijke aanpassingen

van het model van Carroll. Walberg sluit in zijn model aan bij ideeën dat de omgeving waarin

de leerling verkeert van invloed is op de leerresultaten van leerlingen en dat andersom de

leerresultaten de leeromgeving (instructie, begaafdheid en de omgeving van leerlingen) be-
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invloeden. Daarmee geeft het model van Walberg handvaten aan het model van Scheerens &

Creemers (1989) waarin wordt verondersteld dat de achtergrondkenmerken van de klas effect

heeft op datgene wat er in de klas gebeurt.

De toevoeging in het model van Harnischfeger & Wiley bestaat hieruit dat zij expliciet maken

welke plaats de leraar inneemt in het instructieproces. Daarbij maken ze onderscheid tussen

instructiekenmerken (presentatievaardigheden), klasmanagement (orde houden door de leraar)

en het motiveren van leerlingen. Het zijn dit soort kenmerken waarvan verondersteld kan

worden dat de school er middels een actief beleid invloed op uitoefent. Minder fraai in het

model van Harnischfeger & Wiley zijn de variabelen leerratio voor taak X en deel van taak X

begrepen, die, zoals eerder geconstateerd, zeer lastig of zelfs niet te operationaliseren zijn.

Deze zijn dan ook niet bruikbaar voor het verdere onderzoek.

Kern van de hier besproken modellen zijn de concepten leertijd, kwaliteit van instructie,

gelegenheid tot leren, capaciteiten van leerlingen en motivatie van leerlingen (zie ook

Haertel e.a., 1983). Het model van Walberg (1984) laat zien dat die achtergrondkenmerken

niet alleen een belangrijk deel van de leerresultaten van leerlingen verklaren, maar dat deze

kenmerken van een leerling tezamen met de achtergrondkenmerken van zijn klasgenoten ook

van invloed zijn op de vorm van de instructie. Het model van Harnischfeger & Wiley legt een

sterker accent dan de andere modellen op de rol van de leraar. De variabelen motivatie door de

leraar en de mate waarin de leraar orde kan houden kunnen een functie vervullen in de verkla-

ring van effecten van schoolkenmerken op variabelen op klasniveau. Datzelfde geldt voor de

kwaliteit van instructie (bij Harnischfeger & Wiley de vaardigheid van de leraar om duidelijk

uit te leggen).

Deze concepten zijn goed te operationaliseren en zullen terug moeten komen in het schoolef-

fectiviteitsmodel dat we willen onderzoeken. De hier besproken onderwijsmodellen bieden een

goed uitgangspunt voor de onderlinge relaties van deze concepten in een schooleffectiviteits-

model.

2.5. Modellen voor schooleffectiviteit

Aan het eind van de jaren tachtig en begin van de jaren negentig is een aantal auteurs begonnen

modellen voor schooleffectiviteit te ontwikkelen waarin de resultaten van onderzoek naar

schooleffectiviteit en onderzoek naar effectieve instructie zijn geïntegreerd (Scheerens &

Bosker, 1997). Vaak zijn daarbij bestaande modellen voor effectieve instructie als uitgangspunt

genomen, waarbij het schoolniveau is toegevoegd. Het voordeel daarvan is dat de kenmerken

op schoolniveau direct zijn te relateren aan kenmerken op klasniveau. Recente modellen voor

onderwijseffectiviteit worden hieronder besproken.
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figuur 4 Een contextueel multiniveau model voor schoolef-
fectiviteit (Scheerens & Creemers, 1989)

Het model van Scheerens & Creemers (1989)
Het meest overzichtelijke model voor onderwijseffectiviteit is waarschijnlijk dat van Scheerens

& Creemers (1989). Het model bestaat uit vier componenten: schoolniveau, klasniveau,

achtergrondfactoren en leerlingniveau (zie figuur 4). Daarnaast is de context waarin het

onderwijsleerproces plaatsvindt opgenomen. Die factor is echter nog weinig uitgewerkt.

Er is hier geen sprake van een model met te operationaliseren factoren, maar een conceptueel

model dat een handvat wil zijn voor verdere theoretische uitwerking. Het model is ook niet

empirisch getoetst, maar wel basis geweest voor meer uitgewerkte modellen (bijvoorbeeld

Scheerens, 1990, Creemers, 1991).

In het model is het klasniveau van invloed op de output bij de leerlingen net als de achter-

grondfactoren van leerlingen. Er is in dit model geen rechtstreeks verband verondersteld tussen

schoolniveau en leerlingniveau. De school is volgens het model slechts van invloed op leerlin-

gen via datgene wat zich op klasniveau afspeelt. Die activiteiten op klasniveau worden volgens

het model wel door de school beïnvloed.

Daarmee wijkt het model af van de meeste empirische onderzoeken die totnogtoe zijn uitge-

voerd naar schooleffectiviteit. In dat onderzoek wordt immers wel veelal een direct verband

gelegd tussen schoolfactoren en leerresultaten. In de visie van Scheerens & Creemers (1989)

en vele onderzoekers van onderwijsmodellen (zie paragraaf 2.4) vindt het leerproces echter

plaats in het klaslokaal of thuis bij het maken van huiswerk en de activiteiten hangen af van wat

de leraar besluit en doet. Het leerproces is afhankelijk van die activiteiten. De school heeft

geen directe invloed op het leerproces van leerlingen. Aan de andere kant, wat de leraar

besluit, de mogelijkheden die hij heeft om toezicht te houden op leerlingen en orde te houden

en de vrijheid die hij heeft bij de keuze van leerstof en de werkvormen zijn voorbeelden van

zaken die beïnvloed kunnen worden door het beleid dat de school voert. Wanneer er geen

beleid wordt gevoerd is de vrijheid van handelen van de leraar maximaal. Schoolkenmerken

hebben in het model invloed op datgene wat er in de klas gebeurt en niet direct op het leerling-

niveau.
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Er valt wel enige kritiek te geven op het model van Scheerens & Creemers. Het model is erg

eenvoudig; het bestaat uit slechts vier componenten waarmee alle drie niveaus in de school,

schoolniveau, klasniveau en leerlingniveau, wordt beschreven. Dat maakt het model aan de ene

kant zeer overzichtelijk, maar het betekent tegelijkertijd dat variabelen op de niveaus onvol-

doende zijn gespecificeerd. Bovendien wordt niet duidelijk gemaakt hoe elementen van het ene

niveau van invloed zijn op elementen van het volgende niveau (Creemers, 1994). Een ander

kritiekpunt is dat het model niet laat zien dat ook in de componenten zelf variabelen onderling

elkaar kunnen beïnvloeden. In de component ‘klas’ bijvoorbeeld kan worden verondersteld dat

de kwaliteit van instructie mede bepaalt hoeveel tijd van de les effectief wordt besteed. Effec-

tief bestede lestijd en kwaliteit van instructie zijn immers beide variabelen op klasniveau.

Het model van Scheerens (1990)
Een model van Scheerens (1990) is een verdere uitwerking van het hierboven beschreven

model (zie figuur 5). Kenmerkend aan het model is dat het is gebaseerd op de gedachte dat

hoger niveau condities de lagere niveau condities ondersteunen (Scheerens & Bosker, 1997).

De condities op schoolniveau kunnen het werken op klasniveau bijvoorbeeld makkelijker

maken.



Schoolniveau
- mate van prestatiegericht

beleid
- onderwijskundig leidersschap
- consensus en samenwerking

tussen leraren
- kwaliteit van het curriculum in

termen van behandelde
leerstof en formele structuur

- ordelijk klimaat
- evaluatiemogelijkheden

Klasseniveau
- actieve leertijd (inclusief huis-

werk)
- gestructureerd lesgeven
- opportunity to learn
- hoge verwachtingen van leer-

lingen
- mate van evaluatie en het vol-

gen van de ontwikkeling van
leerlingen

- straf en beloning

Outputs
Leerprestatie van
leerlingen, gecor-
rigeerd voor:
- voorkennis
- intelligentie
- SES

Inputs
- ervaring van de

leraar
- uitgave per leer-

ling
- ouderlijke steun

Context
- stimulans van bovenaf voor leerprestatie
- ontwikkeling van de eisen aan onderwijs
- algemene schoolkenmerken zoals schoolgrootte,

samenstelling leerlingpopulatie, schoolsoort, stad/platteland

Proces
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figuur 5 Een integraal model voor schooleffectiviteit (Scheerens, 1990)

Scheerens onderscheidt naast het leerling-, klas- en schoolniveau nog een vierde niveau, de

context waarin het onderwijs zich afspeelt. Voor verschillende staten of landen kan dat immers

verschillend zijn. Opvallend aan het model is dat Scheerens niet uitgaat van causale verbanden

tussen de verschillende factoren, maar dat het geheel van het proces op schoolniveau en

klasniveau van invloed is op leerprestaties. Niettemin kunnen we uit het model aflezen dat hij

zowel een rechtstreeks effect van schoolfactoren op de outputs verwacht, als een indirect

effect via het klasniveau. Verder valt op dat voorkennis, intelligentie en SES niet als input

worden beschouwd, maar als algemene schoolkenmerken binnen de context waarin het onder-

wijsproces plaatsvindt. De input van het onderwijsproces is onderscheiden naar bijvoorbeeld de
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ervaring van de leraar en ouderlijke steun, terwijl (voortoets)prestaties (een maat voor het

beginniveau) niet als input is aangemerkt. Met andere woorden, het model is niet op alle

facetten even consequent. 

Het model van Stringfield & Slavin (1992)
Het vierde model dat we hier bespreken is het QAIT/MACRO model van Stringfield & Slavin

(1992). QAIT staat voor Quality, Appropriateness, Incentive and Time (kwaliteit, geschikt-

heid, aanmoediging en tijd) en MACRO voor Meaningful goals, Attention to academic focus,

Coordination, Recruitment and training en Organization (betekenisvolle doelstellingen, het

accent op schoolse vaardigheden, coördinatie, werving en selectie en organisatie). 

Het model bestaat uit vier niveaus: het leerlingniveau, het niveau van de direct betrokkenen bij

de instructie aan de leerling (leraar, maar daarnaast ook ouders en de remedial teacher),

schoolniveau (schoolleider en ander personeel, schoolbeleid) en het bovenschoolse niveau

(samenleving, overheid, nationaal curriculum). Het laatste niveau is niet direct toepasbaar op

schoolsystemen in verschillende landen. Het hier weergegeven model is van toepassing op het

schoolsysteem in de Verenigde Staten, waar districten een belangrijke rol spelen en bovendien

zowel de staten als de federale overheid invloed heeft op het schoolsysteem. In de Nederlandse

situatie zouden de componenten regels en wetten van de staat en federale wetten en regels bij

de component district geplaatst moeten worden. De keuze voor de toevoeging van dat vierde

niveau ligt ook alleen voor de hand in die landen waarin er grote verschillen zijn tussen staten

en districten. Het is in Nederland op dit moment niet zinvol om onderzoek te doen naar de

effecten van verschillen in overheidsbeleid en verschillen in exameneisen tussen gemeentes of

provincies of verschillen in lokale regelgeving van het onderwijs. In een land als de Verenigde

Staten is dat wel zinvol. De tendens in Nederland naar grotere bestuurlijke verbanden van

scholen - denk aan de bovenschoolse schoolleiding en de samenwerkingsverbanden in het

kader van WSNS - en de grotere autonomie van gemeenten ten aanzien van het onderwijsbe-

leid, maakt het vierde niveau ook voor Nederland in de toekomst mogelijk interessant.

Opvallend is dat Stringfield & Slavin naast de leraar ook andere ‘instructeurs’ in het model

hebben ingepast: ouders en remedial teachers. Het model wordt met deze toevoeging veel

breder dan alleen de activiteiten in de klas of in de school. De vraag is of daarmee niet teveel

accent wordt gelegd op de instructie buiten de klas om. Op dit moment is de rol van de leraar

waarschijnlijk de belangrijkste vergeleken met die van ouders en remedial teachers voor wat

betreft het geven van onderwijs. Voor individuele leerlingen kunnen ouders en remediële

leerkrachten echter wel van belang zijn voor het geven van onderwijs (zie Harskamp, Suhre &

Willemsen, 1993). 
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figuur 6 Een hiërarchisch onderwijseffectiviteitsmodel (naar
Stringfield & Slavin, 1992)

QAIT: quality, appropriateness, incentive, time of1

instruction
speciaal onderwijs, tweetalig onderwijs, enz.2

MACRO: meaningful goals, attention to acade-3

mic functions, coordination, recruitment and trai-
ning, organization.

Model van Creemers
Net als de modellen van Stringfield & Slavin (1992) en  Scheerens & Creemers (1989) heeft

ook het model van Creemers (1991) vier niveaus: het leerlingniveau, instructieniveau (klas,

leraar), schoolniveau en contextniveau (zie figuur 7). De kern van het model is sterk gerela-

teerd aan het model van Carroll (Scheerens & Bosker, 1997). Die invloed blijkt vooral uit het

feit dat leerresultaten in het model worden beïnvloed door effectieve leertijd en gelegenheid tot

leren en door achtergrondkenmerken van leerlingen. Dit is vergelijkbaar met respectievelijk de

variabelen bestede tijd en benodigde tijd uit het model van Carroll (zie paragraaf 2.4.1). Door

het verbeteren van de kwaliteit van instructie (door de leraar, maar ook door de gebruikte
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figuur 7 Model voor het leren op school (Creemers, 1991)

leermethode) kan de effectieve leertijd worden vergroot. Onduidelijke uitleg vergt immers

herhaling, terwijl duidelijke, gestructureerde uitleg tijdwinst oplevert (Creemers, 1991).

Andere mogelijkheden om de effectieve leertijd (en daarmee de leerresultaten) te verhogen zijn

het uitbreiden van de ‘institutionele’ tijd door bijvoorbeeld de schoolweek te verlengen, het

geven van (meer) huiswerk en de ‘institutionele’ tijd beter benutten (Scheerens, 1989).

Creemers veronderstelt dat het onderwijs in de klas, uiteengelegd in de methode, de groepe-

ringsvorm en het leraargedrag, zowel direct van invloed is op leerresultaten als indirect via de

leertijd. Factoren op schoolniveau zijn van invloed op het onderwijs in de klas, zowel op de

instructie als op exponenten van de instructie zoals effectieve leertijd en gelegenheid tot leren.

Er wordt in het model geen directe relatie verondersteld tussen schoolfactoren en leerresulta-

ten. 

Uitgangspunt van het model is dat een leerling een zekere begaafdheid nodig heeft om het leren

te begrijpen. Een groot gedeelte van de leerresultaten wordt bepaald door die begaafdheid. Het

onderwijs zou volgens Creemers zo kunnen worden ingericht dat, wanneer de instructie wordt
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aangepast bij de begaafdheid van de leerling en de leerling voldoende tijd wordt geboden, een

leerling pas verder gaat met  de volgende leertaak wanneer hij de voorgaande taak beheerst.

De invloed van begaafdheid zou daardoor langzaam afnemen, doordat de resultaten van

voorafgaande taken steeds belangrijker worden. Deze ideeën zijn vergelijkbaar met die van

Bloom (1974) en zijn concept van mastery learning. Bloom stelt dat verschillen tussen leerling-

en voornamelijk worden bepaald door een verschil in beginsituatie. De ene leerling heeft door

bijvoorbeeld het sociaal economisch milieu een betere beginsituatie dan een andere leerling.

Wordt de leerling met een slechtere beginsituatie niet de gelegenheid geboden taak A voldoen-

de te leren beheersen, terwijl de andere leerling door zijn betere beginsituatie de taak wel

voldoende beheerst, dan heeft de eerste leerling bij taak B een nog sterkere achterstand opge-

lopen.

Het model is totnogtoe niet in zijn geheel getoetst. Wel zijn onderdelen van het model gebruikt

als basis voor onderzoek naar schooleffectiviteit (zie Van der Werf, 1997; Brandsma e.a.,

1995).

2.6. Relatie schoolfactoren en leerresultaten

In voorgaande paragraaf zijn een aantal modellen voor onderwijseffectiviteit beschreven met

als doel na te gaan hoe in het onderwijsonderzoek wordt gedacht over de oorzakelijke verban-

den van schoolkenmerken op leerresultaten. Een aantal zaken komt in alle modellen terug. Zo

wordt in elk model verondersteld dat voorkennis, intelligentie en sociale economische status

belangrijke verklarende factoren zijn voor schoolsucces. Ook de typen variabelen zijn, althans

wat de laatste drie modellen betreft, steeds ongeveer gelijk. Belangrijkste verschil is dat waar

Creemers (1991) en Stringfield & Slavin (1992) kiezen voor directe paden van factoren naar

variabelen, Scheerens (1990) kiest voor een benadering waarin het totale proces binnen de

school effect heeft op leerresultaten van leerlingen. Voor de keuze van één van deze modellen

bij verder onderzoek speelt dit verschil in benadering een belangrijke rol. Wanneer oorzakelijke

verbanden worden verondersteld tussen verschillende factoren en variabelen op school- en

klasniveau, is het model van Scheerens (1990) niet bruikbaar. Wanneer daarentegen het accent

wordt gelegd op het proces in de school, ligt een keuze voor dat model meer voor de hand.

In het conceptueel model van Scheerens & Creemers (1989) hebben schoolfactoren via het

klasniveau een indirect effect op leerresultaten van leerlingen. Er wordt in dat model geen

direct effect verondersteld. In het model van Scheerens (1990) is het hele proces van schoolbe-

leid en instructie door de leraar van invloed op de leerresultaten. Stringfield & Slavin (1992) en

Creemers (1991) veronderstellen net als Scheerens & Creemers (1989) voornamelijk een

indirect effect van schoolfactoren op leerresultaten via het klasniveau (instructie- en leraarvari-

abelen). Dat betekent dat waar Scheerens het proces op school- en klasniveau als input be-

schouwt voor leerresultaten, Stringfield & Slavin en Creemers kiezen voor een veel directere

benadering van de effecten van leraar- en klasvariabelen op leerresultaten. 
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figuur 8 Het additieve analyseconcept

Scheerens & Bosker (1997) hebben een aantal zienswijzen van verklaringen voor mogelijke

effecten van schoolfactoren op leerresultaten - zoals we die ook in bovenstaande modellen

hebben gezien - nader uitgewerkt. Die uitwerking mondt uit in zes globale analyseconcepten

van benadering van schooleffectiviteit: het additieve, het interactie, het conceptuele, het

indirecte, het synergetische en het recursieve analyseconcept. Deze concepten worden hieron-

der nader toegelicht.

Het additieve analyseconcept
Het additieve concept komt waarschijnlijk het meest voor in onderzoek naar schooleffectiviteit,

alhoewel het leraarniveau vaak buiten beschouwing wordt gelaten. Het concept is grafisch

weergegeven in figuur 8. 

Uitgangspunt voor het concept is dat alle drie niveaus direct van invloed zijn op leerresultaten.

In het concept zijn geen indirecte effecten verondersteld. Wanneer bijvoorbeeld een school een

prestatiegericht beleid voert voegt deze factor zelf iets toe aan de verklaring van leerresultaten,

naast een eventueel effect van een prestatiegerichte houding van de leraar. Eerder in dit

hoofdstuk hebben we gezien wat de effecten zijn van schoolfactoren in deze benadering

wanneer er geen rekening wordt gehouden met het klasniveau.

In deze en volgende grafische voorstellingen is op het leerlingniveau steeds IQ gegeven als

inputvariabele voor het leersucces. De variabele IQ staat in de figuren model voor meerdere

variabelen die als input gelden voor schoolsucces op leerlingniveau. Onder IQ kan in dit geval

ook worden verstaan voorkennis, SES, motivatie enzovoort. 

Het interactie analyseconcept
Aan het interactie analyseconcept (zie figuur 9) ligt het idee ten grondslag dat het effect van de

instructiekenmerken kan worden versterkt door factoren op schoolniveau. 
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figuur 9 Het interactie analyseconcept

figuur 10 Contextueel analyseconcept

In het interactie analyseconcept zijn de effecten van hogere niveaus niet voor alle groepen in de

lagere niveaus gelijk. Gamover (1991) bijvoorbeeld concludeert uit zijn onderzoek dat de

kwaliteit van instructie en de hoeveelheid behandelde leerstof effect hebben op leerresultaten.

Het effect van de hoeveelheid behandelde leerstof blijkt echter sterker bij de potentiële hoge

presteerders dan bij de andere leerlingen. Anders gezegd: de potentiële hoge presteerders (de

‘slimme’ leerlingen) hebben meer profijt van het behandelen van meer leerstof dan de andere

leerlingen. 

Het onderzoek van Gamover maakt duidelijk dat de keuze voor een analyseconcept sterk

samenhangt met de onderzoeksvraag. Wanneer wordt gezocht naar schoolkenmerken die

verschillen tussen groepen leerlingen bewerkstelligen is het interactie analyseconcept noodza-

kelijk. Wanneer het er echter om gaat vast te stellen hoe groot de effecten zijn van schoolken-

merken op leerresultaten, dan ligt een keus voor het interactie analyseconcept niet voor de

hand. In dat geval is het namelijk niet direct interessant om na te gaan of eventuele effecten

slechts opgaan voor bepaalde groepen, maar gaat het om de effecten op de totale populatie.

Contextueel analyseconcept
In het contextuele analyseconcept (zie figuur 10) worden niet alleen de schoolkenmerken, de

instructiekenmerken en achtergrondkenmerken van leerlingen meegewogen, maar ook de

schoolcontext. 

Uitgangspunt voor het concept is dat de achtergrondkenmerken van de populatie een effect

hebben op individuele leerresultaten. Een leerling op een school met veel leerlingen die hoog

presteren zal zelf beter presteren dan dezelfde leerling op een soortgelijke school met veel
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figuur 11 Het indirecte analyseconcept

leerlingen die laag presteren. Oftewel: zwakke leerlingen doen het beter in klassen met veel

goede leerlingen.

In hun beschouwing over het contextueel concept schrijven Scheerens & Bosker (1997) dat

het concept is gebaseerd op het idee dat de effectiviteit van een school voornamelijk wordt

bepaald door selectie mechanismen: een effectieve school is een school die goede leerlingen

aantrekt, goede leraren en goede schoolleiders. Dat idee kan op zichzelf juist zijn, maar het is

niet een noodzakelijke voorwaarde om de factor schoolcontext mee te kunnen laten wegen.

Het is bijvoorbeeld denkbaar om de schoolcontext in het interactieve concept of één van de

hierna te bespreken concepten in te passen. Bovendien is de plaats die deze factor in één van

die andere concepten zou innemen niet per definitie die welke door Scheerens & Bosker voor

het contextuele concept is gekozen. Zo zou verondersteld kunnen worden dat er sprake is van

een interactie tussen leraarniveau en gemiddelde IQ, bijvoorbeeld omdat een school met veel

goede leerlingen er beter in slaagt goede leraren aan te trekken. Dat zou ook een goede

verklaring bieden voor het fenomeen dat een zwakke leerling op een school met veel goede

leerlingen beter presteert dan op een school met veel zwakke leerlingen. Die benadering van de

schoolcontext is ook terug te vinden in het conceptuele multiniveau model van Scheerens &

Creemers (1989) waarin zij zowel een direct effect veronderstellen van achtergrondkenmerken

van leerlingen op leerresultaten als een indirect effect via het klasniveau.

Bryk & Raudenbusch (1992) hebben onderzocht in hoeverre de schoolcontext van invloed is

op leerresultaten. Zij vergeleken katholieke scholen met openbare scholen. Zij constateerden

dat de verschillen in leerresultaten tussen beide typen scholen zonder de schoolcontext mee te

wegen veel groter zijn dan wanneer de schoolcontext wel wordt meegewogen. Blijkbaar gaan

veel meer leerlingen met een hoge sociaal-economische status naar katholieke scholen dan naar

het openbaar onderwijs, wat deels de verschillen in leerresultaten bepaalt.

Het indirecte analyseconcept
In het indirecte analyseconcept zijn schoolkenmerken niet direct van invloed op leerresultaten

van leerlingen. Het concept veronderstelt dat schoolfactoren invloed hebben op de leraar of de

activiteiten in de klas. Die leraar- of klasvariabelen hebben vervolgens effect op leerresultaten

van leerlingen. In figuur 11 is dit concept grafisch weergegeven. 
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figuur 12 Het recursieve analyseconcept

figuur 13 Het synergetische analysecon-
cept

Het concept is terug te vinden in de modellen voor onderwijseffectiviteit van Stringfield &

Slavin (1992) en Creemers (1994) en in het conceptuele multiniveau model voor onderwijsef-

fectiviteit van Scheerens & Creemers (1989). 

In een onderzoek naar de effecten van onderwijskundig leiderschap op leraarsgedrag conclude-

ren Hill e.a. (1995) dat er wel een effect is bij leraren in hun handelen en opvattingen, maar dat

er geen directe of indirecte effecten zijn op leerresultaten van leerlingen.

Het synergetische analyseconcept
De effecten van schoolfactoren op leerresultaten van leerlingen zijn vaak erg klein. Een aantal

onderzoekers heeft daarom verschillende schoolfactoren bij elkaar gevoegd, met als uitgangs-

punt dat effecten van schoolkenmerken niet op één factor terug te voeren is, maar op een

combinatie van factoren. Dat leidt tot een synergetisch analyseconcept, waarin de schoolfacto-

ren elkaar versterken en gezamenlijk leerresultaten bepalen. Anders gezegd: het doet er niet

zoveel toe welke schoolkenmerken de school bezit, als er maar een aantal zijn. De hier weerge-

geven grafische voorstelling (zie figuur 12) is een aanpassing van het additieve analyseconcept.

Het is echter ook heel goed mogelijk om op soortgelijke wijze één van de andere concepten

aan te passen, waarbij S wordt vervangen door S  tot en met S .1 5

Het recursieve analyseconcept
In het recursieve analyseconcept is er sprake van een interactie tussen het school- en leraarni-

veau. Factoren op schoolniveau hebben een effect bij variabelen op leraarniveau en omgekeerd.

De oorsprong van dit concept is gelegen in het feit dat er in het onderzoek naar effectieve

scholen regelmatig negatieve correlaties worden gevonden tussen schoolfactoren en variabelen

op leraar- klas of leerlingniveau. Men zou bijvoorbeeld kunnen veronderstellen dat wanneer de
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kwaliteit van instructie van leraren onder de maat is, de school gedwongen is een actief beleid

te voeren om die kwaliteit te verhogen, wat op zichzelf weer een effect heeft op de kwaliteit

van instructie. Beide niveaus zijn in deze visie afhankelijk van elkaar. 

Voor alle bovengenoemde zes concepten geldt dat combinaties van één of meer concepten

denkbaar zijn. In het model voor onderwijseffectiviteit van Scheerens & Creemers (1989) is

bijvoorbeeld het indirecte analyseconcept terug te vinden, met een deel van het conceptuele

analyseconcept. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de vraag welke van deze zes

concepten gebruikt kunnen worden voor het verdere onderzoek.

2.7. Voorlopige conclusies

Uitgangspunt van dit onderzoek is dat effecten van schoolfactoren moeten worden onderzocht

in samenhang met effecten van factoren op klasniveau en op leerlingniveau. Doel is om een

afweging te maken of onderzoek naar effecten van schoolfactoren zich moet richten op directe

dan wel indirecte effecten op leerresultaten van leerlingen. In dit hoofdstuk zijn een aantal

modellen voor onderwijseffectiviteit beschreven. In deze paragraaf gaan we na in hoeverre

deze modellen toepasbaar zijn voor het onderhavige onderzoek.

Allereerst dient een keuze gemaakt te worden uit de zes analyseconcepten in de voorgaande

paragraaf. Het interactiemodel is, zoals bij de beschrijving van dat model al is toegelicht, op dit

onderzoek niet van toepassing. Dit onderzoek beperkt zich vooralsnog tot de vraag in hoeverre

schoolfactoren effect hebben op leerresultaten, en is niet bedoeld om na te gaan of sommige

groepen meer profijt hebben van die factoren dan andere.

Het indirecte en additieve analyseconcept hebben betrekking op de probleemstelling van dit

onderzoek. In het indirecte analyseconcept zijn schoolfactoren via het klasniveau van invloed

op de leerresultaten. In het additieve analyseconcept zijn schoolfactoren direct van invloed op

leerresultaten. Bij beide concepten is een combinatie met het contextuele analyseconcept

noodzakelijk. Zoals eerder is beargumenteerd, is het waarschijnlijk dat de leerlingpopulatie van

invloed is op de selectie van leraren, inhoud en vormgeving van de les enzovoort. Waarschijn-

lijk is ook het synergetische analyseconcept van belang voor het onderzoek omdat de factoren

op schoolniveau elkaar kunnen beïnvloeden. Blijft over de vraag of ook het recursieve model

van toepassing is op dit onderzoek. Een dergelijk model lijkt vooral zinvol in een longitudinaal

onderzoek, waarbij wordt nagegaan van welke factoren het schoolbeleid afhangt. Dat is echter

niet de vraag van dit onderzoek. Het recursieve model wordt in dit onderzoek dan ook achter-

wege gelaten.

Met behulp van de keuze voor de achterliggende concepten voor analyse van effecten van

schoolkenmerken is het mogelijk een keuze te maken uit de eerder gepresenteerde modellen

voor onderwijseffectiviteit. Het QAIT/MACRO-model van Stringfield & Slavin (1992), is een

compleet, maar daardoor ook complex model. Vooral het feit dat er allerlei interacties worden
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verondersteld tussen de vier typen ‘instructeurs’ maakt het vrijwel onmogelijk om met behulp

van dit model te toetsen of schoolfactoren direct of indirect van invloed zijn op leerresultaten.

Het model van Scheerens (1991) is een stuk overzichtelijker, maar kent een ander probleem.

Er wordt in het model vanuit gegaan dat het gehele proces van schoolbeleid en instructie van

invloed is op leerresultaten. Het is onduidelijk hoe de oorzakelijke verbanden gelegd moeten

worden.

De andere twee modellen, van Scheerens & Creemers (1989) en van Creemers (1991) gaan

alleen uit van een indirect effect van schoolfactoren op leerresultaten. Voor alle modellen geldt

echter dat slechts kleine aanpassingen nodig zijn om een direct effect in plaats van een indirect

effect in te bouwen. De modellen van Scheerens (1991) en Scheerens & Creemers (1989)

bestaan vooral uit componenten die nog nader ingevuld moeten worden. Hoe die invulling

plaats moet vinden staat nog niet vast. Het model van Creemers (1991) is wat dat betreft veel

concreter, maar daarin komt het contextuele analyseconcept onvoldoende uit de verf. Concep-

tueel verschillen de modellen verder nauwelijks van elkaar.

Omwille van de overzichtelijkheid wordt daarom gekozen voor het model van Scheerens &

Creemers (1989), dat eenvoudig aan te passen is om verschillende effecten van schoolfactoren

te onderzoeken. Voor de invulling van het model maken we gebruik van het model van Cree-

mers (1991). Grotendeels lukt dat zonder aanpassingen. Daar waar aanpassingen nodig zijn,

zal in het volgende hoofdstuk nagegaan worden met welke variabelen het model van Scheerens

& Creemers ingevuld moet worden.

2.8. Onderzoeksvragen en hypothesen

Nu de keuze voor een model voor onderwijseffectiviteit is gemaakt, kunnen de onderzoeksvra-

gen nader worden gespecificeerd en kunnen hypothesen worden opgesteld.

Onderzoeksvraag 1
In de modellen van Scheerens & Creemers (1989), Creemers (1991) en Stringfield & Slavin

(1992) wordt verondersteld dat schoolfactoren een effect hebben op het gedrag van de leraar

in de klas en dat daarmee een indirect effect wordt bewerkstelligd op leerresultaten van leer-

lingen. Deze indirecte relatie is weergegeven in model A (zie figuur 14), het eigenlijke model

van Scheerens & Creemers (1989). De vraag is of deze veronderstelde effecten in de empirie

teruggevonden kunnen worden. 

Dat leidt tot de eerste onderzoeksvraag: Zijn schookenmerken van invloed op leerresultaten

en op welke wijze worden de resultaten beïnvloed?
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figuur 14 Model A: slechts een indirect effect van schoolfac-
toren op leerresultaten

Dat schoolfactoren van invloed zijn op datgene wat er in de klas gebeurt lijkt aannemelijk.

Wanneer er op schoolniveau bijvoorbeeld duidelijke afspraken zijn gemaakt over de minimaal

te behandelen leerstof zijn alle leraren min of meer gedwongen die leerstof ook te behandelen

en zullen ze proberen daar hun les op aan te passen. Zijn er op school bijvoorbeeld duidelijke

afspraken over wat wel en niet mag binnen de klas, dan kan dit voor de leraar een belangrijke

steun zijn bij het orde houden en daarmee is de effectieve leertijd waarschijnlijk groter dan

wanneer er op school geen duidelijke afspraken zijn (Creemers, 1994). Schoolfactoren hebben

met andere woorden waarschijnlijk een effect op het gedrag van de leraar in de klas. Hypothe-

se 1 ligt dus voor de hand:

Hypothese 1: Er is een effect van schoolkenmerken op het gedrag van de leraar in de klas.

Wanneer de leraar er in de klas in slaagt de effectieve leertijd te verhogen en meer leerstof te

behandelen ten gevolge van het gevoerde schoolbeleid, dan ligt het voor de hand dat leerlingen

beter zullen presteren. Immers, meer tijd besteden aan een onderwerp betekent meer tijd om

het onderwerp te leren begrijpen (Carroll, 1963). Maar ook kan worden verondersteld dat het

behandelen van meer onderwerpen betekent dat de leerling meer onderwerpen kan leren

begrijpen en dientengevolge betere resultaten behaalt op een totaaltoets. Hypothese 2 luidt dan

ook:

Hypothese 2: Er is een indirect effect van schoolkenmerken op leerresultaten via het gedrag

van de leraar in de klas.
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figuur 15 Model B: slechts een direct effect van schoolfacto-
ren op leerresultaten

Onderzoeksvraag 2
In het meeste onderzoek naar effectieve scholen van de afgelopen decennia is een direct effect

verondersteld tussen schoolfactoren en leerresultaten. Daarbij is veelal het klasniveau achter-

wege gelaten. Eerder is al geconstateerd dat het weglaten van dat niveau mogelijk tot een

overschatting kan leiden van de gevonden resultaten. Toevoeging van het klasniveau is dan

ook noodzakelijk om de effecten van schoolfactoren op hun juiste waarde te kunnen schatten.

Model B (zie figuur 15) geeft een aanpassing van het model van Scheerens & Creemers (1989)

waarin nu ook een direct effect wordt verondersteld van schoolfactoren op leerresultaten. 

De tweede onderzoeksvraag luidt: Is er een direct effect van schoolfactoren op leerprestaties

en wordt dit effect kleiner indien men rekening houdt met het indirecte effect via het klasni-

veau?

Een direct effect van schoolfactoren op leerresultaten is denkbaar, mits het klasniveau wordt

toegevoegd aan het onderwijsmodel. Duidelijke afspraken over het afnemen van toetsen en

over huiswerk stimuleren leerlingen meer tijd en aandacht aan hun huiswerk te besteden

(Creemers, 1994). Een beleid ten aanzien van remedial teaching bijvoorbeeld kan ook zwakke-

re leerlingen op een voldoende niveau brengen. Een school waar duidelijke regels zijn over wat

wel en niet kan, biedt de leerling waarschijnlijk een klimaat waar weinig ruimte is om te

spijbelen of anderszins zich te onttrekken aan het onderwijs en biedt tevens een klimaat waarin

geen leerlingen onder hun niveau zullen presteren doordat zij bijvoorbeeld worden gepest. Er

wordt dus niet alleen een indirect effect verwacht van schoolfactoren op leerresultaten (hypo-

these 1), maar ook een direct effect:

Hypothese 3: Er is een direct effect van schoolfactoren op leerresultaten in een onderwijs-

model waarin ook het klasniveau is opgenomen.

Scheerens & Bosker (1997) werpen de vraag op of toevoeging van het klasniveau, waarbij

relaties tussen school- klas- en leerlingniveau worden verondersteld, leidt tot een daling van
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figuur 16 Model C: zowel een direct als een indirect effect
van schoolfactoren op leerresultaten

het effect van schoolfactoren op leerresultaten. Die vraag ligt voor de hand, omdat men kan

veronderstellen dat het klasniveau op zichzelf een betere voorspeller is van leerresultaten. Dat

niveau staat dichter bij de leerling en is veel meer een actor in het leerproces dan het schoolni-

veau. Het is dan ook waarschijnlijk dat toevoeging van het klasniveau een belangrijk deel van

de variantie in leerresultaten wegneemt, waardoor er voor het schoolniveau veel minder te

verklaren over blijft. Hypothese 4 luidt dan ook:

Hypothese 4: Het effect van schoolfactoren op leerresultaten is groter wanneer geen reke-

ning gehouden wordt met de effecten van het klasniveau, dan wanneer daar

wel rekening mee wordt gehouden.

Onderzoeksvraag 3

De mogelijkheid te kiezen uit twee modellen roept de vraag op of het niet mogelijk is beide

modellen te combineren: een model waarin schoolfactoren zowel direct als indirect een deel

van de variantie in leerresultaten verklaren. Die combinatie van de modellen A en B is weerge-

geven in model C (zie figuur 16). 

De derde onderzoeksvraag is: Verklaart het combinatiemodel, waarin zowel een direct als een

indirect effect van schoolfactoren op leerresultaten wordt verondersteld, meer variantie in

leerresultaten dan de modellen A en B afzonderlijk?

Te verwachten valt dat deze combinatie meer variantie in leerresultaten verklaart dan de

modellen A en B afzonderlijk. Immers, verwacht wordt dat zowel model A als B een deel van

de variantie in leerresultaten verklaart. Het lijkt aannemelijk dat dit niet in beide gevallen

hetzelfde deel zal zijn. Hypothese 5 luidt dan ook:

Hypothese 5: Een onderwijsmodel waarin zowel een direct als een indirect effect van school-

factoren op leerresultaten wordt verondersteld, verklaart meer variantie in
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leerresultaten dan een model waarin alleen een direct effect en een model

waarin alleen een indirect effect wordt verondersteld.

In de volgende twee hoofdstukken wordt nagegaan hoe deze hypothesen getoetst kunnen

worden. In hoofdstuk 5 vindt de daadwerkelijke toetsing van de hypothesen plaats.


