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4. Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek, waarin we de aan het eind van hoofd-

stuk 2 geformuleerde hypothesen willen toetsen, is opgezet. We zullen ingaan op de wijze

waarop een steekproef uit de populatie is genomen. Vervolgens zullen we nagaan welke

variabelen we nodig hebben, hoe die geoperationaliseerd worden en hoe ze worden gemeten.

Met deze gegevens bij de hand kunnen we aan het eind van het hoofdstuk de analyseprocedu-

res voor de te onderzoeken modellen vaststellen.

4.1. Opzet van het onderzoek

In het schooljaar 1994/1995 is in het Nederlandse onderwijs een groot onderzoek uitgevoerd

met als doel data te verzamelen om verschillende modellen voor leren op school aan de empirie

te toetsen en daarmee een omvattend schooleffectiviteitsmodel te ontwikkelen.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs en besloeg

het hele schooljaar. Voor het voortgezet onderwijs is gekozen, omdat veel onderzoek naar

effectieve scholen zich totnogtoe heeft gericht op het primair onderwijs. Het is onduidelijk of

de daar gevonden resultaten ook geldig zijn voor het secundair onderwijs. Verder is gekozen

voor het vakgebied wiskunde in het eerste jaar, omdat dat vak een tamelijk vast curriculum

kent, de leerlingen de leerstof van dat vak nog niet of nauwelijks in een eerder stadium zijn

tegengekomen en leerresultaten goed meetbaar zijn. Object van onderzoek waren leerlingen, de

klas als geheel, de leraar wiskunde en de school.

Aan het begin van het schooljaar, eind augustus, zijn voortoetsen afgenomen om de beginsitua-

tie van de leerlingen vast te stellen. In de loop van het jaar zijn verschillende malen toetsen en

vragenlijsten afgenomen om onder andere intelligentie en motivatie vast te stellen. De leraren

in het onderzoek hebben gedurende het hele schooljaar logboeken ingevuld waaruit kan

worden vastgesteld welke stof met de leerlingen is behandeld en hoe lang daarover is gedaan.

Met observaties is het lesgeefgedrag van leraren nagegaan. Aan het eind van het schooljaar zijn

eindtoetsen afgenomen om de leersituatie op dat moment vast te stellen.

De factor kwaliteit van leerstofinhoud wordt constant gehouden door beperking tot scholen

met gelijkwaardige wiskundemethoden. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij leerlingen in het

eerste jaar van de basisvorming, lopend vanaf het begin van het schooljaar tot het eind van het

schooljaar. Per school worden twee wiskundeleraren geselecteerd, met elk een klas uit het

eerste jaar van de basisvorming.
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4.2. Definiëring en meting van variabelen

Dit onderzoek wil nagaan of schoolkenmerken invloed hebben op activiteiten van leraren en

leerresultaten. De opzet van het databestand is zodanig dat effecten van schoolkenmerken op

lerarengedrag alleen voor leraren van één vakgebied en van één leerjaar kunnen worden

vastgesteld. Dit is een beperking van het onderzoek. Het zou wenselijk zijn wanneer meerdere

vakken en leraren per school zouden kunnen worden onderzocht, zodat het effect van beleids-

maatregelen bij een groep leraren per school kan worden vastgesteld. Voor het toetsen van de

hypothesen betekent het beperkte aantal leraren per school dat verbanden tussen schoolken-

merken en lerarengedrag een onderschatting zullen zijn van de werkelijke effecten bij een

groter aantal leraren gemeten. Er zijn wel voldoende leerlingen per school om verbanden

tussen schoolkenmerk en leerlingresultaten vast te kunnen stellen. Als er geen effecten (of

indicaties voor effecten) kunnen worden vastgesteld, dan betekent dit geen ondersteuning van

het effectieve scholen model van Scheerens & Creemers (1989). Zijn die effecten er wel (of

indicaties ervan), dan zijn deze, gevoegd bij het andere onderzoek naar effectieve scholen, een

ondersteuning voor de theorie over schoolkenmerken.

Het onderzoeksmodel kent acht factoren en zeven variabelen (zie hoofdstuk 3). Al deze

factoren en variabelen moeten worden geoperationaliseerd en gemeten. Voor de component

schoolniveau zijn er vier factoren nodig: beleid ten aanzien van kwaliteit, beleid ten aanzien

van gelegenheid tot leren, beleid ten aanzien van tijd en toegestane leertijd in de klas. De

component achtergronden kent eveneens vier factoren: drie factoren met betrekking tot de

cognitieve ontwikkeling van leerlingen (intelligentie, taalvaardigheid en voorkennis) en een

factor met betrekking tot de motivatie van leerlingen. Zes factoren zijn opgenomen in de

component klas. Het zijn de kwaliteit van instructie, orde houden door de leraar, motivatie

door de leraar, actieve leertijd in de klas, gelegenheid tot leren en huiswerktijd. Een aantal van

deze factoren worden samengesteld uit gemeten variabelen. Zo moet voor de actieve leertijd in

de klas de beschikbare lestijd worden vastgesteld en de taakbetrokkenheid van leerlingen

tijdens de les. Voor de beschikbare lestijd, de gelegenheid tot leren en de huiswerktijd moet het

aantal schoolweken bekend zijn. De component leerresultaten bestaat uit één variabele te

weten de leerprestaties van een leerling. In tabel 4.1. zijn de factoren en variabelen per analyse-

niveau weergegeven.
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Tabel 4.1 Overzicht van factoren en variabelen per analyse-niveau

School Beleid t.a.v. kwaliteit

Beleid ten aanzien van gelegenheid tot leren
Beleid ten aanzien van tijd
Toegestane tijd

Klas Kwaliteit van instructie

Orde houden door leraar
Motivatie door leraar
Actieve leertijd
Gelegenheid tot leren
Huiswerktijd

Leerling (achtergrondfactoren) Intelligentie

Taal
Voorkennis
Motivatie

Leerling (output) Leerresultaten

In deze paragraaf wordt van iedere factor of variabele een beschrijving gegeven en wordt

nagegaan hoe de factor of variabele is gemeten. Zo nodig worden gemaakte keuzes verwoord

en toegelicht. Begonnen wordt met de factoren op schoolniveau, dan volgen de factoren en

variabelen op klasniveau en ten slotte die op leerlingniveau. In bijlage 2 is per factor en varia-

bele aangegeven hoe is omgegaan met missing data.

4.2.1 Factoren op schoolniveau

In hoofdstuk 3 hebben we er voor gekozen vier factoren op schoolniveau op te nemen in het

model voor schooleffectiviteit. De eerste drie factoren hebben alle te maken met het beleid van

de school, te weten het beleid ten aanzien van de kwaliteit van instructie, ten aanzien van de

bestede tijd en ten aanzien van de gelegenheid tot leren. De vierde factor betreft de toegestane

tijd, ofwel de tijd die in het rooster is opgenomen voor het vak wiskunde.

Het vaststellen van schoolkenmerken (hier vertaald als schoolbeleid) kan vanuit twee gezichts-

punten worden gedaan: vanuit de beleidsmaker en vanuit de ‘beleidsontvanger’. In het eerste

geval kan bijvoorbeeld de directie van een school worden gevraagd naar het beleid van de

school of kunnen beleidsstukken - zoals schoolwerkplannen en reglementen - worden geanaly-

seerd. Er kan op deze wijze goed worden nagegaan wat het officiële beleid is. Of het beleid

ook in de school doordringt kan zo niet worden nagegaan. Vanuit de tweede benadering kan

bijvoorbeeld worden onderzocht in hoeverre de leraar of de leerling op de hoogte is van de

uitwerkingen van het schoolbeleid. Vanuit deze benadering wordt niet gelet op het officiële

beleid, maar wordt vastgesteld wat van het beleid bekend is en wordt uitgevoerd.

In het onderhavige onderzoek is de leraren gevraagd naar het beleid. In het onderzoek willen

we vaststellen in hoeverre schoolkenmerken een effect hebben op wat er in de klas gebeurt en
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op leerresultaten. Het lijkt daarom zinvol om de schoolkenmerken vast te stellen, namelijk

vanuit de optiek van de ‘beleidsuitvoerder’. Verwacht mag worden dat een schoolbeleid alleen

effect heeft in het geval de leraar er iets van merkt. Het gevaar bij de eerste benadering - vanuit

de beleidsmaker - is namelijk dat het beleid een papieren beleid kan zijn zodat een effect

uitblijft.

De drie beleidsfactoren zijn gemeten met behulp van een interview met iedere leraar. Het

interview vond plaats aan de hand van een voorgestructureerde vragenlijst welke is gebaseerd

op het model van Creemers (1991). Voor wat betreft het vaststellen van de autonomie van

leraren is gebruik gemaakt van een vragenlijst van Witziers (1992). Van de antwoorden van de

twee leraren per school is het gemiddelde genomen. Dat gemiddelde vormt de beleidsfactor

voor de betreffende school. Op vier scholen is geen interview afgenomen. Voor die scholen is

gebruik gemaakt van de gegevens van een ander onderzoeksbestand waaruit deze scholen zijn

geselecteerd en waarin directies van scholen deels dezelfde vragen zijn gesteld als in het

onderhavige onderzoek. Een deel van de antwoorden op de vragen in het interview valt uit dat

bestand te halen, omdat de schoolleiders van de betrokken scholen ook al eens dergelijke

vragen hebben beantwoord. Voor de overige vragen die niet in het andere databestand zijn

opgenomen is de gemiddelde score van de scholen in dit onderzoek toegekend.

Schoolkenmerk beleid t.a.v. kwaliteit
Tot de factoren die het beleid t.a.v. kwaliteit vormen behoren afspraken over factoren die de

kwaliteit van de instructie kunnen beïnvloeden. Onderdelen van dit schoolkenmerk zijn: krijgt

de leraar tijd voor nascholing en wat wordt er met de kennis uit de nascholing gedaan, hoe

vaak en wanneer worden er functioneringsgesprekken, worden de resultaten van leerlingen

centraal bijgehouden en geëvalueerd en in welke mate zijn er afspraken gemaakt op schoolni-

veau over de frequentie en beoordeling van toetsen van leerresultaten. De betrouwbaarheid van

deze schaal met zes items is aan de magere kant (. = .65), maar voldoende. Dat betekent dat

de factoren die op theoretische gronden tot het beleid t.a.v. kwaliteit worden gerekend in een

school onderling voldoende samenhangen. De factor beleid t.a.v. kwaliteit is daarmee geschikt

voor gebruik in het verdere onderzoek.

Schoolkenmerk beleid ten aanzien van gelegenheid tot leren
Tot de factor behoren drie typen afspraken: algemene afspraken over het wiskundeonderwijs,

afspraken over de omvang, volgorde en wijze van aanbieding van de leerstof en ten slotte

afspraken over de werkwijze. Tot de eerste categorie behoren afspraken over uitgangspunten

van het wiskundeonderwijs en de leerdoelen die leerlingen moeten bereiken. De tweede

categorie kent afspraken over welke onderwerpen in welke volgorde moeten worden behan-

deld en hoeveel tijd voor ieder onderwerp staat, welke opgaven in ieder geval behandeld

moeten worden en welke werkvormen toegepast worden. In bijlage 1 zijn de items behorend

tot dit onderdeel weergegeven.
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De factor bevat zeven items waarin bovenstaande afspraken worden nagevraagd. De leraar kan

antwoord geven op een vijfpuntsschaal lopend van 1 (helemaal geen afspraken over gemaakt)

tot 5 (duidelijke afspraken over gemaakt en iedere leraar moet zich er aan houden). De factor

beleid ten aanzien van gelegenheid tot leren vormt de gemiddelde score op de zeven items. De

betrouwbaarheid van deze schaal is goed (. = .78). De schaal is dan ook voldoende geschikt

om het beleid ten aanzien van de gelegenheid tot leren vast te stellen.

Schoolkenmerk beleid ten aanzien van de beschikbare en bestede tijd
Het beleid ten aanzien van de beschikbare en bestede tijd heeft betrekking op afspraken over

invulling van tijd. Het gaat om afspraken over te laat komen: zijn er afspraken gemaakt over

wat de leerling moet doen als hij/zij te laat komt en over de consequenties van te laat komen?

Hetzelfde geldt voor afspraken over zaken als spijbelen en ordeverstoringen - waaronder

spieken - van leerlingen. Verder is van belang wat een school doet bij afwezigheid van de

leraar: zijn leerlingen dan vrij, krijgen ze een andere wiskundeleraar die de les overneemt of

komt er een willekeurige leraar die toezicht houdt terwijl de leerlingen huiswerk maken. Een

laatste onderdeel van deze factor vormt de vraag of er gecontroleerd wordt door de schoollei-

ding of de leraar zich aan de afspraken houdt. Deze laatste vraag kan slechts met ja of nee

worden beantwoord, terwijl de overige vijf vragen een antwoordschaal hebben van 1 (helemaal

geen afspraken over gemaakt) tot 5 (duidelijke afspraken over gemaakt en iedereen moet zich

er aan houden). Om de vragen vergelijkbaar te maken is de vraag over controle op het nako-

men van afspraken gehercodeerd: geen controle is de laagste score (1) gegeven en wel contro-

le is de hoogste score (5) gegeven. Van de zes items is de gemiddelde score berekend. De

betrouwbaarheid van deze schaal, berekend over alle 56 klassen, is matig (. = .51). Het

betekent dat de factoren die op theoretische gronden tot de factor tijdsbeleid worden toegere-

kend, in de praktijk niet altijd met elkaar samen hoeven te gaan. De schaal is niet geschikt voor

gebruik in de verdere analyse. 

Beleid ten aanzien van tijd heeft in het onderzoeksmodel een belangrijke plaats. Alhoewel een

samenhangend beleid op dit terrein niet valt te onderkennen, lijkt het zinvol te kiezen voor een

indicator: de mate waarin binnen de school afspraken over orde houden worden gemaakt. Er

valt een directe relatie van deze factor te verwachten met het klasniveau. De factor beleid ten

aanzien van tijd wordt in het verdere onderzoek daarom gerepresenteerd door de mate waarin

binnen de school afspraken over orde houden worden gemaakt.

Toegestane tijd
De factor toegestane tijd is geïntroduceerd door Carroll (1963, zie ook hoofdstuk 3). Hij

veronderstelt dat leerlingen meestal te weinig tijd krijgen om een leertaak te leren. Daardoor

leren de leerlingen de leerstof niet volledig te beheersen. Naarmate de toegestane tijd meer

tegemoet komt aan de tijd die een leerling nodig heeft om de taak te leren, neemt de mate van

beheersing van de leerstof door de leerling toe.
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In dit onderzoek wordt met toegestane tijd bedoeld de totale tijd die volgens het rooster voor

wiskunde beschikbaar is in het onderzoeksjaar. De meeste gebruikelijke situatie is een school-

jaar van veertig weken, waarin in elke week vier lessen wiskunde worden gegeven van vijftig

minuten per les. Dat betekent een toegestane tijd van 8000 minuten per jaar voor het vak

wiskunde. Het betreft hier uiteraard alleen de in de klas te besteden tijd. De feitelijk bestede

tijd in de klas is minder dan de toegestane tijd, doordat lessen uitvallen in het jaar en de gege-

ven lessen niet voor 100% besteed kunnen worden aan wiskunde.

Een school is niet volledig vrij in het vaststellen van het aantal minuten wiskundeles per jaar.

Het aantal vakantiedagen per jaar ligt vast en de school moet zich houden aan de minimum

urentabel. Niettemin, de school is in de gelegenheid om daar kleine variaties te maken. Bijvoor-

beeld door de lessen korter te maken (wordt vaak gedaan ten behoeve van hulpuren of huis-

werkuren) of door de wiskunde-uren anders over de jaren in de basisvorming te verdelen.

Toegestane tijd is daarmee in zekere zin ook een beleidsfactor.

De toegestane tijd is gemeten middels een vragenlijst voor de leraren. Hen is in het logboek

gevraagd hoeveel schoolweken er zijn in het onderzoeksjaar waarin wiskundelessen worden

gegeven. Met schoolweken wordt bedoeld het aantal weken in het schooljaar dat er wiskunde-

lessen worden gegeven. Voor zover het logboek niet volledig is ingevuld is aan de variabele

schoolweken het antwoord op die vraag toegekend. Is het logboek wel volledig ingevuld dan is

het aantal schoolweken in het logboek geteld. Verder is er in het logboek gevraagd hoeveel

lessen er per week worden gegeven en hoeveel minuten een les duurt. Uit deze drie variabelen

kan de totale toegestane tijd voor het vak wiskunde worden berekend. Deze toegestane tijd

wordt bepaald op schoolniveau. De eenheid van de toegestane tijd is minuten.

4.2.2 Factoren en variabelen op klasniveau

In de component klas komen zes variabelen voor. Allereerst de leraarvariabelen kwaliteit van

instructie, de mate waarin de leraar motiverend is voor de klas (motivatie door de leraar) en de

mate waarin de leraar de orde weet te bewaren in de klas (orde houden door de leraar). Verder

zijn er de tijdsvariabelen: de tijd die wordt besteed aan huiswerk (huiswerktijd) en de actieve

leertijd in de klas. De laatste moet worden berekend aan de hand van twee variabelen: de

taakbetrokkenheid van de leerlingen in de les en de beschikbare lestijd per jaar. Ten slotte is er

de hoeveelheid stof die wordt behandeld met de klas (gelegenheid tot leren).

Kwaliteit van instructie
In het onderzoeksmodel onderscheiden we naar aanleiding van het model van Harnischfeger &

Wiley (1976) drie leraarkenmerken: motivatie door de leraar, orde houden door de leraar en

kwaliteit van instructie. De laatste wordt hier behandeld, de eerste twee volgen onder het

volgende kopje.

De kwaliteit van instructie hangt samen met twee factoren: de kwaliteit van instructie zoals de

leraar die aanbiedt en de kwaliteit van het materiaal dat voor de instructie wordt gebruikt. Om
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met het laatste te beginnen, Meyer e.a. (1987) hebben de leerresultaten van leerlingen in het

voortgezet onderwijs die uit verschillende lesmethoden wiskunde hebben gekregen met elkaar

vergeleken. Zij vergeleken o.a. de methoden Moderne Wiskunde en Getal & Ruimte die ook

worden gebruikt door de scholen uit het onderhavige onderzoek. Zij vonden geen verschil in

leerresultaten tussen deze lesmethoden. Deze resultaten sluiten aan bij andere onderzoeken

naar rekenmethoden in het basisonderwijs waarbij eveneens geen methode-effect wordt gevon-

den (zie bijvoorbeeld Harskamp, 1988; Gravemeijer e.a., 1993). We gaan er dan ook vanuit dat

de lesmethoden voor wiskunde geen belangrijke onderscheidende factor zijn als het gaat om de

kwaliteit van instructie in de vorm van het onderwijsaanbod op papier. Om de kwaliteit van

instructie te kunnen vaststellen is het meten van de kwaliteit van het leraargedrag waarschijn-

lijk belangrijker.

Wat Carroll (1963) in zijn model nog kwaliteit van instructie (van de leraar) noemt is later

ontwikkeld tot wat in de literatuur het directe instructie model is gaan heten (zie Brophy &

Good, 1986). Veel van het onderwijskundige onderzoek naar de kwaliteit van de instructie van

leraren richt zich op dat model. Het beschrijft in feite hoe een les moet zijn opgebouwd om een

zo optimaal mogelijk leerresultaat te verwerven bij de leerlingen. Veenman (1992) noemt zes

kenmerken van directe instructie. Een les volgens het directe instructie model begint volgens

Veenman (1992) met (1) een terugblik op de vorige les. Vervolgens vindt instructie plaats van

een bepaald onderwerp (2). Na de instructie vindt verwerking plaats middels het maken van

oefeningen: eerst begeleid door de leraar (3), later zelfstandig (4). Met enige regelmaat geeft

de leraar een terugblik op de stof die is behandeld (5). Zesde kenmerk van directe instructie is

het geven van feedback. Dit kenmerk is niet een fase in een les, maar maakt onderdeel uit van

de vijf eerder genoemde fases. 

Het model is vooral geschikt voor leerstof die zich goed laat structureren en opdelen in kleine

stappen. Veenman (1992) noemt daarbij voorbeelden als het aanleren van rekenkundige

algoritmen en wiskundige berekeningen, spellingregels, het gebruiken van een legenda bij een

atlas, het lezen van een wegenkaart, grammaticale regels bij vreemde talen, het gebruiken van

werktekeningen bij het repareren van een auto en het leren omgaan met een tekstverwerkings-

pakket op de computer. De lijst is niet compleet, maar geeft een indruk van het soort taken

waarvoor het model geschikt is. Voor het leren van vaardigheden of leerstofgebieden die

minder gemakkelijk gestructureerd kunnen worden of die niet stapsgewijs geleerd kunnen

worden is het model minder geschikt. Niettemin laat Veenman zien dat directe instructie of

elementen daaruit veelal de basis is van verschillende vormen van onderwijzen.

De kwaliteit van instructie van de leraar is in dit onderzoek gemeten naar de mate waarin het

leraargedrag tegemoet komt aan het directe instructiemodel. Daarvoor is gekozen omdat het

model goed van toepassing is op wiskundelessen en de meeste wiskundeleraren in MAVO- en

HAVO-klassen, misschien niet altijd bewust, een dergelijk model nastreven. Het directe

instructiemodel is voor leerlingen op dit niveau, die vaak gestructureerde uitleg en begeleiding
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nodig hebben, juist heel geschikt (Rosenshine & Stevens, 1986; Veenman, 1992; Westerhof,

1989).

Er zijn grofweg drie manieren om de kwaliteit van instructie door de leraar vast te stellen. In

de eerste plaats kan de leraar worden gevraagd hoe hij les geeft. Hem kan bijvoorbeeld een

case worden voorgelegd waarbij hij uitlegt hoe hij in dat geval instructie zou geven. Nadeel

van deze methode is dat er in de klas naast de instructie nog allerlei andere zaken een rol

spelen. Of de instructie daardoor daadwerkelijk wordt aangeboden zoals de leraar in het

onderzoek aangeeft, is de vraag. Deze methode is wel goed bruikbaar als het gaat om het

repertoire aan didactische mogelijkheden waaruit de leraar kan putten (zie bijvoorbeeld Hars-

kamp & Deinum, 1995). Een andere mogelijkheid is door de direct betrokkenen - namelijk de

leerlingen - te vragen of de leraar goed uitlegt en hen veel leert. Achterliggende gedachte bij

deze methode is dat niemand beter kan aangeven of de leraar goed les geeft dan de leerling

zelf. Toch heeft deze methode een belangrijk nadeel. Verwacht mag namelijk worden dat een

leerling vooral vindt dat een leraar goed kan uitleggen wanneer de leerling hoge cijfers haalt

voor dat vak. In dat geval wordt niet de kwaliteit van instructie vastgesteld, maar de mate

waarin de leerling zelf vindt iets van het vak te hebben opgestoken. In de meeste onderzoeken

wordt daarom dan ook gekozen voor observaties. Een observator zit één of meerdere malen in

de klas en observeert het gedrag van de leraar in de klas. Aan de hand van een observatielijst

wordt bijvoorbeeld geturfd hoe vaak bepaald gedrag voorkomt of er wordt per minuut aan-

gegeven wat de leraar aan het doen is.

Ook in dit onderzoek is de kwaliteit van instructie gemeten met behulp van observaties. Het

observatie-instrument bestond uit twee gedeelten: een tijdregistratie van de instructie (zie

hierna bij de beschrijving van het meten van de taakbetrokkenheid) en een beoordeling van de

instructie. Bij de ontwikkeling van het instrument is gebruik gemaakt van bestaande instrumen-

ten (Teddlie e.a., 1990; Schaffer & Nesselrodt, 1992). Deze instrumenten zijn ontwikkeld

vanuit het directe instructiemodel en resultaten van onderzoek naar effectief leraargedrag (De

Jong, Westerhof & Creemers, 1997). Er zijn drie observaties geweest: één in december, in

februari en de laatste in april. Na iedere les heeft de observator voor negen observatiecatego-

rieën op een vierpuntsschaal de score ingevuld. De schaal loopt van 1 (volledig mee eens) tot 4

(volledig mee oneens). Voorbeelden van stellingen zijn: de leraar herhaalt de belangrijkste

onderwerpen van de vorige les, de leraar legt uit wat de lesdoelen zijn van deze les en de

leraar eist van leerlingen dat ze een antwoord correct en volledig weergeven. In bijlage 1 is

het volledige instrument weergegeven.

De betrouwbaarheid van de checklist is voldoende (observatie 1: . = .70 bij n = 47; observatie

2: . = .78 bij n = 48; observatie 3, . = .61 bij n = 33), zij het dat de betrouwbaarheid van de

laatste observatie aan de magere kant is. Van de checklistafnames zijn de gemiddelde scores

per leraar genomen.
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Orde houden door de leraar
De variabele orde houden door de leraar kan op soortgelijke wijze als de kwaliteit van instruc-

tie worden vastgesteld, bijvoorbeeld door de leraar te vragen wat hij zou doen in een bepaalde

situatie, door de leerlingen te vragen naar kenmerken van orde houden door de leraar en door

observaties. Het vragen aan een leraar naar zijn gedrag in een bepaalde case lijkt ook hier niet

het meest betrouwbare beeld op te leveren. Wat een leraar op papier zegt te zullen gaan doen

kan sterk afwijken van datgene wat er in de klas in het heetst van de strijd feitelijk gebeurt. In

tegenstelling tot het vaststellen van de variabele kwaliteit van instructie ligt hier observatie van

het gedrag van de leraar minder voor de hand. Verondersteld mag worden dat orde houden

niet alleen van één les afhankelijk is. In de loop van het schooljaar zal waarschijnlijk een

bepaald verwachtingspatroon ontstaan bij leerlingen ten gevolge van eerder handelen van de

leraar bij ordeverstoringen. Op grond van die verwachtingen zullen leerlingen wel of niet de

orde op bepaalde wijze verstoren. Het betreffende gedrag van die leraar hoeft in de geobser-

veerde les daarom niet voor te komen om toch effect te hebben in die les. Dat geldt niet voor

de kwaliteit van instructie. Goed les geven moet in alle (althans in zoveel mogelijk) lessen

plaatsvinden om een verondersteld effect te kunnen hebben. Hier is het zinvoller om de leerling

te vragen naar kenmerken van leraargedrag waarmee de orde wordt gehandhaafd. 

De variabele orde houden door de leraar is gemeten met een zelf geconstrueerde vragenlijst

voor leerlingen. De lijst bestaat uit stellingen met een vijfpuntsschaal. De leerling moet voor

iedere stelling antwoorden in hoeverre hij het eens is met de stelling voor de betreffende leraar.

De hele vragenlijst bestaat uit 57 items, waarvan zes items de schaal orde houden door de

leraar vormen. De overige items van de vragenlijst worden gebruikt voor ander onderzoek.

Elk item kan op een vijfpuntsschaal worden beantwoord van 1 (nooit of niet mee eens) tot 5

(vaak of helemaal mee eens).

De betrouwbaarheid van de schaal orde houden door de leraar is matig (. = .64). Voorbeelden

van stellingen uit deze schaal zijn als wij niet opletten, dan heeft de leraar dat snel in gaten, de

leraar kan je met één blik weer bij de les betrekken en de leraar kan [niet] goed orde houden.

In bijlage 1 zijn de items voor deze schaal weergegeven.

Motivatie door de leraar
De variabele motivatie door de leraar kan eveneens op soortgelijke wijze worden vastgesteld

als de kwaliteit van instructie, namelijk door een vragenlijst voor leraren, een vragenlijst voor

leerlingen en observaties. Een vragenlijst voor leraren lijkt hier minder geschikt, omdat niet

duidelijk is of een leraar die zegt motiverend te zijn ook daadwerkelijk motiverend is voor de

leerling. De keuze tussen observaties en een vragenlijst voor leerlingen is moeilijker. Nadeel

van een vragenlijst voor leerlingen zou kunnen zijn de interactie met de motivatie en prestaties

van leerlingen. Immers, een gemotiveerde leerling die hoge resultaten haalt voor wiskunde, zal

eerder geneigd zijn te zeggen dat de leraar leuk en motiverend is, dan een minder gemotiveerde

leerling die minder florissante resultaten voor wiskunde haalt. Het is dan de vraag of de leerling
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de leraar niet juist als motiverend beoordeelt omdat hijzelf al gemotiveerd is voor school en

hoge prestaties haalt op wiskunde. Aan de andere kant, als een leraar motiverend is, mag men

verwachten dat leerlingen gemotiveerder zijn. Het is moeilijk om op objectieve wijze met

behulp van observaties vast stellen of een leraar motiverend is. Wat voor de ene leerling

motiverend is, is dat voor de ander veel minder. Daar komt bij dat, net als bij de mate van orde

houden door de leraar, ook bij deze variabele meespeelt wat er in de lessen die niet worden

geobserveerd van invloed is op de mate waarin de leraar motiverend is. Bovendien kan een

deel van de motivatie door de leraar buiten de les om plaatsvinden. Doordat de leraar bijvoor-

beeld op gezette tijden de leerlingen in de gang vraagt hoe het gaat of positieve feedback geeft

bij het gemaakte werk. We kiezen daarom voor een vragenlijst voor leerlingen om deze

variabele vast te stellen.

De variabele motivatie door de leraar is gemeten met dezelfde vragenlijst voor leerlingen als

de variabele orde houden door de leraar (zie hierboven). Acht van de 57 items vormen de

schaal motivatie door de leraar. Tot de schaal motivatie door de leraar behoren stellingen als

de leraar geeft saai les (negatieve vraagstelling), de leraar maakt grapjes en de leraar laat het

merken als hij tevreden over ons is. De betrouwbaarheid van deze schaal is voldoende

(. = .76). In bijlage 1 zijn de items voor deze schaal weergegeven.

Actieve leertijd in de klas
Met name door de presentatie van het model voor leren op school door Carroll (1963) is in het

onderzoek naar effectieve instructie veel aandacht geschonken aan het begrip tijd en relatie met

leerresultaten. Hij maakt daarbij onderscheid naar beschikbare tijd en bestede tijd. Veronder-

stelling daarbij is dat de beschikbare tijd niet volledig wordt benut. De bestede tijd is dus

minder dan de beschikbare tijd. In de loop van de afgelopen decennia is de tijdsvariabele verder

verfijnd. In dit onderzoek spreken we over actieve leertijd. Daarmee wordt bedoeld de tijd dat

een leerling daadwerkelijk bezig is met leermateriaal of activiteiten met een niveau dat voor de

leerling niet al te moeilijk te realiseren is.

In dit onderzoek is de actieve leertijd gemeten op klasniveau. Bij het bespreken van de variabe-

le taakbetrokkenheid is ingegaan op de afwegingen bij het kiezen van de instrumenten om de

variabele vast te stellen. De actieve leertijd kan worden berekend uit de taakbetrokkenheid en

beschikbare lestijd. 

De taakbetrokkenheid kan zowel op leerling- als op klasniveau worden vastgesteld. Op klasni-

veau wordt meestal op een van tevoren vastgestelde reeks van tijdstippen geteld hoeveel

leerlingen actief bij de les zijn betrokken. Op leerlingniveau kan men de verschillende gegevens

van een beperkt aantal leerlingen per klas verzamelen. Een andere methode kan zijn de leraar te

vragen een rangorde aan te brengen in de taakbetrokkenheid van leerlingen. Zo ontstaat een

lijstje waarop de leerling op plaats nummer één gemiddeld zeer betrokken is bij de les en de

leerling onder aan de lijst gemiddeld het minst betrokken is bij de les. Nadeel van deze methode

is evenwel dat geen relatie valt te maken naar het aantal minuten dat een leerling per les oplet.
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Een derde methode die kan worden toegepast is dat leerlingen wordt gevraagd hoeveel minu-

ten van de les zij niet (of juist wel) opletten. Ook op deze manier ontstaat een lijst van leerlin-

gen die veel opletten naar leerlingen die weinig opletten. Hier is wel een relatie met het aantal

minuten per les dat leerlingen opletten, maar onduidelijk is hoe betrouwbaar deze gegevens

zijn. Het is heel wel mogelijk dat een leerling geneigd is naar boven af te ronden, dat de

schatting onbetrouwbaar is of dat het antwoord slechts is gebaseerd op de laatste les. Nader

onderzoek naar het meten van individuele taakbetrokkenheid is dan ook gewenst. In het

databestand is zowel op individueel niveau als op klasniveau de taakbetrokkenheid van leer-

lingen vastgesteld.

Het is zinvol om de betrokkenheid op klasniveau vast te stellen. De taakbetrokkenheid hangt

voor een belangrijk deel af van de activiteiten van de leraar, althans dat is de veronderstelling

in het model. Als een leraar goed en motiverend lesgeeft, zou de klas als geheel meer bij de les

betrokken moeten zijn dan wanneer een leraar dat niet zou doen. Aangezien het gedrag van de

leraar een klasvariabele is, is het wel degelijk zinvol om ook de taakbetrokkenheid op klasni-

veau vast te stellen.

De taakbetrokkenheid van de klas is gemeten met behulp van dezelfde drie observaties die ook

zijn gebruikt om de kwaliteit van instructie vast te stellen. De observator heeft iedere vijf

minuten het aantal leerlingen geteld dat niet actief met de leertaak bezig is. De leerlingen

konden bijvoorbeeld op dat moment aan het kletsen zijn, onderweg zijn naar het toilet, wach-

ten totdat de leraar komt om hen te helpen, dromerig uit het raam staren of het potlood slijpen.

Wanneer een les vijftig minuten duurt (de meest gebruikelijke situatie) zijn er dus tien van

dergelijke meetmomenten. Het gemiddelde aantal leerlingen dat wel actief is tijdens de les is

een maat voor de taakbetrokkenheid. Een voorbeeld: wanneer in een klas van 25 leerlingen

gedurende de les gemiddeld vijf leerlingen niet actief zijn betrokken bij de leertaak is de

taakbetrokkenheid van die klas 80%, omdat gemiddeld 80% van de leerlingen wel actief bij de

les is betrokken.

De beschikbare lestijd is de tijd die daadwerkelijk aan wiskunde-onderwijs besteed zou kunnen

worden. De beschikbare lestijd is de toegestane tijd minus de lesuitval. Die lesuitval kan per

klas verschillen (de ene leraar is vaker ziek of op cursus dan de andere), zodat de beschikbare

lestijd tot het klasniveau moet worden gerekend. De variabele is gemeten met behulp van het

logboek dat leraren iedere week gedurende het schooljaar dienden in te vullen. In het logboek

kunnen leraren per dag aangeven welke leerstof is behandeld tijdens de les (als er een les was

op die dag), welke opgaven als huiswerk zijn opgegeven, welke leerlingen afwezig waren en

welke bijzonderheden er eventueel zijn. Volgens Harskamp & Suhre (1994) kan een betrouw-

baar beeld van het aantal beschikbare lessen worden verkregen wanneer de leraar ten minste

vijftien weken het logboek heeft ingevuld. Dat is bij alle leraren in het onderzoek het geval. De

betrouwbaarheid is daarom waarschijnlijk voldoende.

Wanneer een logboek volledig is ingevuld kan het aantal lessen wiskunde in het onderzoeksjaar

worden geteld. Een aantal logboeken is echter niet helemaal volledig ingevuld. In de meeste



Onderzoeksopzet

65

gevallen ontbreken de eerste of de laatste weken. Daarom is een andere procedure toegepast.

Die houdt in dat het gemiddelde aantal lessen wiskunde per week is berekend voor de periode

dat het logboek is ingevuld. Door dat gemiddeld aantal lessen per week te vermenigvuldigen

met het aantal schoolweken (zie toegestane tijd) dat daadwerkelijk wiskundeles wordt gegeven

krijgen we een goede schatting van het daadwerkelijk aantal wiskundelessen in het onder-

zoeksjaar. De beschikbare lestijd is vervolgens het aantal lessen wiskunde per jaar vermenig-

vuldigd met de lengte van een lesuur. De eenheid van de beschikbare lestijd is dus minuten en

de variabele is gemeten op klasniveau.

De actieve leertijd is in dit onderzoek dat deel van de beschikbare lestijd dat de leerlingen

actief bij de taak zijn betrokken. Ofwel, de actieve leertijd is de beschikbare lestijd vermenig-

vuldigd met de taakbetrokkenheid. De eenheid van de actieve leertijd in de klas is daarom in

minuten. Wanneer de beschikbare lestijd in een jaar bijvoorbeeld 6000 minuten bedraagt en de

taakbetrokkenheid gemiddeld 70% is, dan is de actieve leertijd in de klas voor dat jaar 4200

minuten.

Gelegenheid tot leren
De variabele gelegenheid tot leren is geïntroduceerd door Carroll (1963). Zoals al in hoofdstuk

3 is beschreven is de variabele in de loop van de tijd echter op een andere manier ingevuld dan

door Carroll oorspronkelijk is bedoeld. Carroll bedoelde er vooral de beschikbare leertijd mee.

Door Husén (1967) is de variabele echter geïnterpreteerd als de gelegenheid te hebben gehad

om een item dat wordt getoetst in het curriculum daadwerkelijk te leren. In de optiek van

Husén staat de gelegenheid tot leren dus los van de tijd. Daarmee wordt tegemoet gekomen

aan de kritiek die wordt geleverd op het model van Carroll, namelijk dat de leerstof daarin niet

is opgenomen. Met de toevoeging van gelegenheid tot leren volgens Husén is dat wel het

geval. 

Om de gelegenheid tot leren vast te stellen zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. Husén

vroeg in het eerste IEA onderzoek per item aan de wiskundeleraren of hun leerlingen voldoen-

de gelegenheid hadden gehad het onderwerp te leren in hun onderwijsverleden. Was dat niet

het geval, dan was de gelegenheid tot leren voor dat item nul. Was er wel gelegenheid voor de

leerling geweest om het item te leren, dan was de gelegenheid tot leren één. Door nu van alle

items de ‘opportunities’ bij elkaar op te tellen wordt een totale gelegenheid tot leren vastge-

steld. Het nadeel van deze methode zit hem in het woord voldoende. Verschillende leraren

kunnen een verschillende opvattingen hebben over wat voldoende gelegenheid tot leren is bij

een identieke klas.

Een tweede mogelijkheid is om de leraar per item te vragen hoeveel leerlingen uit hun klas het

item goed zullen maken. Het percentage leerlingen dat het item volgens de leraar goed zal

maken is een maat voor de gelegenheid hebben gehad om het gevraagde in het item te leren.

Nadeel van deze methode is echter dat deze manier van vragen ertoe kan leiden dat niet zozeer
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‘opportunity’ wordt gemeten, als wel de inschatting van de leraar van het intelligentieniveau

van de leerling.

Derde mogelijkheid is nagaan of een bepaald onderwerp in ieder geval is behandeld. Dat kan

hier als volgt. De onderwijsmethoden in het onderzoek bestaan allen uit twaalf hoofdstukken

(één methode heeft er dertien). Elk hoofdstuk beslaat verder (ongeveer) één onderwerp.

Wanneer dus een hoofdstuk is behandeld, is er gelegenheid geweest om een bepaald onder-

werp te leren. Het aantal behandelde hoofdstukken is dus een maat voor de gelegenheid

hebben gehad om een aantal onderwerpen te leren. Als criterium voor het behandeld zijn van

een hoofdstuk kan worden gekozen voor een minimaal aantal lessen, bijvoorbeeld vijf. Wan-

neer aan een hoofdstuk ten minste vijf lessen zijn besteed, heeft de leerling een kans gehad om

de basisstof van het hoofdstuk te verwerken. De keuze voor ten minste vijf lessen is arbitrair,

het zouden er ook vier of zes kunnen zijn. Niettemin moet opgepast worden voor een te hoog

aantal lessen, omdat daarmee een korter hoofdstuk buiten de boot zou kunnen vallen: het

hoofdstuk is dan wel behandeld, maar in een beperkt aantal lessen en wordt niet meegeteld.

Minder dan vijf lessen besteed aan het hoofdstuk betekent dat de leerling geen reële kans heeft

gehad om echt iets van het hoofdstuk op te steken. Vijf lessen per hoofdstuk is als minimum in

ieder geval haalbaar. Op de scholen worden ten minste drie lessen per week wiskunde gegeven

en een schooljaar duurt ten minste 35 schoolweken. Dat betekent dat er in ieder geval 105

lessen beschikbaar zijn per jaar voor wiskundeonderwijs. Voor elk van de twaalf hoofdstukken

is dan ten minste acht lessen beschikbaar, inclusief een toets. Aangezien de meeste scholen vier

lessen per week en meer dan 35 schoolweken kennen, is een aantal van ten minste vijf lessen

per hoofdstuk haalbaar.

Nadeel van de derde methode is dat de methode een grove schatting geeft en dat niet iedere les

van dezelfde betekenis is. De ene leraar kan meer doen tijdens een les dan de andere. Boven-

dien vergen de verschillende onderwerpen ook niet allemaal evenveel tijd. Ten slotte bestaat de

mogelijkheid dat deze vorm van meten weinig variantie oplevert, omdat leraren waarschijnlijk

allemaal zullen proberen het boek uit te krijgen.

De vierde mogelijkheid die hier ter beschikking staat om de gelegenheid tot leren te meten is

het simpelweg tellen van het aantal opgaven dat in het jaar wordt gemaakt. Dat is mogelijk

omdat leraren in het logboek hebben aangegeven welke opgaven zijn behandeld, hetzij in de

les, hetzij als huiswerk. Door dat aantal opgaven te tellen kan een idee worden verkregen van

de hoeveelheid leerstof die de leerlingen hebben moeten verwerken. Deze manier van meten

slaat dan ook direct terug op de leerstof. Nadeel is echter dat de variabele dan los staat van de

wijze waarop de leerstof wordt aangeboden. Het is mogelijk dat een leraar er voor kiest om

juist met weinig, zorgvuldig geselecteerde opgaven een onderwerp aan te bieden in plaats van

met veel opgaven oefenen. Niettemin is dat laatste in het Nederlandse onderwijs meestal niet

het geval. De meeste leraren kiezen voor de onderwijsvorm: korte instructie en veel zelf met de

stof aan de slag.
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Hierboven is uitvoeriger dan bij de andere factoren en variabelen ingegaan op de mogelijkhe-

den van meten van de gelegenheid tot leren omdat iedere vorm zo zijn eigen problemen kent.

Er moet evenwel een keuze gemaakt worden. De vierde mogelijkheid, het tellen van het aantal

gemaakte opgaven per jaar, lijkt voor de hier gebruikte dataset het meest betrouwbaar. Vol-

gens deze procedure kan de gelegenheid tot leren op objectieve wijze worden vastgesteld, los

van het oordeel van de leraar en los van de actieve leertijd in de klas. Harskamp & Suhre

(1994) hebben laten zien dat gegevens uit logboeken van leraren betrouwbaar zijn wanneer er

ten minste vijftien weken zijn ingevuld. Aangezien in alle logboeken meer dan vijftien weken

zijn ingevuld, mag worden verondersteld dat de hier gebruikte gegevens voldoende betrouw-

baar zijn.

Huiswerktijd
Een leerling besteedt niet alleen tijdens een les tijd aan een onderwerp, maar kan dat ook buiten

de les doen. In vrijwel alle gevallen zal hij dat slechts doen als hij huiswerk voor het onderwerp

heeft opgekregen. Het aantal leerlingen dat zich vrijwillig op een onderwerp stort is naar alle

waarschijnlijkheid verwaarloosbaar klein en zullen we hier dan ook achterwege laten. De

huiswerktijd van de leerlingen is vastgesteld middels een vragenlijst over huiswerk. In die

vragenlijst komen allerlei vragen aan bod over het maken van huiswerk, steun van ouders

daarbij, plaats waar het huiswerk wordt gemaakt en hoe, wat de leerling eerst doet en wat

laatst enz. Ten aanzien van de tijd besteed aan huiswerk voor wiskunde zijn er twee vragen

opgenomen die zijn gebaseerd op een vragenlijst over huiswerk van Kuyper & Guldemond

(1997). De eerste vraag is hoeveel keer per week de leerling huiswerk voor wiskunde maakt en

de tweede vraag is hoeveel tijd de leerling per keer aan zijn huiswerk voor wiskunde besteedt.

De laatste vraag kan de leerling antwoorden in het aantal kwartieren per keer. Door het aantal

keren huiswerk maken voor wiskunde per week te vermenigvuldigen met de tijd die de leerling

per keer aan het huiswerk voor wiskunde besteedt en met het aantal schoolweken in het jaar

(zie toegestane tijd) krijgen we de huiswerktijd (in minuten) per schooljaar. Dit is een tamelijk

grove maat voor een individuele leerling. Daarom is er voor gekozen om de variabele huis-

werktijd naar klasniveau te aggregeren. Het lijkt aannemelijk dat wanneer een klas in zijn

geheel aangeeft relatief veel tijd aan huiswerk te besteden, dit een redelijk betrouwbare varia-

bele is. 

4.2.3 Achtergrondfactoren

In de component achtergrondfactoren onderscheiden we vier factoren: algemene intelligentie,

taalvaardigheid, voorkennis en motivatie. Hieronder volgt een beschrijving van de operationali-

sering van deze factoren en de manier waarop ze gemeten zijn.



Schoolbeleid, instructie en leerresultaten

68

Algemene intelligentie
In zijn model ruimt Carroll plaats in voor de factor ‘bekwaamheid om de instructie te begrij-

pen’ (ability to understand instruction). Daarmee wordt bedoeld de kwaliteiten waarover de

leerling beschikt om te snappen wat de leraar zegt en wat in het boek staat. Als de leerling

bijvoorbeeld slechts Chinees verstaat en het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven, dan

zal de leerling weinig opsteken van de les. Intelligentie maakt eveneens deel uit van deze

factor: een slimme leerling zal eerder begrijpen wat de leraar of het boek bedoelt dan zijn

minder slimme klasgenoot. Voor deze factor is het dus van belang om zowel intelligentie als

taalvaardigheid vast te stellen.

Om de intelligentie vast te stellen is gebruik gemaakt van toets L van de Groninger Intelligentie

Toets (zie Luteijn & Van der Ploeg, 1983). Deze toets meet de ruimtelijke intelligentie. Er

bestaan ook toetsen die meer op taal- of rekenkundig inzicht zijn gericht. Deze toetsen zijn niet

gekozen, omdat daarmee overlappingen zouden kunnen ontstaan met de toets taalvaardigheid

en de voorkennis van de leerling voor wiskunde. Omdat in het model juist de nadruk wordt

gelegd op het onderscheid tussen deze factoren en de items in toetsen voor ruimtelijke intelli-

gentie niet in het onderwijs worden aangeboden aan de leerling, nemen we aan dat deze laatste

categorie toetsen het meest geschikt zijn voor het meten van de algemene intelligentie. De

intelligentietoets bestaat uit twintig items. Bij ieder item moet de leerling uit een zestal figuren

kiezen met welke van de zes de gegeven figuur gemaakt kan worden. De betrouwbaarheid van

de toets is voldoende (. = .70). Veelal zijn waarden voor de betrouwbaarheid van intelligentie-

tests hoger, maar in dit geval is er sprake van een selecte groep leerlingen, namelijk op

MAVO/HAVO-niveau. Daardoor is de variantie beperkter dan wanneer een steekproef over de

volledige leerlingpopulatie zou worden genomen. 

Taalvaardigheid
Een tweede onderdeel van de bekwaamheid om de instructie te begrijpen vormt de taalvaardig-

heid. Deze is gemeten met behulp van een onderdeel van de informatieverwerkingstoets van de

Cito-eindtoets voor het basisonderwijs. Er is voor deze toets gekozen, omdat daarmee de

mogelijkheid tot juist interpreteren van een item in de Nederlandse taal wordt vastgesteld.

Daarmee is deze toets meer geschikt dan een enkele taaltoets, die weliswaar taalkennis meet,

maar niet zozeer of de leerling de taal ook daadwerkelijk begrijpt. De toets bestaat uit twintig

items. De betrouwbaarheid is redelijk (. = .65). Ook hier wreekt zich de beperkte variantie in

taalresultaten doordat de steekproef slechts bestaat uit MAVO/HAVO-leerlingen. Deze

toetsen hebben meestal een hogere consistentie (. � .90) die ruimschoots voldoende is.

Voorkennis
Om vast te stellen welke kennis een leerling al heeft over wiskunde is een voortoets afgeno-

men. De voortoets meet de rekenprestaties van de leerling en is afkomstig uit de Cito-eindtoets

basisonderwijs. Daarmee is de toets zeer geschikt om de rekenkennis aan het begin van de
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basisvorming vast te stellen. De toets bestaat uit twintig items die in voldoende mate dekkend

zijn voor de kennis die een leerling aan het eind van het basisonderwijs en voorafgaand aan de

basisvorming moet kennen. De toets is voldoende betrouwbaar (. = .77).

Motivatie van leerlingen
De motivatie van leerlingen is gemeten met behulp van een vragenlijst voor leerlingen. De

oorspronkelijke lijst bestaat uit 36 items. Ieder item heeft vier antwoordmogelijkheden vari-

erend van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens. De vragenlijst is gebaseerd op een

schaal van Hermans (1980, 1983), maar is ten aanzien van een aantal items enigszins gewijzigd

door Kuyper & Swint (1996) om de toets te actualiseren. Naar aanleiding van de analyses van

de betrouwbaarheid van de toets zijn twee items verwijderd.

De vragen in de toets hebben betrekking op de algemene motivatie van leerlingen ten opzichte

van school en leren. Zij moeten zinnen als Meestal vind ik de tijd op school ..... voorbij gaan

invullen met één van de vier keuzemogelijkheden: langzaam, een beetje vlug, vrij vlug en vlug

(zie bijlage 1 voor een volledig overzicht van de toets). Kuyper & Swint hebben de test ge-

bruikt voor herhaalde meting van de motivatie bij 750 leerlingen. De test is zestien keer

herhaald bij steeds dezelfde groep. Voor iedere toetsafname is de betrouwbaarheid van de toets

berekend. Kuyper & Swint (1996) rapporteren een gemiddelde betrouwbaarheid van .88, wat

als zeer goed beschouwd kan worden. In het onderhavige onderzoek wordt een even grote

betrouwbaarheid gevonden (. = .85).

Leerresultaten
Carroll (1963) maakt onderscheid tussen leerresultaten (achievement) en mate van leren

(degree of learning). In dit onderzoek maken we dat onderscheid niet. De onderwerpen binnen

het wiskundeonderwijs in het eerste jaar van de basisvorming zijn voor alle leerlingen namelijk

nieuw. Leerresultaten op een wiskundetoets komen daarmee neer op een verschil tussen de

nulsituatie aan het begin van het schooljaar en de eindsituatie tijdens de toets en zijn daarmee

vergelijkbaar met de mate van leren.

Om de leerresultaten te meten zijn twee toetsen afgenomen aan het einde van het schooljaar.

Samen dekken beide toetsen de wiskundige onderwerpen die in dat jaar aan bod zijn geweest.

Deze onderwerpen zijn willekeurig verdeeld over de twee toetsen. De eerste toets bestaat uit

43 items en is voldoende betrouwbaar (. = .83). Datzelfde geldt voor de tweede toets die

bestaat uit 41 items (. = .85). 

Omdat elke toets een uur in beslag neemt, zijn de toetsen op twee verschillende tijdstippen

afgenomen per klas. Het gevolg daarvan was dat enkele klassen de tweede toets niet hebben

gemaakt. Beide toetsen correleren goed met elkaar (r = .78, p = .00), hetgeen betekent dat de

score op de eerste toets in hoge mate overeen komt met de score op de tweede toets. Om

uitval van respondenten te voorkomen is besloten de tweede toets uit het onderzoek te laten en

slechts van de eerste toets gebruik te maken.



Schoolbeleid, instructie en leerresultaten

70

4.2.4 Overzicht van variabelen en factoren

In tabel 4.2 zijn alle te meten factoren en variabelen weergegeven. Achter iedere factor en

variabele is aangegeven hoe deze is geoperationaliseerd en met welke van de instrumenten

deze is gemeten. Een aantal variabelen (aangegeven met *) komt niet in het model voor maar

zijn nodig om andere variabelen in het model te berekenen. Deze variabelen zijn in de tabel

opgenomen, omdat de wijze van operationalisering en meting van belang is voor de te bereke-

nen variabelen.

Table 4.2. Gemeten variabelen, operationalisering en instrumenten

Concept Operationalisering Instrument / be-
rekening

Beleid ten aanzien van Afspraken over te laat komen en spijbelen Interview leraar
tijd

Beleid ten aanzien van Aanwezigheid werkplan, regels over te maken stof, Interview leraar
gelegenheid tot leren afspraken over wat wanneer af is

Beleid t.a.v. kwaliteit Beleid t.a.v. functioneringsgesprekken, lesbezoek, na- Interview leraar
scholing, registratie en controle toetsgegevens

Toegestane tijd Beschikbare lestijd volgens lesrooster Logboekvragen
leraar

Kwaliteit van instructie De mate waarin de leraar het directe instructiemodel Observaties
toepast

Leraar orde houdend Oordeel van leerlingen op een aantal stellingen over Leerlingvragen-
leraar lijst

Leraar motiverend Oordeel van leerlingen op een aantal stellingen over Leerlingvragen-
leraar lijst

Taakbetrokkenheid* Het gemiddelde percentage leerlingen per les dat ac- Observatie
tief met leertaak bezig is

Schoolweken* Aantal weken dat wiskundelessen worden gegeven Logboek leraar

Beschikbare lestijd* Toegestane tijd minus lesuitval Logboek leraar

Actieve leertijd in de klas De tijd dat de klas daadwerkelijk met een leertaak be- Beschikbare tijd
zig is × taakbetrokken-

heid

Gelegenheid tot leren Aantal gemaakte opgaven Logboek

Huiswerktijd Aantal minuten huiswerk per jaar Huiswerkvragen-
lijst

Huiswerktijd precies Aantal minuten huiswerk per week Huiswerk log-
boek

Intelligentie Test voor ruimtelijke intelligentie Intelligentietest

Taalvaardigheid Toets informatieverwerking Cito eindtoets basisonder- Taaltoets
wijs

Voorkennis Rekentoets Cito eindtoets basisonderwijs Rekentoets

Leerresultaten Toets met wiskundeopgaven die dekkend is voor het Wiskundetoets
curriculum

* variabele komt niet in het onderzoeksmodel voor maar is nodig om variabele in het onderzoeks-
model te construeren.
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In tabel 4.3 zijn de verschillende meetmomenten gepresenteerd. Een grijs gemaakt vlakje onder

een bepaalde maand betekent dat het instrument in die maand is afgenomen.

Tabel 4.3. Meetmomenten per meetinstrument

sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun

Leraar logboek

Observaties

Leraar interview

Voortoets rekenvaardigheid

Voortoets taalvaardigheid

Motivatie vragenlijst

Huiswerk vragenlijst

Intelligentietests

Leerresultaten test 1

Leerresultaten test 2

De tabel laat zien dat er veel meetmomenten zijn geweest en dat vele instrumenten zijn ge-

bruikt. Leraren hebben het hele jaar door een logboek ingevuld, waarmee het aantal lessen in

het schooljaar en de omvang van de leerstof kan worden vastgesteld. De eerste drie toetsen

voor leerlingen zijn afgenomen in september, de intelligentietest in april. De reden dat de

intelligentietest pas in april is afgenomen is dat in september al een veelheid aan toetsing nodig

was (voortoetsen) en verondersteld mag worden dat de factor intelligentie redelijk constant is.

Om leerlingen in september niet te overladen met toetsing is de intelligentietoets in april

afgenomen.

4.3. Selectie van scholen en leraren

De scholen uit het onderzoek zijn willekeurig geselecteerd uit het zogenaamde VOCL-cohort

dat 400 scholen uit het voortgezet onderwijs beslaat. Het cohort wordt gebruikt voor een

grootschalig onderzoek naar schooleffectiviteit. Omdat voor een selectie uit dat cohort is

gekozen wordt het mogelijk om de gegevens die zijn verzameld in het onderhavige onderzoek

te koppelen aan de in het VOCL-onderzoek verzamelde data voor zover dat nodig is. Scholen

zijn geselecteerd voor het onderhavige onderzoek op de volgende drie criteria:

1. De school gebruikt één van de twee meest gebruikte wiskundemethoden in de basisvor-

ming. Deze curricula zijn vergelijkbaar omdat zij zijn ontwikkeld op grond van nationaal

ontwikkelde voorbeelden.

2. De klassen zijn min of meer homogeen (maximaal twee niveaus, zoals VBO/MAVO of

MAVO/HAVO) en zoveel mogelijk op MAVO-niveau.
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3. Van iedere school dienen twee wiskundeleraren mee te doen met ieder een eigen brugklas.

Uit het VOCL-bestand is een steekproef getrokken van 87 scholen. Deze zijn telefonisch

benaderd met het verzoek om mee te werken aan het onderzoek. Van deze 87 scholen wilden

17 scholen meewerken. Daarop is een tweede steekproef getrokken van 86 scholen. Ook deze

scholen zijn telefonisch benaderd. Dat leverde een respons op van 11 scholen. De redenen voor

het niet willen meewerken zijn divers. Men heeft het te druk, er is maar één leraar die les geeft

in de brugklas, de te onderzoeken methoden worden niet gebruikt, de docent is nog te onerva-

ren, het VOCL-onderzoek kost al zo veel tijd, er zijn niet twee leraren in een school te vinden

die mee willen doen, drukte door fusie enzovoort.

Uiteindelijk nemen 28 scholen, 56 leraren en 1394 leerlingen aan het onderzoek deel. Daarbij

zijn leerlingen genest in klassen en klassen in scholen.

De respons voor de verschillende metingen varieert van 90% tot 100%. Van deze groep

scholen zijn er 25 waarvan de gegevens van twee wiskundeklassen compleet zijn. Van drie

scholen zijn de gegevens van één wiskundeklas compleet. Dat betekent dat er in totaal 53

klassen in het onderzoek zijn betrokken. In die klassen zitten in totaal 1031 leerlingen waarvan

de gegevens compleet zijn. Het is niet gelukt om slechts klassen op MAVO-niveau te selecte-

ren. Een aantal klassen functioneert op MAVO/HAVO-niveau en VBO/MAVO.

Om financiële redenen kon slechts één vak in het onderzoek worden betrokken. Voor het vak

wiskunde is gekozen omdat voorkennis en de leerresultaten bij wiskunde goed zijn vast te

stellen en omdat verondersteld mag worden dat leerlingen buiten de school weinig extra kennis

opdoen van wiskunde. Dat zou bijvoorbeeld wel het geval kunnen zijn bij een taal (bijvoor-

beeld door het kijken van Engelstalige televisieprogramma’s) en de zaakvakken (bijvoorbeeld

door de krant te lezen of een informatief boek). Wanneer schoolkenmerken een effect hebben,

dan zou dit ook voor het vak wiskunde het geval moeten zijn. 

4.4. Data analyse

In het volgende hoofdstuk worden de hypothesen getoetst aan de empirie. Begonnen wordt

echter met een analyse van de steekproef om na te gaan of gegevens van de steekproef over-

eenkomen met die van de populatie. Dat wordt gedaan door de descriptieve gegevens van de

variabelen die bij dit onderzoek worden gemeten te presenteren en zo mogelijk te vergelijken

met gegevens uit andere onderzoeken of gegevensbestanden. Er zijn geen objectieve toetsings-

criteria mogelijk. Voor iedere mogelijke vergelijking wordt een kwalitatief oordeel gegeven

over de onderlinge overeenkomsten. Daarnaast zal, voor zover mogelijk en zinvol, worden

nagegaan of de verdeling van de scores van een variabele of factor voldoen aan de normaalver-

deling.

In hoofdstuk 2 hebben we vijf hypothesen opgesteld die we in dit onderzoek willen toetsen.

Hieronder worden deze hypothesen nog eens herhaald:



Onderzoeksopzet

73

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

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

van de leraar in de klas.

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

model waarin ook het klasniveau is opgenomen.

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.

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

factoren op leerresultaten wordt verondersteld, verklaart meer variantie in

leerresultaten dan een model waarin alleen een direct effect en een model

waarin alleen een indirect effect wordt verondersteld.

Om de hypothesen te kunnen toetsen is gekozen voor multi-niveau-analyse. Met behulp van

dergelijke analysetechnieken kunnen modellen op meerdere niveaus worden getoetst. In dit

onderzoek is namelijk sprake van drie verschillende niveaus: school- klas- en leerlingniveau.

Goldstein (1995) noemt vier redenen waarom het zinvol is om multi-niveau-analyse toe te

passen in onderzoek naar effectieve scholen:

1. Met behulp van multi-niveau-analyse kan op efficiënte wijze schattingen worden verkregen

van regressie-coëfficiënten.

2. Doordat de gegevens worden geclusterd naar groepen verschaft de analyse correcte stan-

daard fouten, betrouwbare intervallen en significantie toetsen. Deze gegevens zullen over

het algemeen meer ‘conservatief’ zijn dan met traditionele analyse-technieken op individueel

niveau waarmee de clustervorming wordt genegeerd.

3. Door covariaten toe te staan op ieder niveau in de hiërarchie is de onderzoeker in staat na te

gaan in welke mate de verschillen in gemiddelde leerresultaten tussen scholen of klassen

kunnen worden toegekend aan factoren op school-, klas- of leerlingniveau. Het maakt het

bovendien mogelijk na te gaan in welke mate de school of klas verschilt voor verschillende

typen leerlingen. Bijvoorbeeld om te zien of de variantie tussen scholen groter is voor

leerlingen met een hoge intelligentie dan voor leerlingen met een lage intelligentie.

4. Er is vaak interesse in de relatieve positie van individuele klassen en scholen ten opzichte

van de rest, gecorrigeerd voor inputverschillen. Dit kan met behulp van multi-niveau-

analyse rechtstreeks worden nagegaan.

De eerste twee argumenten zijn ook voor dit onderzoek zeker van toepassing. De laatste reden

is voor het onderzoek niet interessant. Het eerste deel van de derde reden is wel van toepas-

sing. We willen immers de effecten van factoren en variabelen op school- en klas-variabelen

weten na correctie voor de covariaten, in dit geval de achtergrondkenmerken van leerlingen. Er

zijn echter geen verwachtingen uitgesproken over verschillen tussen bepaalde groepen leerling-

en of klassen in een school.
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Toepassing van multi-niveau-analyse voor dit onderzoek lijkt dus zinvol, maar er is wel een

knelpunt: er zijn slechts twee klassen per school, in drie gevallen zelfs maar één klas per

school. Er is weinig bekend over het aantal cases per niveau (Goldstein, 1995), maar twee

klassen per school lijkt erg weinig (zie ook Snijders & Bosker, 1993 voor een analyse van het

aantal cases per niveau in een twee-niveaus-analyse). De kans bestaat dat de variantie tussen

klassen te klein wordt geschat. Daardoor zullen de effecten van variabelen en factoren op

klasniveau worden onderschat. Dat betekent dat de nodige voorzichtigheid moet worden

betracht bij het trekken van conclusies naar aanleiding van de resultaten van de multi-niveau-

analyses.

De multi-niveau-analyses zijn voor een aantal zaken zinvol in dit onderzoek. In de eerste plaats

voor het schatten van de effecten van schoolfactoren op klasvariabelen om hypothese 1 te

kunnen toetsen. Daarvoor is een multi-niveau-analyse nodig op twee niveaus: school- en

klasniveau. Hypothese 1 wordt ondersteund wanneer er een effect is van schoolfactoren op

klasvariabelen.

In de tweede plaats is multi-niveau-analyse nodig voor het toetsen van hypothese 4 waarin

wordt gesteld dat de effecten van schoolfactoren op leerresultaten worden overschat wanneer

geen rekening wordt gehouden met effecten van het klasniveau. Die hypothese kan worden

getoetst door het vergelijken van twee multi-niveau-analyses: een multi-niveau-analyse op twee

niveaus - school- en leerlingniveau - en een multi-niveau-analyse op drie niveaus - school-, klas

en leerlingniveau. Hypothese 4 wordt ondersteund wanneer de schoolfactoren in het tweede

model een minder groot deel van de variantie in leerresultaten verklaren dan in het eerste

model. In de derde plaats is multi-niveau-analyse van belang om vast te kunnen stellen hoe

groot de effecten van schoolfactoren zijn op leerresultaten.

Nadeel van de multi-niveau-analyses is dat niet of slechts via omwegen causaliteit kan worden

vastgesteld. Dat is vooral van belang voor het toetsen van hypothese 2, 3 en 5. Voor het

toetsen van deze hypothesen is zowel een multi-niveau-analyse nodig waarbij rekening wordt

gehouden met drie niveaus (school, klas en leerling) als padanalyses. Met padanalyses kan

causaliteit beter worden onderzocht en kunnen bovendien effecten in de modellen op inzichte-

lijke wijze worden weergegeven. Nadeel van padanalyses is echter dat deze analyses slechts op

één - geaggregeerd- niveau kunnen plaatsvinden. In dit onderzoek zou dat het klasniveau zijn.

Een dergelijke analyse biedt waarschijnlijk een redelijk betrouwbaar inzicht in de effecten van

factoren en variabelen op klasniveau. Effecten van schoolfactoren op klasniveau kunnen echter

worden overschat door de aggregatie van school naar klas.

Doel van de pad-analyse is om het uiteindelijke effect te bepalen van de schoolkenmerken, via

klasvariabelen, op leerresultaten van leerlingen. Daarvoor is het onderzoeksmodel gespecifi-

ceerd in een recursief padmodel. De causale relaties in het padanalytische model zijn in figuur

21 (zie hoofdstuk 3)  weergegeven met een pijl in één richting. Het model is gespecificeerd

volgens de conventies die daarvoor gelden (zie Jöreskog & Sörebom, 1985), zodat het in het

computerprogramma LISREL VIII getoetst kan worden. Dat programma zoekt naar een zo



Onderzoeksopzet

75

goed mogelijke reproductie van de oorspronkelijke correlatiematrix van de vijftien variabelen

in het model. Wanneer de uiteindelijke reproductie slechts in geringe mate afwijkt van de

oorspronkelijke correlatiematrix, is dat een indicatie dat het model een goede weergave van de

werkelijkheid is. 

Jöreskog & Sörebom, 1985 geven drie manieren waarmee kan worden nagegaan of een model

past bij de data. Eén daarvan is de $ -toets waarmee de verschillen tussen de reproductie en de2

oorspronkelijke data worden getoetst. Wanneer de reproductie niet significant verschilt van de

data is dat een indicatie dat het model past bij de data. De andere twee methoden zijn de

goodness of fit index en de root mean square residual. In dit onderzoek zal de $ -toets als2

uitgangspunt worden genomen. Ook kan worden nagegaan of elke afzonderlijke relatie in het

model correct is. Dat kan op twee manieren worden gedaan:

1. Door de standaardresiduen van de oorspronkelijke correlaties na te gaan. Deze mogen niet

groter zijn dan 2.0.

2. Door de T-waarden van de padcoëfficiënten die voor elk getekend pad in het model worden

getekend na te gaan. 

Met behulp van het programma LISREL VIII worden de drie modellen (A, B en C) getoetst.

Daarbij wordt model A als uitgangspunt genomen. Eventuele noodzakelijke wijzigingen in dat

model, omdat het oorspronkelijke model mogelijk niet voldoende past bij de data, zullen ook in

de andere twee modellen worden toegepast. De parameters worden geschat met behulp van de

maximum likelihood methode. 

Een probleem is de keuze voor het significantieniveau van de effecten van schoolfactoren. Uit

eerder onderzoek is bekend dat de gevonden schooleffecten tamelijk klein zijn. Dat betekent

dat een zeer grote steekproef noodzakelijk is om een effect te kunnen aantonen. Onderzoek

met een dergelijk grote steekproef is echter veelal niet haalbaar om organisatorische, maar

vooral financiële redenen. In dit onderzoek is sprake van 53 klassen verdeeld over 28 scholen.

Waarschijnlijk is deze steekproef te klein om harde uitspraken te kunnen doen over schoolef-

fecten. Niettemin, in hoofdstuk 2 hebben we ook gezien dat, alhoewel de effecten van school-

factoren gering zijn, ze wel in velerlei onderzoek terug te vinden zijn. 

Samenvattend: de modellen zullen eerst worden onderworpen aan een multi-niveau-analyse.

Aan de hand van die resultaten kunnen voorlopige conclusies worden getrokken die voor een

deel evenwel gebaseerd kunnen zijn op enigszins onderschatte effecten. Er zijn namelijk per

school slechts twee klassen, waardoor de variantie tussen klassen mogelijk te laag wordt

geschat. Met behulp van pad-analyses kunnen de effecten van factoren en variabelen in de drie

modellen A, B en C op inzichtelijke wijze worden weergegeven. Deze analyses kunnen moge-

lijk tot een overschatting van de effecten op schoolniveau leiden, omdat de factoren op school-

niveau zijn teruggebracht naar klasniveau. Daardoor kan er mogelijk meer variantie op school-

niveau worden vastgesteld dan feitelijk het geval is. Aan de hand van deze gezamenlijke

resultaten kunnen definitieve conclusies worden getrokken ten aanzien van de hypothesen.


