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3. Het model van Scheerens & Creemers geoperationaliseerd

In het voorgaande hoofdstuk is er voor gekozen om het model van Scheerens & Creemers

(1989) voor schooleffectiviteit uit te werken naar een operationaliseerbaar model om als basis

te gebruiken voor ons onderzoek. Het model bestaat uit vier componenten: schoolniveau,

klasniveau, achtergrondkenmerken van leerlingen en leerresultaten. In dit hoofdstuk wordt per

component onderzocht hoe deze nader kan worden ingevuld. Aan het eind van dit hoofdstuk

wordt daaruit het model van Scheerens & Creemers geoperationaliseerd.

3.1. Factoren in de component school

In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien dat er uit het schooleffectiviteitsonderzoek

zo’n vijf kenmerken naar voren komen die effect blijken te hebben op de leerresultaten van

leerlingen. Dat zijn een sterk onderwijskundig leiderschap, een veilig en ordelijk klimaat op

school, nadruk op het verwerven van basisvaardigheden, hoge verwachtingen over de presta-

ties van leerlingen, een frequente evaluatie van de vorderingen van leerlingen. In de modellen

van Scheerens (1990) en Creemers (1991) zijn daarvan elementen terug te vinden, maar deze

elementen zijn niet zonder meer te operationaliseren.

Relevante factoren op schoolniveau die wel zijn te operationaliseren en waarmee een relatie

kan worden gelegd met factoren op klasniveau zijn globaal aangegeven door Creemers (1994).

Hij onderscheidt drie typen condities op schoolniveau welke van invloed kunnen zijn op

variabelen op klasniveau. Deze condities zijn gebaseerd op drie kenmerken van effectieve

instructie op klasniveau, namelijk kwaliteit van instructie, gelegenheid tot leren en actieve

leertijd. 

Als eerste noemt hij condities op schoolniveau die de kwaliteit van instructie van de leraar

beïnvloeden. Daarbij maakt hij weer onderscheid tussen onderwijskundige en organisatorische

aspecten van deze conditie. De onderwijskundige aspecten hebben betrekking op inhoudelijke

verbeteringen van het onderwijs. Deze kunnen zowel op activiteiten in de klas, als op de

leerling zijn gericht. Onder onderwijskundige aspecten verstaat Creemers regels en afspraken

over alle aspecten van instructie in de klas, met name over het gebruik van leermateriaal,

afspraken over differentiatie en de consistentie van deze aspecten tussen verschillende leraren.

Het idee hierbij is dat de keuze voor een werkwijze niet door één leraar wordt gemaakt, maar

door meerdere, wat waarschijnlijk de kwaliteit van het onderwijs (meerdere leraren weten meer

dan één) ten goede komt. Andere aspecten van de conditie zijn de aanwezigheid van een

evaluatiesysteem om de leerlingen voortdurend te kunnen volgen in hun leerresultaten om,

wanneer nodig, snel in te kunnen grijpen bij problemen of problemen zelfs te kunnen voorko-

men. Daarvoor is het nodig dat leerlingen regelmatig toetsen maken, dient er ruimte te zijn

voor remedial teaching en moet de leerling worden begeleid, onder andere op het terrein van

huiswerk.
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Tot de organisatorische aspecten van condities voor een goede kwaliteit van instructie rekent

Creemers zaken als intervisie tussen leraren, supervisie en het kunnen corrigeren van leraren

door de schoolleiding, een beleid om de leraren verder te professionaliseren (nascholing

bijvoorbeeld) en een schoolcultuur gericht op effectief leren. Deze aspecten zijn heel nadrukke-

lijk gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het lesgeven door een leraar.

De tweede conditie die door Creemers wordt onderscheiden is gericht op tijd. Verondersteld

wordt dat wanneer een school er in slaagt de tijd die besteed kan worden aan onderwijs te

optimaliseren, de leerling meer kans krijgt iets van het onderwijs op te steken. Om dat te

bereiken zijn er verschillende mogelijkheden, zoals het ontwikkelen van en de voorwaarden

creëren voor een rooster waarin de volgorde en tijdsplanning voor vakken en thema’s is

opgenomen, beleid ten aanzien van het maken van huiswerk (mag huiswerk worden opgege-

ven, hoe vaak mag dat, hoeveel tijd is gewenst dat een leerling aan huiswerk besteedt), afwe-

zigheid van leerlingen en het uitvallen van lessen en er moet sprake zijn van een ordelijke en

rustige atmosfeer op school waarin goed gewerkt kan worden. Het betreft maatregelen waar-

mee de school een actief beleid kan voeren om de actieve leertijd van leerlingen te vergroten

binnen het kader van het lesrooster.

De derde conditie betreft de gelegenheid tot leren. Met gelegenheid tot leren wordt globaal

bedoeld de hoeveelheid leerstof die leerlingen krijgen te verwerken. Hoe meer leerstof behan-

deld kan worden, hoe groter de kans dat een leerling op een test die het hele curriculum dekt

een voldoende kan scoren. In het volgende hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op deze

variabele. Een school kan dit facet van het onderwijs verbeteren door bijvoorbeeld zaken als de

ontwikkeling en toegankelijkheid van het curriculum goed te regelen, een schoolwerkplan of

activiteitenplan op te stellen en actief te evalueren en door consensus bij de leraren en school-

leiding over de doelstellingen en de missie van de school en regels. Ook afspraken en regels

over hoe het curriculum behandeld moet worden en in welke volgorde de onderwerpen behan-

deld moeten worden - vooral over de overgang van de ene klas naar de volgende - worden tot

de derde conditie gerekend. Vooral die laatste afspraken kunnen de leraar dwingen in ieder

geval die onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt te behandelen. Hij krijgt met andere

woorden minder gelegenheid om zelf te beoordelen of iets nodig is of niet, en daarmee minder

gelegenheid om leerstof om welke reden dan ook te laten liggen.

Naast deze drie beleidsfactoren is nog een factor van belang voor de operationalisering van ons

schooleffectiviteitsmodel, namelijk de toegestane tijd, ofwel de door de school ingeroosterde

tijd welke door Carroll (1963) en Harnischfeger & Wiley (1978) wordt genoemd. Carroll

veronderstelt dat de tijd die scholen beschikbaar stellen voor een bepaalde leertaak of een

schoolvak meestal minder is dan voor de meeste leerlingen noodzakelijk is. Er zijn volgens

Carroll zoveel onderwerpen die op school behandeld moeten worden dat de beschikbare tijd

binnen de school op één of andere wijze moet worden verdeeld. Daar komt bij dat leerlingen

sterk verschillen in de tijd die ze nodig hebben om een bepaalde taak te leren, zodat het vrijwel

onmogelijk is om de beschikbare tijd voor een taak zo aan te passen dat alle leerlingen vol-
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doende tijd hebben om die taak te leren. De school zou er dan niet in slagen alle taken waarvan

de maatschappij verwacht dat de school die aan een leerling leert, te behandelen. In de praktijk

betekent dit dat de meeste leerlingen volgens Carroll al een nieuwe taak krijgen nog voor ze de

oude taak in voldoende mate beheersen. Hij veronderstelt dat dit fenomeen leerlingen frustreert

en hen een handicap meegeeft voor de nieuwe taak.

In plaats van toegestane tijd (time allowed for learning) spreekt Carroll ook wel van gelegen-

heid tot leren (opportunity to learn). Dat concept heeft in de onderwijskundige literatuur en

onderzoek veel navolging gekregen, zij het dat het vaak op een andere manier wordt ingevuld

dan door Carroll wordt gedaan. Bij hem is namelijk de gelegenheid tot leren gelijk aan de

toegestane tijd, meestal de tijd die de school in het rooster heeft vrijgemaakt voor het betref-

fende vak. In veel onderzoek echter correspondeert de gelegenheid tot leren met de behandel-

de leerstof, ook wel content covered genoemd (Carroll, 1985). Er moet immers een minimum

aan leerstof worden aangeboden en een minimaal curriculum worden uitgevoerd wil de leerling

iets kunnen leren (Walker & Schaffarzick, 1974). Daarmee is het veel meer een instructieken-

merk geworden in plaats van een schoolkenmerk.

Opname van deze factor in het model is nodig omdat deze factor de grenzen aangeeft waarbin-

nen het beleid van de school ten aanzien van tijd zich kan bewegen en waar de leraar aan

gebonden is.

Samenvattend: voor de operationalisering van ons schooleffectiviteitsmodel zijn vier schoolfac-

toren van belang: drie beleidsfactoren - beleid ten aanzien van tijd, beleid ten aanzien van

gelegenheid tot leren en beleid t.a.v. kwaliteit - en de factor toegestane tijd.

3.2. Factoren in de component klas

In de modellen voor effectieve instructie die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven passeren

een aantal klasfactoren het voetlicht: de leraarvariabelen kwaliteit van instructie, orde houden

door de leraar en motivatie door de leraar, de tijdsvariabelen beschikbare lestijd, taakbetrok-

kenheid en actieve leertijd (door Carroll bestede tijd genoemd) en de leerstofvariabelen

helderheid van instructie, tempo en gelegenheid tot leren.

De kwaliteit van instructie komt in alle modellen aan bod. Voldoende reden om die variabele in

de component klas op te nemen. De variabele sluit bovendien goed aan bij één van de vier

schoolfactoren die we hebben gekozen, namelijk het beleid ten aanzien van de kwaliteit van

instructie. Goede instructie door de leraar of door schoolboeken betekent volgens Carroll

(1963) dat de leerstof zodanig wordt aangeboden, zowel wat betreft volgorde, structuur als

presentatie, dat de leerling kan leren wat hij moet leren. Dit betekent dat de instructie gegeven

moet worden in een taal die de leerling begrijpt, dat de leerling moet weten wat hij gaat leren

en hoe hij het gaat leren. Kwaliteit van instructie betekent ook dat de instructie wordt aang-

epast aan specifieke behoeften en karakteristieken van de leerling, de wijze van leren en wat de

leerling al van het onderwerp weet.



Het model van Scheerens & Creemers geoperationaliseerd

39

Wanneer de kwaliteit van instructie niet optimaal is - en aangezien lesgeven mensenwerk is zal

de kwaliteit van instructie nooit optimaal zijn - heeft de leerling meer tijd nodig om de taak te

leren beheersen dan bij optimale instructie nodig zou zijn. Leerlingen worden door ‘slechte’

instructie benadeeld, maar sommige leerlingen worden meer benadeeld dan anderen. Carroll

veronderstelt dat de kwaliteit van instructie een functie is van de mogelijkheid om instructie te

begrijpen. Hoge capaciteiten om instructie te begrijpen betekent meer mogelijkheden om te

begrijpen wat de leraar en het boek proberen duidelijk te maken.

Naast het organiseren en presenteren van de leertaak op een voor de leerling zinvolle wijze is

het volgens Carroll ook van belang dat de verscheidene facetten van de leertaak gestructureerd

worden aangeboden in een logische volgorde. Daarmee is kwaliteit van instructie niet alleen

afhankelijk van de leraar, maar ook van leermateriaal zoals schoolboeken. Dat bepaalt immers

in belangrijke mate de wijze waarop de leraar de leertaak kan aanbieden.

Creemers (1994) geeft in een model voor effectieve instructie de stand van zaken in de onder-

wijsresearch naar de kwaliteit van instructie weer (zie figuur 17). Hij maakt daarbij onder-

scheid naar drie kerngroepen van variabelen: de kwaliteit van het curriculum, de gekozen

groeperingsvormen in samenhang met de leerstof en het gedrag en vaardigheden van de leraar.

Daarbij stelt Creemers drie criteria aan effectiviteit (Creemers, 1994):

& Consistentie: op het schoolniveau moeten condities voor effectieve instructie gerelateerd

aan leermateriaal, differentiatie in de klas en in de school en leraaractiviteiten met elkaar in

lijn zijn.

& Cohesie: alle docenten van een school zijn consistent in de wijze waarop ze voldoen aan

criteria voor effectieve instructie. Dat is nodig om de effectiviteit door de school heen te

garanderen.

& Controle: controle betekent niet alleen dat leerprestaties en de kwaliteit van instructie

regelmatig worden geëvalueerd, maar ook dat er een ordelijk en rustig schoolklimaat heerst.

Bovendien betekent controle dat leraren elkaar verantwoordelijk houden voor effectieve

instructie.
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figuur 17 Basismodel voor onderwijseffectiviteit: consistentie van effectieve kenmerken en
componenten (Creemers, 1994)

Voor het leraargedrag zijn de volgende aspecten van belang (Creemers, 1994):
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6 Management in het klaslokaal om een situatie te creëren waarin geleerd kan worden. Dat

betekent ten minste een ordelijke en rustige sfeer in de klas. Creemers veronderstelt dat ook

effectief lesgeven bijdraagt aan het management van de klas.

6 Wanneer huiswerk goed wordt georganiseerd kan het een belangrijke bijdrage leveren aan

de effectiviteit van de instructie. Daarvoor zijn een helder gestructureerde taken en sturing

en evaluatie van het huiswerk nodig.

6 Verwachtingen van leraren (en scholen) over welke invloed ze kunnen uitoefen op het leren

van leerlingen, kunnen effect hebben op wat leraren zelf doen. Creemers verwacht dat deze

verwachtingen naar voren komen in het gedrag van leraren.

6 Heldere doelstellingen. Dit houdt in dat er een beperkte, dat wil zeggen niet overdadige,

hoeveelheid doelen wordt gesteld, waarbij het accent ligt op basisvaardigheden, cognitief

leren en transfer. De inhoud van het onderwijs moet worden gekozen in lijn met deze

doelstellingen.

6 Structureren van de inhoud. Dit betekent dat de inhoud van de leerstof wordt geordend

volgens de hiërarchisch geordende doelstellingen. Het gebruik van advance organizers kan

daarbij een belangrijk middel zijn om de leerstof voor leerlingen te structuren. Het benutten

van voorkennis kan de eigen bijdragen en de ontvankelijkheid voor nieuwe leerstof van

leerlingen verhogen.

6 Helderheid van de presentatie, wat onder andere bovenstaande elementen inhoudt, maar

bovendien het transferproces zelf (bijvoorbeeld het vermijden van vaagheid en incomplete

zinnen).

6 Het regelmatig stellen van vragen houdt leerlingen aan het werk en kan worden gebruikt om

na te gaan of leerlingen de stof begrijpen.

6 Onmiddellijk oefenen van opgaven na de uitleg. Het maken van opgaven is een controlemid-

del om na te gaan of leerlingen de stof hebben begrepen en kan worden gebruikt om proble-

men op te lossen.

6 Evalueren of de doelstellingen zijn gehaald door regelmatig toetsen af te nemen, feedback

naar de leerlingen te verzorgen en correctieve instructie (instructie om fouten van leerlingen

te corrigeren).

Van belang daarbij is de consistentie in het curriculum en samenstelling van groepen (Cree-

mers, 1994). Om de kwaliteit van instructie vast te kunnen stellen is het van belang boven-

staande elementen te meten.

Naast de kwaliteit van instructie zijn er nog twee andere leraarvariabelen, orde houden door de

leraar en de motivatie door de leraar, die naar voren komen in de modellen voor effectieve

instructie. Deze twee variabelen worden alleen door Harnischfeger & Wiley (1978) genoemd.

Omdat we onderzoeken in hoeverre schoolkenmerken van invloed zijn op leraarvariabelen, lijkt

het zinvol om het onderscheid naar leraarvariabelen zoals Harnischfeger & Wiley dat in hun

model doen hier over te nemen. Daarbij valt wel een kanttekening te plaatsen bij de variabele
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motivatie door de leraar. Harnischfeger & Wiley veronderstellen dat een leraar over vaardighe-

den kan beschikken om leerlingen te motiveren. Het is echter de vraag of hier sprake is van

motivatie dóór de leraar of dat eerder gesproken zou moeten worden over motivatie vàn de

leraar, waarbij niet zozeer de vaardigheden van die leraar van belang zijn, maar juist het feit dat

hij gemotiveerd en met plezier les geeft. Voor de positie van deze variabele in het model is het

van belang te weten hoe we de variabele moeten interpreteren. De literatuur biedt daarover

echter geen uitsluitsel. Vooralsnog sluiten we aan bij Harnischfeger & Wiley en interpreteren

deze variabele als motivatie dóór de leraar, maar beseffen tegelijkertijd dat deze interpretatie

niet helemaal klopt.

In alle modellen voor effectieve instructie en schooleffectiviteit komt de factor tijd nadrukkelijk

naar voren. Berliner (1985) noemt drie belangrijke tijdvariabelen die leerresultaten kunnen

beïnvloeden: ‘allocated time’ (de tijd die een leraar verschaft voor instructie in een bepaald

leergebied), ‘engaged time’ (de tijd dat een leerling instructie in een bepaald leergebied bij-

woont) en ‘academic learning time’ (de tijd dat een leerling daadwerkelijk bezig is met leerma-

teriaal of activiteiten met een niveau dat voor de leerling niet al te moeilijk te realiseren is). Het

concept taakbetrokkenheid (time on task, Harnischfeger & Wiley, 1976) is daarbij verfijnder

geformuleerd. ‘Academic learning time’ is namelijk de tijd waarin de leerling actief is betrok-

ken bij leertaken die kunnen verschillen, maar waarvan een hoge successcore mag worden

verwacht (Carroll, 1985). Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de klassen in

de omvang van ‘academic learning time’ per les (Berliner, 1979). Deze omvang blijkt signifi-

cant te correleren met leerresultaten (Carroll, 1985).

De definitie van ‘academic learning time’ lijkt de beste beschrijving van wat in de modellen

voor effectieve instructie met bestede tijd wordt bedoeld. We zullen dit in het verdere onder-

zoek vertalen als actieve leertijd. In de praktijk van het Nederlandse onderwijs betekent dit dat

er twee componenten zijn van de tijd die een leerling actief besteedt aan de leertaak: de tijd die

in de klas besteed wordt op school en de tijd die de leerling aan zijn huiswerk voor de taak

besteedt. Beide tijdsvariabelen samen vormen de bestede tijd. De bestede tijd in de klas wordt

beperkt door de beschikbare tijd. Een klas kan niet meer tijd besteden aan de taak dan er

beschikbaar is. De tijd die beschikbaar is voor het maken van huiswerk is minder sterk beperkt.

Het hangt af van de tijd die de leerling naast zijn dagelijkse bezigheden heeft om huiswerk te

maken, de motivatie om huiswerk te maken en hoeveel tijd de leerling nodig heeft voor andere

vakken.

Niet alle beschikbare tijd wordt gebruikt. Soms is het zelfs niet eens nodig, omdat de leerling

de leertaak reeds beheerst. Vaker echter zal de beschikbare tijd niet kunnen worden besteed,

omdat tijd verloren gaat aan andere zaken. Het rendement van de tijd in de klas bijvoorbeeld

kan nooit 100% zijn. Er is altijd enig tijdverlies, bijvoorbeeld door organisatorische aspecten

zoals controleren of alle leerlingen aanwezig zijn en proefwerken uitdelen, ordeverstoring door

de leerling, boeken pakken en weer opruimen enzovoort. De tijd die in de klas besteed wordt
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hangt waarschijnlijk nauw samen met de kwaliteiten van de leraar, zoals het model van Har-

nischfeger & Wiley ook laat zien. Tijd die besteed wordt aan huiswerk hangt daarentegen

waarschijnlijk eerder samen met de capaciteiten en de motivatie van leerlingen en de hoeveel-

heid leerstof die wordt opgegeven als huiswerk. De tijd die een leerling tot zijn beschikking

heeft voor het maken van huiswerk zal meestal niet volledig worden gebruikt, zodat de leerling

de overgebleven tijd kan besteden aan leukere zaken.

In de verschillende modellen voor effectieve instructie wordt het onderscheid tussen huiswerk-

tijd en actieve leertijd in de klas niet gemaakt. Het maakt in het modellen niet uit of de tijd

besteed wordt in de klas of thuis bij het maken van huiswerk. De modellen kunnen zo worden

geïnterpreteerd dat bestede tijd de som is van die twee afzonderlijke variabelen. Dat betekent

dat als de tijd die aan een leertaak wordt besteed in de klas toeneemt (bijvoorbeeld omdat de

toegestane tijd toeneemt), de leerling minder tijd zal hoeven besteden aan huiswerk. De totale

bestede tijd aan de leertaak blijft gelijk. Omdat deze variabelen wezenlijk van elkaar verschillen

in de manier waarop ze kunnen worden beïnvloed, worden ze in het model apart opgenomen.

De vraag kan worden gesteld of deze variabelen niet eerder op leerlingniveau zouden moeten

worden vastgesteld dan op klasniveau. Afgezien van het feit dat het erg moeilijk zal zijn om

voor iedere leerling afzonderlijk de bestede tijd na te gaan, speelt mee dat, zoals we in het

model van Harnischfeger & Wiley en in het model van Walberg hebben gezien, deze variabelen

ook andere klasvariabelen beïnvloeden, zoals de hoeveelheid leerstof bijvoorbeeld. Die laatste

variabele is zeker een klasvariabele. Willen we echt volledig zijn dan zou zowel tijd op klasni-

veau gemeten moeten worden, als op leerlingniveau.

Blijven over de leerstofvariabelen: helderheid van de instructie in het schoolboek, tempo en

gelegenheid tot leren. Door Carroll is de helderheid van instructie in het schoolboek geplaatst

bij de kwaliteit van instructie. In zijn optiek is kwaliteit van instructie een combinatie van de

instructie in het schoolboek en de capaciteiten van de leraar. In deze studie wordt bij die optiek

aangesloten. Kwaliteit van instructie is dus meer dan alleen maar de kwaliteit van de leraar.

Dan is er de variabele gelegenheid tot leren  (opportunity to learn), geïntroduceerd door

Carroll (1963) als beschikbare leertijd, maar in latere uitwerkingen in de onderwijskundige

literatuur heel anders opgevat, namelijk meer als de overeenkomst tussen de aangeboden en de

getoetste leerstof (Pelgrum, 1989; Anderson, 1987). Ten slotte is er nog de variabele tempo

die is gebruikt door Harnischfeger & Wiley. Met tempo wordt bedoeld de snelheid waarmee

door de leerstof wordt gegaan. Het is een soort maat voor de hoeveelheid leerstof per les. Als

in een schooljaar een hoog tempo wordt behaald, betekent dit dat veel leerstof kan worden

behandeld. De gelegenheid tot leren is dus hoog. Daarmee is gelegenheid tot leren een verta-

ling van tempo, of een maat voor tempo over een schooljaar of curriculum. Gelegenheid tot

leren is echter niet alleen afhankelijk van de snelheid waarmee door de stof wordt gegaan, maar

ook van de hoeveelheid beschikbare tijd. Het is het product van het beschikbare aantal lessen

maal de hoeveelheid leerstof per jaar. Daarmee is de gelegenheid tot leren een betere maat
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voor de behandelde leerstof dan tempo alleen. In het model wordt dan ook gelegenheid tot

leren als variabele opgenomen en tempo niet.

In de andere modellen voor effectieve instructie komt de gelegenheid tot leren niet expliciet

aan bod, alhoewel Walberg (1984) wel spreekt over hoeveelheid instructie en de factor tempo

die Harnischfeger & Wiley (1978) noemen grote overeenstemming vertoont met gelegenheid

tot leren. Gelegenheid tot leren speelt een prominente rol in het onderwijskundig onderzoek

(Slavin, 1991) en wordt ook genoemd in de schoolkenmerken die Creemers (1994) onder-

scheidt. Wanneer leraren meer leerstof behandelen zullen hun leerlingen meer leren dan leer-

lingen van andere leraren (zie Bar & Dreeben, 1983; Barr, 1987; Rosenshine, 1979). 

Dat het leerstofaanbod van invloed is op leerresultaten lijkt evident. Als leerlingen bepaalde

leerstof of een procedure niet is onderwezen, zullen ze het minder goed doen op dat deel van

de test waarin die leerstof of procedure is vereist (McDonald, 1976). De invloed van de

beschikbare onderwijstijd lijkt eveneens duidelijk. Als een leraar meer tijd tot zijn beschikking

heeft, kan hij meer tijd besteden aan instructie en meer leerstof behandelen en laten verwerken.

Het belang van behandelde leerstof en beschikbare tijd als variabelen wordt in onderwijskundig

onderzoek pas onderkend sinds het begin van de jaren zestig. Onder andere Carroll (1963)

heeft in deze onderkenning een rol gespeeld door het opnemen van gelegenheid tot leren als

één van de centrale variabelen in zijn model voor effectieve instructie (Anderson, 1987). Tot

die tijd is het leerstofaanbod en de beschikbare tijd in empirisch onderzoek waarschijnlijk als

vaststaand gegeven geaccepteerd, maar niet nader onderzocht.

Uit onderzoek blijkt dat de relatie tussen gelegenheid tot leren en leerprestaties tamelijk hoog

is. De correlatie bedraagt veelal .30 tot .45 (zie bijvoorbeeld Harskamp en Suhre, 1994; De

Haan, 1992; Travers en Westbury, 1989; Good e.a., 1987; Husén, 1967)

3.3. Factoren in de component achtergrondkenmerken van leerlingen

De factoren in de component achtergrondkenmerken van leerlingen zijn controlevariabelen.

Met deze factoren moet rekening worden gehouden om de effecten van school- en klasniveau

op leerresultaten correct te kunnen schatten. In de modellen voor effectieve instructie die in het

vorige hoofdstuk zijn beschreven zijn verschillende kenmerken van leerlingen besproken:

motivatie, begaafdheid, voorkennis en de capaciteiten om de instructie te begrijpen. Er is

overlap in betekenis tussen deze factoren en eerder is geconstateerd dat op verschillende wijze

invulling kan worden gegeven aan de factoren.

Zowel Carroll (1963), Harnischfeger & Wiley (1978) als Walberg (1984) noemen de factor

begaafdheid van leerlingen als belangrijk achtergrondkenmerk. Wanneer een willekeurig

geselecteerde groep kinderen een zelfde leertaak wordt onderwezen, zullen de kinderen sterk

verschillen in de tijd die ze nodig hebben om de leertaak te leren beheersen. Carroll noemt deze

vorm van benodigde tijd de begaafdheid (aptitude) om een taak te leren onder de conditie dat
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de kwaliteit van instructie perfect is voor deze specifieke leerling. Walberg (1984) spreekt van

talent. Een leerling met een hoge begaafdheid heeft slechts een beperkte hoeveelheid tijd nodig

om een bepaalde leertaak te leren, een leerling met een lage begaafdheid heeft voor dezelfde

leertaak veel meer tijd nodig. Sommige leerlingen hebben zo’n lage begaafdheid dat zij, hoe

goed de instructie ook zal zijn, de leertaak nooit zullen leren. Hun benodigde tijd is oneindig.

De begaafdheid is afhankelijk van de leertaak en is volgens Carroll een functie van een grote

hoeveelheid andere factoren, zoals de hoeveelheid voorkennis voor dit specifieke onderwerp.

Begaafdheid - of talent - komt grotendeels overeen met intelligentie, alhoewel dat door de

modelbouwers niet zo wordt genoemd. Omdat intelligentie goed is te operationaliseren - in

tegenstelling tot begaafdheid - kiezen we hier voor de variabele intelligentie als achtergrond-

kenmerk van leerlingen.

Dat voorkennis een belangrijke controlevariabele is voor leerprestaties van leerlingen ligt voor

de hand. Leerlingen die van tevoren al veel van een leertaak weten zullen na instructie in die

leertaak meer weten dan leerlingen die van tevoren nog niets van de leertaak wisten. Het

opnemen van voorkennis als belangrijke controlevariabele in de component achtergrondken-

merken van leerlingen ligt dus voor de hand.

Carroll (1963) maakt nadrukkelijk een onderscheid tussen de begaafdheid van een leerling en

de capaciteiten om de instructie te begrijpen (ability to understand instruction). Reden voor

dit onderscheid is dat er volgens hem een wisselwerking bestaat tussen de variabele capacitei-

ten om de instructie te begrijpen en de variabele kwaliteit van instructie. Met capaciteiten om

de instructie te begrijpen worden factoren bedoeld als algemene intelligentie en verbale capaci-

teiten. Deze factoren verklaren de mogelijkheden van de leerling om te begrijpen en te inter-

preteren wat de leraar en het leermateriaal proberen duidelijk te maken in de specifieke taal.

Wanneer bijvoorbeeld een leraar een Chinees meisje dat geen Nederlands spreekt in het Neder-

lands uitleg geeft, dan zal dat meisje ongetwijfeld weinig opsteken van deze vorm van instruc-

tie. Haar capaciteiten om deze instructie te begrijpen zijn laag. Hetzelfde meisje beschikt in

China, waar zij in haar moedertaal wordt onderwezen, over veel hogere capaciteiten om die

instructie te begrijpen. Capaciteiten om de instructie te begrijpen en de kwaliteit van instructie

kunnen dus niet los van elkaar worden gezien. Waarschijnlijk speelt taal hierbij de belangrijkste

rol. Taalvaardigheid lijkt dan ook, naast intelligentie, een goede maat voor de capaciteiten om

instructie te begrijpen.

De motivatie van leerlingen wordt in alle drie modellen voor effectieve instructie genoemd als

belangrijke factor voor de verklaring van leerprestaties van leerlingen. Voor de beschrijving

van de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling sluit Carroll (1963) aan bij

Brandwein (1955). Die definieert de motivatie en het doorzettingsvermogen als een combinatie

van drie attitudes: 1) een aanmerkelijke bereidheid om tijd te besteden de taak, 2) de bereidheid
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om ongemak te doorstaan en 3) de bereidheid om mislukking onder ogen te zien. In deze

variabele zijn emotionele factoren terug te vinden, zoals frustraties, de leraar wel of niet leuk

vinden, bang zijn om te falen enzovoort.

Motivatie en doorzettingsvermogen bepalen hoeveel tijd een leerling wil besteden aan het

leren. Een leerling die een bepaalde tijd nodig heeft om de taak te leren is wel of niet bereid die

tijd aan die taak te besteden. Een leerling die niet veel tijd nodig heeft om de taak te leren kan

mogelijk de taak leren beheersen zonder een hoge motivatie en zonder veel doorzettingsver-

mogen. Evenzo geldt dat een leerling die veel tijd nodig heeft de taak misschien kan leren door

een hoge motivatie en voldoende doorzettingsvermogen. Niettemin is de invloed van motivatie

en doorzettingsvermogen op de eerste leerling van minder belang dan op de laatste, omdat een

hoge motivatie en veel doorzettingsvermogen bij de eerste leerling nauwelijks nodig is, terwijl

de laatste leerling zonder veel motivatie en doorzettingsvermogen de taak zeker niet zal leren

beheersen.

Stel bijvoorbeeld dat het leren een lineaire functie is. Een bepaalde leerling heeft twee uur

nodig heeft om een gegeven taak te leren. De leerling krijgt slechts één uur de tijd voor de

taak. Maar hij is niet erg gemotiveerd, hij wil maar een half uur aan de taak besteden. In dat

geval zal de leerling een score halen van 25%. In dit voorbeeld wordt er van uit gegaan dat de

leerling zelf volledig invloed heeft op de tijd die hij binnen de beschikbare tijd wil besteden. In

een klassituatie wordt dat niet alleen bepaald door de motivatie van de leerling, maar bijvoor-

beeld ook door de controle van de leraar.

In de modellen bepaalt de motivatie van de leerling voor een deel de tijd die de leerling aan een

leertaak zal besteden. In de praktijk zal deze variabele deels bepalen hoe actief de leerling in de

klas is en hoeveel tijd hij zal besteden aan zijn huiswerk. Millan e.a. (1983) hebben de invloed

van motivatie en doorzettingsvermogen op de door leerlingen bestede tijd aan een leertaak

onderzocht. Zij vonden geen significante verschillen in leertijd tussen leerlingen met een hoge

motivatie en doorzettingsvermogen en minder gemotiveerde leerlingen met minder doorzet-

tingsvermogen. Aan de andere kant rapporteert Walberg (1984) in een review over verscheide-

ne onderzoeken een gemiddelde correlatie tussen motivatie en prestatie van 0.34 en tussen

zelfbeeld en prestatie 0.18. Dat laatste resultaat wordt bevestigd door Frasier c.s. (1987), maar

dat geldt niet voor het eerste resultaat. In een analyse van verschillende reviews vonden zij zes

verschillende affectieve variabelen die mogelijk een rol kunnen spelen: faalangst, dogmatisch,

extravert, neurotisch, leesangst, mate van zelfbeheersing en zelfbeeld. Slechts de laatste twee

factoren lijken een significantie positieve correlatie te hebben met prestatie.

Samenvattend bestaat de component achtergrondkenmerken dus uit vier factoren: algemene

motivatie van de leerling om te leren op school, voorkennis van de leertaak, algemene intelli-

gentie en algemene taalvaardigheid. De laatste twee factoren staan gezamenlijk voor de

variabele capaciteiten om de instructie te begrijpen. De voorkennis wordt uiteraard ook be-

invloed door de taalvaardigheid en intelligentie. De leerling heeft immers in het verleden
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instructie in die voorkennis gehad. Een leerling met een goede taalvaardigheid en hoge intelli-

gentie zal over het algemeen over meer voorkennis beschikken dan een leerling die de taal

minder goed beheerst en over minder intelligentie beschikt.

3.4. Variabelen in de component leerresultaten

In de modellen voor effectieve instructie zoals die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, zijn

voornamelijk leerresultaten als output genomen. Alleen Walberg spreekt ook van affectieve

doelen. In onze beschrijving hebben we eveneens steeds het accent gelegd op leerresultaten en

minder op meer pedagogische doelstellingen van het onderwijs. Het zorgen voor goede

leerresultaten kan worden opgevat als de kerntaak van scholen en veel schoolleiders zullen zich

ook in eerste instantie richten op het optimaliseren van de leerresultaten. In het Nederlandse

onderwijs worden scholen daar ook steeds vaker op afgerekend. Dat betekent niet dat meer

pedagogische doelstellingen niet van belang zouden zijn. Ze zijn dat in ieder geval al voor

zover zij de leerresultaten beïnvloeden. Immers, het lijkt alleszins aannemelijk dat een leerling

die zich prettig voelt in een school en over een voldoende portie zelfvertrouwen beschikt beter

zal presteren dan wanneer dat niet het geval zou zijn. Voor dit onderzoek beperken we ons

evenwel tot leerresultaten als output, of de mate van leren zoals Carroll het noemt. Voor de

duidelijkheid wordt in deze studie gesproken over leerresultaten.

3.5. Uitwerking van het model

In de vorige paragrafen zijn keuzen gemaakt voor factoren en variabelen die deel uitmaken van

ons model voor schooleffectiviteit. In deze paragraaf gaan we in op de onderlinge relaties

tussen de betreffende variabelen.

3.5.1 Effecten van schoolfactoren op klasvariabelen en/of leerresultaten 

Model A
De verwachtingen over effecten van schoolfactoren op klasvariabelen zijn eenvoudig te formu-

leren, omdat de door Creemers (1994) gekozen schoolkenmerken direct verband houden met

klasfactoren. Zo is het beleid ten aanzien van de kwaliteit van instructie uiteraard bedoeld om

de kwaliteit van instructie van de leraar op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Veronder-

steld kan worden dat naarmate een school meer doet aan beleid t.a.v. kwaliteit de kwaliteit van

instructie door de leraar toeneemt.

Beleid ten aanzien van tijd zal waarschijnlijk de actieve leertijd in de klas beïnvloeden. Een

direct verband valt te verwachten uit maatregelen als vervanging bij ziekte. Het is echter niet

onwaarschijnlijk dat de leraar in de mate waarin hij orde weet te houden eveneens beïnvloed

wordt door het schoolbeleid ten aanzien van tijd. Wanneer er duidelijke afspraken op school
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figuur 18 Indirecte effecten van schoolfactoren op leerresultaten via het klasniveau (mo-
del A).

zijn over te laat komen, spijbelen, verantwoordelijkheden en dergelijke, geeft dit de leraar

mogelijk extra steun, hoeft hij zich om die zaken minder te bekommeren en geeft dat wat extra

rust in het lokaal. Het beleid ten aanzien van tijd beïnvloedt waarschijnlijk zowel de variabele

orde houden door de leraar als de actieve leertijd in de klas.

De derde beleidsfactor, het beleid ten aanzien van de gelegenheid tot leren, is gekozen om de

invloed op de gelegenheid tot leren (OTL). Een school waar een actief beleid gevoerd wordt

ten aanzien van de gelegenheid tot leren, bijvoorbeeld afspraken over de hoeveelheid leerstof,

gezamenlijke toetsmomenten enz., zal waarschijnlijk een hogere gelegenheid tot leren kennen,

dan een school waar een dergelijk beleid in veel mindere mate wordt gevoerd. Te verwachten

valt echter dat een gericht beleid ten aanzien van gelegenheid tot leren ook een effect zal

hebben op huiswerktijd. Immers, duidelijke afspraken over gelegenheid tot leren op schoolni-

veau zullen eerder leiden tot het behandelen van meer leerstof door een leraar dan minder. Als

een leraar er niet in slaagt om die extra leerstof in de les te behandelen dan zal hij extra huis-

werk op moeten geven. Naast een verband van beleid ten aanzien van gelegenheid tot leren

met gelegenheid tot leren wordt dus ook een verband met de huiswerktijd verondersteld.

Het laatste schoolkenmerk dat is opgenomen in het model, is de toegestane tijd. Dit kenmerk

komt voort uit het model van Carroll (1963). Het ligt nogal voor de hand dat wanneer de

toegestane tijd toeneemt, dit gevolgen heeft voor de actieve leertijd in de klas.

De verwachte effecten van schoolfactoren op variabelen op klasniveau zijn schematisch

weergegeven in figuur 18. Alle effecten zijn naar verwachting positief. In de figuur zijn de

achtergrondkenmerken van leerlingen nog niet opgenomen.

Model B en C
In model B gaat het om de directe effecten van schoolfactoren op leerresultaten zoals we

hebben gezien in hoofdstuk 2. Er worden in dit model geen effecten verondersteld van school-

factoren op variabelen op klasniveau, op één uitzondering na. De toegestane tijd - de tijd die

een school uittrekt voor een bepaald vak bijvoorbeeld - is logischerwijs van invloed op actieve

leertijd. Het is niet reëel om te veronderstellen dat deze factor direct van invloed is op leerre-

sultaten. Als leerresultaten afhankelijk zijn van tijd, dan is dat van de actieve leertijd. De
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figuur 19 Directe effecten van schoolfactoren op leerresultaten (model B)

figuur 20 Directe en indirecte (via het klasniveau) effecten van schoolfactoren op leerre-
sultaten (model C)

overige schoolfactoren zijn in het model wel direct gerelateerd aan leerresultaten. In figuur 19

is weergegeven welke directe relaties zijn verondersteld tussen schoolfactoren en leerresulta-

ten. Alle effecten zijn naar verwachting positief.

Model C is een samenvoeging van de modellen A en B. De verwachtingen over de effecten in

model C zijn weergegeven in figuur 20. Alle effecten zijn naar verwachting positief en zijn

gelijk aan de effecten in de modellen A en B samen.

3.5.2 Verbanden vanuit component achtergrondfactoren

Volgens Scheerens & Creemers is de component achtergronden zowel van invloed op de

component klas als direct op de component leerresultaten. In de component klas zijn drie

factoren die mogelijk door de achtergrondcomponent kunnen worden beïnvloed: actieve

leertijd in de klas, gelegenheid tot leren en huiswerktijd.

De factor motivatie lijkt de belangrijkste invloed uit te kunnen oefenen op de component klas.

Een gemotiveerde leerling zal volgens Carroll meer tijd besteden aan de leerstof. In het onder-
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zoeksmodel betekent dit dat de motivatie zowel de actieve leertijd in de klas als de huiswerk-

tijd in positieve zin beïnvloedt. Daar tegenover staat dat leerlingen met een hoge intelligentie,

taalvaardigheid en voorkennis volgens Carroll minder tijd nodig zullen hebben voor het leren

van een taak en daardoor waarschijnlijk minder tijd besteden dan een leerling die lager scoort

op die drie achtergrondfactoren. Omdat de actieve leertijd in de klas voornamelijk wordt

bepaald door de kwaliteiten van de leraar, zal een eventueel verschil in bestede tijd zich uiten in

de huiswerktijd. De huiswerktijd wordt dus negatief beïnvloed door intelligentie, taalvaardig-

heid en voorkennis.

Voor de relaties van achtergrondkenmerken met gelegenheid tot leren ten slotte zijn in de

schooleffectiviteitsmodellen die we in het vorige hoofdstuk hebben besproken geen duidelijke

relaties aangegeven. Verwacht kan worden dat het beschikken over meer actieve lestijd leidt

tot een hogere gelegenheid tot leren. Er kan in meer tijd immers meer worden gedaan. Met

andere woorden, wanneer de actieve leertijd toeneemt of wanneer de huiswerktijd toeneemt,

neemt ook de gelegenheid tot leren toe. Daarnaast lijkt het aannemelijk dat gelegenheid tot

leren ook direct wordt beïnvloed door de achtergrondfactoren. Immers, een klas met veel

slimme leerlingen, met hoge taalvaardigheid en veel voorkennis, kan waarschijnlijk in een

zelfde tijdsbestek meer leerstof doen dan een klas met minder slimme, taalvaardige en alweten-

de leerlingen. Een verband met deze drie achtergrondfactoren en gelegenheid tot leren ligt dan

ook voor de hand. De motivatie ten slotte van leerlingen is waarschijnlijk eveneens van invloed

op de gelegenheid tot leren: gemotiveerde leerlingen zullen de stof waarschijnlijk sneller

doorlopen dan minder gemotiveerde leerlingen. Ook tussen die variabelen kan een oorzakelijk

verband worden verondersteld.

Tweede component waarop de achtergrondfactoren van invloed zijn is volgens Scheerens &

Creemers de component leerresultaten. De relatie met die component is naar verwachting

tamelijk eenvoudig: gemotiveerde, slimme, taalvaardige leerlingen en leerlingen met veel

voorkennis zullen naar alle waarschijnlijkheid hoger presteren dan leerlingen die minder hoog

scoren op die vier achtergrondfactoren. Vanuit alle vier achtergrondfactoren kan dus een

verband worden gelegd met de variabele leerresultaten in de outputcomponent.

3.5.3 Verbanden binnen en vanuit de component klas

Er komen in de component klas zes variabelen voor: kwaliteit van instructie, orde houden door

de leraar en motivatie door de leraar, de actieve leertijd in de klas, de gelegenheid tot leren en

de tijd die besteed wordt aan huiswerk. In het model van Harnischfeger & Wiley zijn de

variabelen orde houden door de leraar en motivatie door de leraar van invloed op de taakbe-

trokkenheid van leerlingen en daarmee op de actieve leertijd van de klas. Er kan daarom een

directe relatie worden verondersteld tussen deze twee leraarvariabelen en actieve leertijd. Naar

verwachting heeft de variabele orde houden door de leraar geen effect op andere variabelen.

Van de variabele motivatie door de leraar zou echter verwacht kunnen worden dat deze ook

een directe invloed heeft op de leerresultaten, ook al wordt dat niet door Harnischfeger &
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Wiley genoemd. Een leraar die beschikt over vaardigheden om leerlingen te motiveren zal

mogelijk meer leerlingen gemotiveerd krijgen hun werk goed te doen met als gevolg hogere

leerresultaten.

De variabele kwaliteit van instructie is minder eenvoudig in te passen. Volgens Harnischfeger

& Wiley (1978) beïnvloedt de kwaliteit van instructie het leerproces. In ons onderzoeksmodel

is het leerproces niet direct opgenomen. Maar de variabele gelegenheid tot leren kan wel zo

worden geïnterpreteerd. Een goede kwaliteit van instructie betekent dat er meer leerstof

geboden kan worden dan met een slechte instructie. Immers, de leerlingen hebben minder tijd

nodig om een onderwerp te begrijpen ten gevolge van goede instructie. Daarmee komt ook de

interpretatie van Carroll van kwaliteit van instructie weer in beeld, alleen wordt in het onder-

zoeksmodel het accent gelegd op de hoeveelheid leerstof als gevolg van de instructie, waar

Carroll het accent legde op de hoeveelheid benodigde tijd als gevolg van de instructie. In het

onderzoeksmodel wordt daarom verondersteld dat kwaliteit van instructie een effect heeft op

gelegenheid tot leren. Naarmate een leraar beter lesgeeft, zal hij er beter in slagen om meer

leerstof te behandelen.

Naast invloed op de gelegenheid tot leren lijkt het aannemelijk dat de kwaliteit van instructie

ook een directe invloed heeft op de leerresultaten van leerlingen. Een goede instructie biedt de

mogelijkheid om de leerstof beter te begrijpen, los van het feit of daardoor meer leerstof kan

worden aangeboden. In het onderzoeksmodel wordt dan ook een directe relatie verondersteld

tussen de kwaliteit van instructie en de leerresultaten. In de derde plaats wordt verwacht dat de

kwaliteit van instructie de actieve leertijd in de klas beïnvloedt. Deze relatie wordt in geen van

de drie besproken modellen verondersteld. In het onderzoeksmodel wordt echter verondersteld

dat goede instructie leidt tot een hogere taakbetrokkenheid. Leerlingen begrijpen door goede

instructie beter hoe ze een leertaak moeten uitvoeren en zijn daardoor gemotiveerder om aan

het werk te gaan. Slechte instructie daarentegen leidt mogelijk tot meer frustratie bij de leer-

lingen, ze begrijpen het niet en verstoren de les. Dat gaat ten koste van de actieve leertijd.

Kwaliteit van instructie heeft dus waarschijnlijk invloed op de actieve leertijd in de klas.

Voor de rol van de variabele gelegenheid tot leren kan niet volledig worden geput uit de drie

besproken modellen. Dat maakt een eigen verantwoording noodzakelijk. Allereerst ligt het

voor de hand om een verband te veronderstellen tussen de variabele actieve leertijd in de klas

en gelegenheid tot leren. Immers, de hoeveelheid behandelde leerstof is afhankelijk van tijd: in

meer tijd kan meer worden gedaan. Minder tijd betekent dat ook minder leerstof behandeld kan

worden. 

In de schooleffectiviteitsmodellen die we in het vorige hoofdstuk hebben besproken wordt

verondersteld dat de actieve leertijd van invloed is op de leerresultaten in de outputcomponent.

Die verwachting is in het onderzoeksmodel overgenomen door paden te trekken van actieve

leertijd in de klas en huiswerktijd naar de outputcomponent. Een zelfde verband is er waar-

schijnlijk tussen de variabele gelegenheid tot leren en leerresultaten. Het lijkt aannemelijk dat,
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wanneer er met een klas meer leerstof kan worden behandeld, deze klas beter zal presteren.

Wanneer bepaalde onderwerpen niet zijn behandeld, zal de klas lager presteren.

Blijft over de relatie tussen gelegenheid tot leren en huiswerktijd. In geen van de drie bespro-

ken modellen is ingegaan op de specifieke rol van huiswerktijd binnen de bestede tijd, terwijl

ook gelegenheid tot leren niet in de hier toegepaste wijze naar voren komt. Uit de theorie valt

dan ook niet te halen of meer gelegenheid tot leren het gevolg is van meer huiswerktijd, of juist

meer huiswerktijd stimuleert. Een verband ligt wel voor de hand. Naarmate een klas meer tijd

besteedt aan huiswerk, kan meer leerstof worden behandeld. Anderzijds, als een leraar veel

leerstof wenst te behandelen, zal hij dat mogelijk slechts kunnen doen door meer huiswerk op

te geven. Het lijkt op een kip en ei probleem. Toch lijkt één richting sterker dan de andere en

wel van huiswerktijd naar gelegenheid tot leren. Een leraar zal bij het plannen van de leerstof

sterk rekening houden met de mogelijkheden en motivatie van de klas.

3.5.4 Onderzoeksmodel

Het onderzoeksmodel dat op grond van bovenstaande overwegingen en veronderstellingen is

gebaseerd is te zien in figuur 21. De factoren en variabelen zijn ondergebracht in één van de

vier componenten in het model van Scheerens & Creemers (1989). Elke component is grijs

gekleurd. Dit geoperationaliseerde model voldoet aan de eisen van het model van Scheerens &

Creemers: de schoolfactoren zijn slechts van invloed op de component klas, de achtergrondfac-

toren zijn zowel van invloed op de component klas als op de outputcomponent en de compo-

nent klas is slechts van invloed op de outputcomponent. Wat opvalt in het model is dat in de

component klas veel onderlinge verbanden voorkomen. De eenvoud van het model van Schee-

rens & Creemers wordt daarmee enigszins geweld aan gedaan. In hoofdstuk 6 wordt nader op

de betekenis van het model ingegaan.
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figuur 21 Nadere uitwerking van het model van Scheerens & Creemers (1989) en Cree-
mers (1991) tot model C. De gestippelde lijnen zijn niet van toepassing in model
A. De gestreepte lijnen zijn niet van toepassing in model B.


