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5. Analyse

In dit hoofdstuk staat de toetsing van de hypothesen centraal. Voordat kan worden getoetst,

moet worden nagegaan of de steekproef die in dit onderzoek wordt gebruikt representatief is

voor de populatie waarover uitspraken worden gedaan. Daarna komen de onderzoeksvragen

aan bod.

5.1. Beschrijving van de steekproef

Voordat kan worden begonnen met de analyse van de data dient te worden nagegaan in

hoeverre de steekproef representatief is voor de populatie als geheel. Dat kan door de descrip-

tieve gegevens van de respondenten in de steekproef te vergelijken met gegevens die bekend

zijn van de gehele populatie of van andere steekproeven. 

In deze paragraaf worden de descriptieve gegevens van de respondenten weergegeven per

component. Voor zover mogelijk - niet van alle variabelen zijn gegevens over de hele populatie

of van andere steekproeven bekend - wordt een vergelijking gemaakt met gegevens uit andere

onderzoeken. In tabel 5.1 zijn de descriptieve gegevens van de factoren in de component

school weergegeven. De scores op de eerste drie factoren zijn in percentages. Een score van

1.00 betekent dat een school optimaal scoort op die factor, een score van 0 betekent dat een

school helemaal niets doet op dat beleidsterrein. De factor toegestane tijd is in minuten gege-

ven.

Tabel 5.1 Descriptieve gegevens van de factoren uit de component school (n = 28)

Gemiddelde Sd min. max.

Beleid t.a.v. kwaliteit .44 .18 .10 .83

Beleid ten aanzien van gelegenheid tot leren .52 .16 .21 .93

Beleid ten aanzien van tijd .39 .35 .00 1.00

Toegestane tijd (in minuten per jaar) 7600 776 5400 8000

Over de hoogte van de scores op de beleidsfactoren valt weinig te zeggen. Er is geen vergelij-

kingsmateriaal zodat niet duidelijk is of een gemiddelde score van .44 voor het beleid ten

aanzien van tijd een hoge, gemiddelde of lage score is voor scholen voor voortgezet onderwijs

in Nederland. Waar wel iets over te zeggen valt is het verschil tussen de laagste en hoogste

scores en de standaarddeviaties. De verschillen tussen scholen zijn opmerkelijk. Er zijn scholen

die blijkbaar nauwelijks afspraken hebben over factoren die met tijd te maken hebben, scholen

die nauwelijks afspraken hebben over zaken die de leerstof aangaan en scholen die niets doen

aan beleid t.a.v. kwaliteit, zoals functioneringsgesprekken, lesbezoeken en nascholingsbeleid.

Niettemin zijn er ook scholen die juist heel veel afspraken maken op één van deze terreinen. De

variantie tussen scholen op de drie beleidsfactoren lijkt daarom alleszins voldoende om,
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figuur 22 Plot van beleid t.a.v. tijd vs. beleid t.a.v. gele-
genheid tot leren

wanneer verschillen op die factoren van invloed zijn, die verschillen ook daadwerkelijk te

kunnen vinden.

Voor wiskunde wordt gemiddeld 7600 minuten per jaar ingeroosterd. In de meeste gevallen is

er sprake van 40 schoolweken, 4 wiskundelessen per week waarbij een les 50 minuten duurt.

Het gemiddelde ingeroosterde aantal minuten is iets lager, omdat sommige scholen in de

brugklas niet vier maar drie lessen per week voor wiskunde reserveren en omdat een aantal

scholen lessen van 45 minuten hanteert. Daardoor wordt op een enkele school veel minder les

gegeven in wiskunde in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs (op één school slechts

5400 minuten) dan gebruikelijk is.

Samenhang in schoolbeleid
Een keuze voor drie verschillende factoren van schoolbeleid betekent een veronderstelling dat

er geen sprake is van één totaal schoolbeleid, maar van meerdere componenten die onderling

niet hoeven samen te hangen. Om na te gaan of er inderdaad sprake is van meerdere compo-

nenten zijn in onderstaande grafieken de plots weergegeven waarbij de drie beleidsfactoren

tegen elkaar zijn uitgezet.
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figuur 23 Plot van beleid t.a.v. gelegenheid tot leren vs.
beleid t.a.v. kwaliteit van instructie

figuur 24 Plot van beleid t.a.v. tijd vs. beleid t.a.v. kwali-
teit van instructie

De grafieken laten duidelijk zien dat er weinig samenhang is tussen de verschillende beleidsfac-

toren. Wanneer een school bijvoorbeeld veel energie steekt in een beleid t.a.v. kwaliteit, wil dat

niet zeggen dat die school ook veel aandacht besteedt aan een beleid ten aanzien van de

gelegenheid tot leren. De correlatie tussen deze twee factoren voor de 28 scholen bedraagt
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figuur 25 Percentage goede antwoorden op
taaltoets

slechts .28 (p = .15). Ook de correlatie van de beleidsfactor tijd met de beleidsfactoren gele-

genheid tot leren en kwaliteit is matig (respectievelijk r = .25; p = .20 en r = .36; p = .06).

Verder valt uit de grafieken af te leiden dat de scholen sterk van elkaar verschillen op de

beleidsfactoren. Er zijn geen kenmerken aan te wijzen die op één waarde zeer hoog scoren.

Dat betekent dat er in de eerste plaats voldoende variantie is in deze factoren voor het verdere

onderzoek en in de tweede plaats dat er niet of nauwelijks groepen van scholen kunnen worden

aangewezen met een beleid dat veel op elkaar lijkt. 

Achtergrondfactoren
De tweede groep van factoren waarvan de descriptieve gegeven hier worden gepresenteerd

zijn die uit de component achtergronden. Deze zijn weergegeven in tabel 5.2. Tevens is hier

opgenomen de variabele leerresultaten uit de component leerling. Per variabele is weergegeven

welk deel van de opgaven voldoende is gescoord. De gegevens hebben betrekking op het

leerlingniveau. Voor een deel van de analyse zijn de geaggregeerde gegevens naar klasniveau

nodig. De descriptieve gegevens van dat klasniveau zijn weergegeven in bijlage 3. De verdeling

van de scores is weergegeven in de histogrammen.

Tabel 5.2 Descriptieve gegevens van de variabelen in de component
achtergronden en de component leerling (n = 1031)

Gemiddelde Sd Min. Max.

Intelligentie .55 .15 .10 .95

Taalvaardigheid .58 .16 .05 1.00

Voorkennis  .56 .20 .05 1.00

Motivatie  .61 .11 .29 .93

Leerresultaten  .55 .16 .09 .95
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figuur 26 Percentage goede antwoorden op
voorkennistoets

figuur 27 Percentage goed op intelligentie-
toets

De scores op de taalvaardigheidstoets en de voorkennistoets zijn aan de lage kant. Het landelij-

ke gemiddelde van leerlingen in groep 8 van de basisschool bedraagt ongeveer 70% goede

antwoorden, maar daarin zijn ook de VWO-leerlingen meegerekend. De lagere score van de

populatie uit dit onderzoek in september van het eerste jaar voortgezet onderwijs is waar-

schijnlijk te wijten aan het feit dat de beide toetsen vlak na de zomervakantie zijn afgenomen.

De leerlingen zijn niet in de gelegenheid geweest de in de zomervakantie mogelijk weggezakte

kennis en vaardigheden weer op te halen. Wat opvalt is het grote verschil in scores van de

klassen op de voorkennistoets: de laagst scorende leerlingen hebben gemiddeld ongeveer vijf

van de twintig opgaven goed, de hoogst scorende leerlingen gemiddeld ongeveer zestien. De

verschillen in taalvaardigheid zijn eveneens tamelijk groot, zij het minder dan bij de voorkennis.
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figuur 28 Score op motivatietoets (in per-
centage van maximumscore)

Opvallend is dat de verschillen tussen leerlingen op de intelligentietoets veel kleiner zijn dan bij

taalvaardigheid en voorkennis. De scores lijken alleszins redelijk.

De motivatiescore van leerlingen kunnen worden vergeleken met die van de scores in het

onderzoek van Kuyper & Swint (1996). In dat onderzoek werd een gemiddelde score van

ongeveer .67 gevonden in het brugklasjaar, in dit onderzoek is dat .61. Daarbij moet wel

worden opgemerkt dat het in het onderzoek van Kuyper & Swint ging om vier typen brugklas-

sen: MAVO, MAVO/HAVO, HAVO/VWO en MAVO/HAVO/VWO. Dit onderzoek heeft

betrekking op MAVO en MAVO/HAVO klassen. Verwacht mag worden dat VWO leerlingen

gemotiveerder zijn dan MAVO leerlingen. Het verschil in motivatiescore tussen het hier

gevonden resultaat en de resultaten van Kuyper & Swint (1996) kan dan ook waarschijnlijk uit

het verschil aan schooltypen worden verklaard. De hier gevonden scores kunnen daarom als

reëel worden bestempeld.
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figuur 29 Percentage goede antwoorden op
natoets wiskunde 

De leerresultaten zijn gemeten met een toets die speciaal is geconstrueerd voor het hier bespro-

ken onderzoek. Het is dus niet mogelijk om een directe vergelijking te maken met resultaten uit

andere onderzoeken. De leerresultaten zijn opvallend laag: slechts iets meer dan de helft van de

opgaven is goed gemaakt. Sommige leerlingen scoren echter aanmerkelijk beter dan anderen.

Aangezien de methoden zijn ontwikkeld om de doelen van de basisvorming te kunnen berei-

ken, lijkt het redelijk om te veronderstellen dat leerlingen die minder dan 50% van de opgaven

goed maken, er waarschijnlijk niet in zullen slagen de doelen van de basisvorming tijdig te

halen. Mogelijk is een deel van de kennis en vaardigheden bij leerlingen aan het eind van het

jaar weer weggezakt. Niettemin, het verschil in variantie biedt alle mogelijkheden om eventuele

verbanden met schoolfactoren, achtergrondfactoren, leraar- en klasvariabelen te vinden.

Leraar- en klasvariabelen
De laatste groep van variabelen die hier worden gerepresenteerd zijn de variabelen uit de

component klas. De descriptieve gegevens van deze variabelen zijn weergegeven in tabel 5.3.

Van de variabelen aantal leerlingen in de klas, beschikbare lestijd per jaar, actieve leertijd in

de klas, gelegenheid tot leren en huiswerktijd zijn de absolute scores gegeven. De overige

scores zijn in percentages gegeven. Een score van 1.00 betekent dat een leraar optimaal scoort

op de betreffende schaal, een score van 0.00 betekent dat een leraar zijn leerlingen volstrekt

niet motiveert. De verdeling van de scores is weergegeven in de histogrammen. 
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figuur 30 Aantal leerlingen per klas

Tabel 5.3 Descriptieve gegevens van de variabelen in de component klas (n = 53)

Gemiddeld Sd min max

Aantal leerlingen in de klas 25 4 17 34

Kwaliteit van instructie .47 .12 .17 .68

Motivatie door de leraar .61 .13 .37 .88

Orde houden door de leraar .64 .09 .46 .81

Beschikbare lestijd per jaar (in minuten per jaar) 5829 764 4236 7471

Taakbetrokkenheid van leerlingen (deel van de klas ac- .82 .10 .61 .95
tief met les bezig)

Actieve leertijd in de klas (in minuten per jaar) 4805 880 3283 6773

Gelegenheid tot leren (in aantal opgaven per jaar) 647 169 269 1128

Huiswerktijd (in minuten per jaar) 4214 1116 1313 6840

De resultaten in de tabel laten een interessant beeld zien van het Nederlandse wiskundeonder-

wijs in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Allereerst het aantal leerlingen in een klas.

Opmerkelijk is het grote verschil tussen scholen in de grootte van de klassen in het brugklas-

jaar. De gemiddelde klasgrootte van 25 leerlingen is alleszins redelijk en komt goed overeen

met de landelijke gemiddelden (CBS, 1996). Echter, in de kleinste klas zitten slechts 17

leerlingen, in de grootste liefst twee keer zo veel: 34 leerlingen. Mogelijk ontstaat het verschil

doordat scholen soms het beleid voeren om de brugklassen klein te houden ten koste van

hogere klassen. Op die manier wil men de overgang van basisonderwijs naar voortgezet

onderwijs enigszins verkleinen.
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figuur 31 Kwaliteit van instructie (directe
instructie) in percentages van de
maximumscore

figuur 32 Orde houden door de leraar, in
procenten van de maximumscore
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figuur 33 Motivatie door de leraar in procen-
ten van de maximumscore

figuur 34 Aantal minuten beschikbare lestijd
per jaar

Van de leraarvariabelen is geen vergelijkingsmateriaal bekend. Het heeft dan ook alleen zin om

naar de verschillen tussen leraren te kijken. De standaarddeviaties laten zien dat er verschillen

zijn tussen leraren voor de leraarvariabelen motivatie door de leraar en kwaliteit van instructie.

Dat geldt in iets minder mate voor de variabele orde houden door de leraar. De verschillen

tussen de laagst scorende leraren en de hoogst scorenden zijn tamelijk groot. De kwalitatief

beste leraar haalt een twee maal zo hoge score op de variabele kwaliteit van instructie dan de

kwalitatief slechtste leraar. Voor de andere twee leraarvariabelen geldt hetzelfde. Wanneer

verschillen tussen leraren op deze variabelen er werkelijk toe doen zoals in het onderzoeksmo-

del is verondersteld, dan zijn de hier gevonden varianties in leraarvariabelen voldoende om die

verschillen ook vast te stellen.
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figuur 35 Taakbetrokkenheid van leerlingen
(percentage leerlingen dat gemid-
deld per les actief is)

Zoals al eerder is weergegeven is de gemiddeld beschikbare lestijd op scholen voor wiskunde

in de brugklas zo’n 7600 minuten per jaar. Volgens bovenstaande tabel wordt daarvan gemid-

deld 5829 minuten daadwerkelijk gebruikt voor het geven van lessen. Dat betekent dat bijna

een kwart van de lessen om één of andere reden uitvalt. Dat hoeft niet alleen ziekte van de

leraar te betekenen, maar kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van rapportenvergaderingen,

proefwerkweken en dergelijke. Niettemin, een opvallend cijfer. Wanneer in dit onderzoek zou

blijken dat de hoogte van deze beschikbare lestijd relevant is, dan is het wenselijk om na te

gaan hoe dit gegeven verbeterd kan worden. 

Gemiddeld is 82% van de leerlingen bij de leertaak betrokken gedurende de les. Uit het histo-

gram van de variabele taakbetrokkenheid van leerlingen blijkt dat in verreweg de meeste

klassen een taakbetrokkenheid van rond de 85% gehaald wordt. Een tamelijk groot aantal

klassen scoort zelfs hoger dan dat. Dat het gemiddelde desondanks op 83% blijft steken heeft

te maken met een aantal klassen dat opvallend minder actief bij de les is betrokken dan gemid-

deld. De minst actieve klas haalt slechts een percentage van 61%.
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figuur 36 Actieve leertijd

figuur 37 Gelegenheid tot leren

Voor de actieve leertijd in de klas per jaar betekent de gemiddelde taakbetrokkenheid van 82%

dat een klas gemiddeld 4805 minuten daadwerkelijk met de les bezig is. Bijna 40% van de

toegestane tijd gaat dus verloren. De hoge standaarddeviatie (ongeveer 20% van de gemiddel-

de score) laat zien dat er nogal wat verschillen bestaan tussen klassen in actieve leertijd. Dat

blijkt ook uit het histogram van deze variabele. De meest actieve klas besteedt twee keer

zoveel tijd actief aan het leren van wiskunde in de klas als de minst actieve klas. 

In het histogram vallen twee pieken op: bij een actieve leertijd van rond de 4250 minuten per

jaar en bij rond de 5000 minuten per jaar. Waarschijnlijk zijn deze pieken toeval of het gevolg

van de berekening. 

De meeste klassen moeten veel wiskundeopgaven doen in een jaar: gemiddeld 647 om precies

te zijn. Niettemin bestaan er blijkens de tabel ook klassen die slechts 269 opgaven hoeven te

doen in het brugklasjaar en klassen die maar liefst 1128 opgaven maken. Er is geen onderzoek

bekend in Nederland waarin de opgaven zijn geteld die leerlingen in de brugklas maken voor
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figuur 38 Huiswerktijd

wiskunde. Of de scores en vooral de verschillen overeenkomen met de gebruikelijke gang van

zaken is dan ook niet bekend. De verschillen zijn in ieder geval opmerkelijk. De standaarddevi-

atie is aan de hoge kant. Wel kan worden opgemerkt dat het gros van de klassen het leerboek

van de brugklas bijna in zijn geheel doorkomt. De meeste klassen eindigen ergens tussen

hoofdstuk tien en twaalf van de twaalf of dertien hoofdstukken die de methoden rijk zijn. De

klassen met een lage gelegenheid tot leren doen dus wel zoveel mogelijk hoofdstukken, maar

minder opgaven per hoofdstuk dan de klassen met een hoge gelegenheid tot leren.

Huiswerk neemt blijkens de tabel een belangrijke plaats in in het Nederlandse wiskunde-

onderwijs. Uit de logboeken van de leraren blijkt dat er gemiddeld ruimt tachtig keer per jaar

huiswerk voor wiskunde wordt opgegeven. Dat betekent dat na meer dan de helft van de

lessen huiswerk wordt opgegeven. Er zijn grote verschillen tussen leraren en scholen: sommige

klassen krijgen slechts één keer per week of zelfs nog minder vaak huiswerk mee voor wiskun-

de, andere klassen krijgen het na iedere wiskundeles. De leerlingen zijn gemiddeld per jaar

4214 minuten met dat wiskundehuiswerk bezig, ofwel zo’n 70 uur. Ook hier zijn de verschillen

tussen klassen weer groot. De klassen die het meeste tijd besteden aan huiswerk doen daar

zo’n 3000 tot 4000 minuten (50 tot 65 uur) per jaar langer over dan de klassen die het minste

tijd besteden aan huiswerk.

Conclusie
De resultaten in deze paragraaf laten interessante gegevens zien over het Nederlandse wiskun-

deonderwijs in de brugklas. Voor het onderzoek is van belang dat de resultaten van deze

steekproef in lijn der verwachtingen liggen over de hele populatie. De scores lijken niet af te

wijken van wat van deze populatie kan worden verwacht. Verder is voor het onderzoek

interessant dat de verschillen tussen klassen groot zijn. Dat betekent dat wanneer de in het

onderzoeksmodel veronderstelde relaties daadwerkelijk bestaan, de kans groot is dat die
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relaties ook gevonden kunnen worden. Er is dan ook voldoende reden om de dataset als een

volwaardige steekproef van de te onderzoeken populatie te beschouwen.

5.2. Multi-niveau-analyses 

Nu is nagegaan of de steekproef niet afwijkt van de totale populatie kan worden begonnen met

het beantwoorden van de onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen zijn hieronder nog eens

weergegeven:

1. Zijn schoolkenmerken van invloed op leerresultaten en op welke wijze worden de resultaten

beïnvloed?

2. Is er daadwerkelijk een direct effect te vinden van schoolfactoren op leerprestaties en wordt

dit effect kleiner indien rekening wordt gehouden met het indirecte effect via het klasni-

veau?

3. Verklaart het combinatiemodel (model C), waarin zowel een direct als een indirect effect

van schoolfactoren op leerresultaten wordt verondersteld, meer variantie in leerresultaten

dan de modellen A en B afzonderlijk?

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen worden in deze paragraaf analyses op

meerdere niveaus uitgevoerd.

5.2.1 Schooleffecten op het klasniveau

Het model waarmee we de onderzoeksvragen willen beantwoorden kent meerdere niveaus.

Beleidsfactoren op schoolniveau, leraar- en instructiekenmerken op klasniveau en achtergrond-

kenmerken en leerprestaties op leerlingniveau. Willen we de effecten van de schoolfactoren op

klasfactoren en op de leerresultaten van leerlingen zo goed mogelijk kunnen schatten, dan is

een multi-niveau-analyse noodzakelijk. 

We beginnen met de analyse van effecten van schoolfactoren op het klasniveau. Deze analyse

is nodig om vast te stellen of er sprake kan zijn van een indirect effect van schoolfactoren op

leerresultaten via het klasniveau. Wanneer er geen effect zou zijn van schoolfactoren op leraar-

en instructiekenmerken, kan er ook geen indirect effect zijn van schoolfactoren op leerresulta-

ten. Er is een multi-niveau-analyse nodig op twee niveaus: het schoolniveau en het klasniveau.

In tabel 5.4 zijn de resultaten van deze multi-niveau-analyses weergegeven voor de vijf klas-

variabelen die volgens model A worden beïnvloed door schoolfactoren. 

In de tabel is voor elk van de variabelen steeds het model gegeven waarin slechts de significan-

te effecten zijn opgenomen. Indien er geen significante effecten zijn is het volledige model

opgenomen, dat wil zeggen alle factoren waarvan verwacht wordt dat zij effect hebben op de

betreffende variabele. De achtergrondfactoren zijn ten behoeve van de analyse geaggregeerd

naar het klasniveau. Uitgangspunt daarbij is het idee dat de leraar in zijn handelen wordt
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beïnvloed door het gemiddelde van de klas. Voor een precieze weergave van de opbouw van

de modellen per afhankelijke variabele wordt verwezen naar bijlage 5. Daarin wordt ook een

toelichting gegeven op de wijze waarop de tabel geïnterpreteerd dient te worden. Een effect is

significant wanneer het groter is dan twee keer de standaarddeviatie.



Tabel 5.4 Effecten van schoolbeleid op klasvariabelen (modellen met alleen de significante effecten). Tussen haakjes zijn de standaard-
fouten weergegeven. De volledige modellen per afhankelijke variabele zijn weergegeven in bijlage 5.

Kwaliteit Orde houden Actieve leertijd Huiswerktijd Gelegenheid
instructie tot leren

Fixed deel
Overall-intercept (Grand mean) .29 .64 544 -821 220 

Klas-effect
Intelligentie n.s. n.s.
Motivatie n.s. 8662 (3863) n.s.
Voorkennis n.s. n.s.
Taal n.s. n.s.
Kwaliteit van instructie n.s.
Actieve leertijd .089 (.021)
Motivatie door de leraar .30 (.10) n.s.
Orde houden door leraar n.s.
Gelegenheid tot leren
Huiswerktijd n.s.

Schooleffect
Beleid t.a.v. gel. tot leren n.s. n.s.
Beleid t.a.v. kwaliteit n.s.
Beleid t.a.v. tijd n.s. n.s.
Toegestane tijd .55 (.15)

Random deel
Variantie klas-niveau .00608 .0084 435508 870361 8042
Variantie schoolniveau (std fout) .00748 (.017) .000 (.029) 134825 (159) 254515 (227) 12225 (21)
Percentage van totale variantie 93.5% 100.0% 75.0% 92.2% 71.8%
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De verwachting dat het beleid gericht op kwaliteit effect zou hebben op de kwaliteit van

instructie wordt door de gegevens in de tabel niet bevestigd. Er is weliswaar een effect, maar

dat is erg klein en niet significant (het effect is kleiner dan 2 keer de standaarddeviatie). De

door deze factor te verklaren variantie is te verwaarlozen.

Datzelfde geldt voor het effect van de factor beleid ten aanzien van tijd op de variabele orde

houden door de leraar. De resultaten zijn niet significant. Op het eerste gezicht lijkt het er dus

op dat wanneer een school afspraken maakt over ordemaatregelen dat niet van invloed is op

wat er in de klas door de leraar aan maatregelen wordt genomen. Voor conclusies daarover is

het echter te vroeg. Het effect is immers wel in de veronderstelde richting en de resultaten

komen overeen met eerder onderzoek (zie ook hoofdstuk 2).

Er is eveneens geen significant effect van de factor beleid ten aanzien van tijd op de variabele

actieve leertijd in de klas. Deze variabele wordt voor een belangrijk deel verklaard door de

factor toegestane tijd voor het vak. Dat effect is significant. Deze factor verklaart ongeveer

25% van de totale variantie van de variabele actieve leertijd. De verwachtingen over de

effecten van de motivatie door de leraar, kwaliteit van instructie en orde houden door de

leraar blijken niet uit te komen. Er zijn weliswaar kleine effecten van deze factoren, maar deze

zijn niet significant.

Een gemotiveerde klas besteedt blijkens de tabel meer aandacht aan huiswerk dan een ongemo-

tiveerde klas. De factor motivatie heeft een duidelijk significant effect op de hoeveelheid

huiswerktijd. Het is tegelijkertijd ook het enige significante effect op de variabele huiswerktijd

blijkens deze tabel. Het veronderstelde effect van de schoolfactor beleid ten aanzien van

gelegenheid tot leren op de huiswerktijd blijkt niet significant.

In tegenstelling tot de verwachtingen blijken de achtergrondkenmerken van klassen niet

significant van invloed op de gelegenheid tot leren. Wel is er een duidelijk significant positief

effect van de actieve leertijd in de klas: naarmate een klas meer tijd actief weet te besteden aan

een leertaak, wordt meer leerstof behandeld. Deze factor verklaart zo’n 28% van de variantie

in gelegenheid tot leren. Toename van de hoeveelheid tijd die leerlingen aan huiswerk besteden

heeft in tegenstelling tot de verwachting geen significant effect op de gelegenheid tot leren.

Ook de schoolfactor beleid ten aanzien van gelegenheid tot leren heeft geen significant effect

op de gelegenheid tot leren.

Samenvattend: de schoolkenmerken hebben geen significant effect op de onderscheiden

variabelen. Een resultaat dat vaker wordt gevonden in het onderzoek naar effectieve scholen.

Dat betekent niet direct dat de veronderstelde effecten er niet zijn. De resultaten zijn immers

wel in de richting zoals we die hadden voorspeld. Bovendien sluiten de resultaten aan bij ander

onderzoek naar effectieve scholen (zie hoofdstuk 2). We kunnen op grond van deze resultaten

slechts het vermoeden uitspreken dat een indirect effect van schoolfactoren op leerresultaten

via het klasniveau tot de mogelijkheden behoort. Dat betekent dat we in onze conclusies uiterst

terughoudend moeten zijn.
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5.2.2 Schooleffecten op leerresultaten

Hiervoor is nagegaan of schoolfactoren effect hebben op leraar- en instructiekenmerken. Het is

nu tijd om te onderzoeken of schoolfactoren ook van invloed zijn op leerresultaten. Dat doen

we in eerste instantie zonder het klasniveau in de analyses te betrekken. In tabel 5.5 zijn de

resultaten van de multi-niveau-analyse weergegeven met twee niveaus: school en leerling. Een

dergelijke analyse wordt veelvuldig gebruikt in het onderzoek naar effectieve scholen.

Het eerste model is het lege model. In het tweede model worden de achtergrondkenmerken

van leerlingen toegevoegd. In het derde model worden de schooleffecten toegevoegd. In het

vierde model zijn alle niet-significante effecten uit model 3 weggelaten. Een effect is significant

wanneer het groter is dan 2 keer de standaarddeviatie. In bijlage 5 zijn ook de waarden van de

niet-significante effecten (n.s.) weergegeven.

Tabel 5.5 Effecten van schoolfactoren op leerresultaten, zonder klas-effecten
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Fixed deel
Overall-intercept .53 .15 .07 .18

Leerling-effect
Intelligentie .21 (.02) .21 (.02) .21 (.02)
Motivatie n.s.
Voorkennis .35 (.02) .35 (.02) .35 (.02)
Taal .08 (.02) .08 (.02) .08 (.02)

Schooleffect
Beleid t.a.v. geleg. tot leren n.s.
Beleid t.a.v. kwaliteit n.s.
Beleid ten aanzien van tijd n.s.
Toegestane tijd n.s.

Random deel
Variantie leerlingniveau .017 .011 .011 .011
Variantie schoolniveau (std fout) .008 (.013) .002 (.007) .002(.006) .002 (.007)
Percentage van totale variantie 100% 50.8% 49.2% 51.2%

Deviantie -1207 -1718 -1721 -1715

De totale variantie in leerresultaten bedraagt .025, waarvan .008 (32 %) voor rekening van het

schoolniveau komt en .017 (68%) voor het leerlingniveau (zie model 1). In model 2 worden de

effecten op leerlingniveau uitgesplitst naar leerlingeffecten. Deze effecten blijken goed voor

een verklaarde variantie van .012 in leerresultaten. Met andere woorden: bijna 50% van de
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variantie in leerresultaten wordt verklaard door de achtergrondkenmerken van leerlingen.

Daardoor blijft er op leerlingniveau een variantie over van .011 en een variantie tussen scholen

van .002. Voegen we de drie beleidsfactoren op schoolniveau toe aan het model (zie model 3),

dan blijkt de door deze factoren gezamenlijk verklaarde proportie variantie een kleine 2% te

bedragen. De factoren op schoolniveau hebben echter geen van allen een significant effect op

leerresultaten in dit model. Dat is ook niet verwonderlijk als we zien dat de achtergrondken-

merken van leerlingen al zeker de helft van de proportie te verklaren variantie wegneemt (zie

model 4). Strikt genomen betekent dit dat, wanneer geen rekening gehouden wordt met het

klasniveau, de door schoolfactoren verklaarde proportie variantie 0% bedraagt.

Wanneer wel rekening gehouden wordt met effecten op klasniveau, is een model van drie

niveaus nodig. De resultaten van de multi-niveau-analyse op die drie niveaus - school, klas en

leerling - zijn weergegeven in tabel 5.6. De achtergrondkenmerken zijn op twee manieren in de

tabel opgenomen: op leerlingniveau en op klasniveau. Dat is nodig, omdat de achtergrondken-

merken op leerlingniveau volgens het onderwijseffectiviteitsmodel van invloed zijn op de

leerresultaten van de leerling, terwijl de achtergrondkenmerken van de klas de activiteiten in de

klas beïnvloeden. Model 1 is het lege model. In model 2 zijn de achtergrondkenmerken van

leerlingen toegevoegd. In model 3 zijn de achtergrondkenmerken van de klas toegevoegd en in

model 4 de andere klasfactoren. In model 5 zijn de schoolfactoren toegevoegd. Alleen de

significante effecten zijn weergegeven. Een effect is significant wanneer het groter is dan 2

keer de standaarddeviatie. In bijlage 5 zijn ook de waarden van de niet-significante effecten

(n.s.) weergegeven.



Tabel 5.6 Effecten van school- en klasfactoren op leerresultaten
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

Fixed deel
Overall-intercept .53 .19 .02 -.06 .05

Leerling-effect
Intelligentie .21 (.02) .21 (.02) .21 (.02) .21 (.02)
Motivatie n.s.
Voorkennis .34 (.02) .34 (.02) .34 (.02) .34 (.02)
Taal .08 (.02) .08 (.02) .08 (.02) .08 (.02)

Klas-effect
Intelligentie Klas n.s.
Motivatie Klas .34 (.14) n.s.
Voorkennis Klas n.s.
Taal Klas n.s.
Kwaliteit van instructie n.s.
Actieve leertijd in de klas n.s.
Motivatie door de leraar n.s.
Gelegenheid tot leren .00010 (.00004) .00014 (.00004)
Orde houden door de leraar n.s.
Huiswerktijd n.s.

Schooleffect
Beleid t.a.v. gel. tot leren n.s.
Beleid t.a.v. kwaliteit .12 (.04)
Beleid ten aanzien van tijd n.s.
Toegestane tijd n.s.

Random deel
Variantie leerlingniveau .0159 .0103 .0103 .0103 .010
Variantie klas-niveau (st fout) .0020 (.0111) .0004 (.0082) .0003 (.0085) .0005 (.0077) .0005 (.0072)
Variantie schoolniveau (st fout) .0066 (.0139) .0019 (.0062) .0018 (.0073) .0013 (.0079) .0008 (.0072)
Percentage van totale variantie 100.0% 51.4% 50.4% 49.2% 47.2%

Deviantie -1235 -1721 -1724 -1724 -1733
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De totale variantie in leerresultaten bedraagt .0245 (zie model 1). Daarvan wordt 64.9%

(.0159) verklaard door variantie op leerlingniveau, 8.2% (.0020) door de variantie tussen

klassen en 27.0% (.0066) door de variantie tussen scholen. Wanneer de achtergrondkenmerken

van leerlingen worden opgenomen (model 2) bedraagt de proportie verklaarde variantie

48.6%. De overblijvende onverklaarde variantie kan voor 42.0% aan variantie op leerlingni-

veau worden toegeschreven, voor 1.6% aan variantie tussen klassen en voor 7.8% aan varian-

tie tussen scholen. De door schoolfactoren te verklaren variantie komt overeen met de gege-

vens uit ander onderzoek naar effecten van schoolfactoren op leerresultaten zoals we in

hoofdstuk 2 hebben gezien (zie bijvoorbeeld Scheerens & Bosker, 1997; Creemers, 1991).

Toevoeging van de achtergrondkenmerken van klassen leidt tot 1.0% meer verklaarde varian-

tie. Alleen de motivatie van de klas heeft in model 3 een significant effect op leerresultaten van

leerlingen. De factor motivatie van de klas heeft dan niet langer een significant effect. Dat

effect wordt echter tenietgedaan wanneer we de andere klasfactoren toevoegen aan het model

(model 4). De geringe bijdrage van achtergrondfactoren op klasniveau komt waarschijnlijk

doordat de steekproef tamelijk homogeen is: er is gekozen voor klassen op MAVO-niveau. 

De factor gelegenheid tot leren heeft wel een significant effect op leerresultaten van leerlingen.

De overige klasfactoren hebben geen significant effect op leerresultaten. Vergelijken we model

4 met model 2, dan blijkt dat door toevoeging van de factor gelegenheid tot leren leidt tot

2.2% meer verklaarde variantie in leerresultaten. Worden ten slotte de schoolfactoren aan het

model toegevoegd (model 5), dan wordt 2.0% meer variantie in leerresultaten verklaard.

Alleen de factor beleid ten aanzien van kwaliteit heeft een significant effect.

De proportie door de schoolfactoren verklaarde variantie in leerresultaten bedraagt dus blij-

kens de multi-niveau-analyse zo’n 2% wanneer rekening gehouden wordt met effecten op

klasniveau. Deze resultaten zijn in tegenspraak met de verwachtingen. In navolging van de

vraag die Scheerens & Bosker (1997) hebben opgeworpen is in hypothese 4 immers gesteld

dat het effect van schoolfactoren op leerresultaten na toevoeging van het klasniveau minder

groot zou zijn dan voor die toevoeging. Die hypothese lijkt nu evenwel onjuist. Er blijkt zelfs

sprake te zijn van het tegendeel: wanneer rekening gehouden wordt met het klasniveau, neemt

de door schoolfactoren verklaarde proportie in variantie van leerresultaten toe. De effecten

blijven echter erg klein.

5.3. Pad-Analyses

De multi-niveau-analyses in de vorige paragraaf hebben een indruk gegeven van de effecten en

hun omvang van schoolfactoren op klas- en leerlingniveau. Daarmee zijn voorlopige conclusies

getrokken ten aanzien van de onderzoeksvragen en hypothesen. Om echter meer inzicht te

verkrijgen in onderlinge relaties is een causale analyse van factoren en effecten nodig. Causale

analyse kan echter nog niet met behulp van multi-niveau-modellen worden uitgevoerd. Er moet

worden gekozen voor technieken die slechts één niveau van aggregatie van die gegevens
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toestaan. We kiezen hier voor analyses op klasniveau (zie paragraaf 4.4). Het aggregeren van

toetsgegevens van leerlingen naar klasniveau betekent dat alleen uitspraken over klassen

kunnen worden gedaan en niet meer (zoals in multi-niveau-analyses) over verschillen tussen

leerlingen binnen klassen.

Met behulp van LISREL-analyses kunnen de drie modellen A, B en C (zie figuur 21) getoetst.

In model A wordt slechts een indirect effect verwacht van schoolfactoren via leraarvariabelen

op leerresultaten. Het schoolbeleid heeft in dit model wel effect op variabelen op klasniveau,

maar er is geen direct verband met leerresultaten. Model B is precies omgekeerd: in dat model

worden wel directe relaties verondersteld van het schoolbeleid naar leerresultaten, maar zijn

geen verbanden verondersteld met variabelen op klasniveau. Model C ten slotte is een samen-

voeging van model A en B. In dat model worden zowel effecten verondersteld van schoolbe-

leid op variabelen op klas- en op leerlingniveau.

In deze paragraaf beschrijven we de effecten van de schoolfactoren op het klas- en leerlingni-

veau naar aanleiding van de pad-analyses. Die analyses vinden plaats op één geaggregeerd

niveau: het klasniveau. Daarvoor is het nodig schoolfactoren te verdelen over klassen. Hele-

maal terecht is dat niet, omdat dan net wordt gedaan alsof iedere klas tot een aparte school

behoort. De analyses kunnen daardoor leiden tot een overschatting van de effecten. 

5.3.1 Model A: effect schoolfactoren via leraarvariabelen

Wanneer we model A (zie figuur 21), waarin een indirect effect van schoolfactoren op leerre-

sultaten wordt verondersteld via leraarvariabelen, met behulp van een LISREL-analyse doorre-

kenen, blijkt het model voldoende te passen bij de data (zie voor de eisen aan significantie en

fitting paragraaf 4.4). De verschillen tussen de geschatte en oorspronkelijke variabelen zijn niet

significant. Niettemin zijn er in het model een aantal relaties verondersteld of achterwege

gelaten waarbij de empirie iets anders lijkt uit te wijzen. Statistische overwegingen noodzaken

tot een aantal wijzigingen in het oorspronkelijke model. Voorwaarde voor wijzigingen in het

model dient te zijn dat gewijzigde relaties inhoudelijk te verantwoorden zijn (Harskamp, 1988).

Het uiteindelijke model (zie figuur 39) wijkt op vijf punten af van het oorspronkelijke. 

Een aantal veranderingen worden veroorzaakt door de rol van de leraarvariabele motivatie

door de leraar. Al eerder is geconstateerd (zie hoofdstuk 3) dat het niet helemaal duidelijk is

of deze variabele moet worden geïnterpreteerd als de motivatie dóór of de motivatie vàn de

leraar. Die twee variabelen liggen ook erg dicht tegen elkaar aan. In het onderzoeksmodel is de

variabele geïnterpreteerd naar analogie van het model van Harnischfeger & Wiley. De

LISREL-analyse wijst echter eerder op de andere interpretatie, namelijk als motivatie door de

leraar. In die benadering speelt de variabele een belangrijke rol in het model. We veronderstel-

len dat de variabele motivatie door de leraar (we blijven voor de helderheid dezelfde term

gebruiken) van invloed is op de twee leraarvariabelen orde houden door de leraar en  kwaliteit

van instructie.
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Een gemotiveerde leraar is waarschijnlijk beter in staat zijn orde te houden dan een ongemoti-

veerde leraar en weet mede daardoor de actieve leertijd in de klas te verhogen. Ten slotte zal

de uitstraling van een gemotiveerde leraar waarschijnlijk een direct effect hebben op de leerre-

sultaten van leerlingen, een pad dat ook al was verondersteld in het oorspronkelijke model. In

het model betekent dat een pad van motivatie door leraar naar kwaliteit van instructie, naar

orde houden door de leraar, naar actieve leertijd in de klas en naar leerresultaten. De

LISREL-analyse wijst uit dat deze benadering van de variabele motivatie door de leraar beter

overeenkomt met de gegevens dan de oorspronkelijke benadering.

Verder wordt op grond van de LISREL-analyse het pad tussen de variabele kwaliteit van

instructie en gelegenheid tot leren weggehaald. Verondersteld was dat er, naast een indirect

effect via de variabele actieve leertijd in de klas, ook een direct effect zou zijn. Een leraar die

instructie biedt van hoge kwaliteit zou in dezelfde tijd meer leerstof moeten kunnen behandelen

dan een leraar die instructie biedt van minder kwaliteit. Die veronderstelling wordt door de

LISREL-analyse tenietgedaan. Het pad wordt dan ook verwijderd. De analyses lijken echter

wel uit te wijzen dat er sprake is van een indirect effect.

Ten slotte wijst de LISREL-analyse uit dat er een verband lijkt te bestaan tussen het schoolbe-

leid ten aanzien van tijd en de kwaliteit van instructie van leraren. Deze factor blijkt zelfs een

negatief effect te hebben op de kwaliteit van instructie. Waardoor dit effect wordt veroorzaakt

is niet duidelijk. Een mogelijke verklaring kan zijn dat sommige scholen - bijvoorbeeld wegens

een populatie leerlingen die veel extra aandacht vraagt - zich gedwongen voelen duidelijker

afspraken te maken over zaken die met tijd te maken hebben en dat goede leraren eerder naar

een school gaan met minder leerlingen die extra aandacht vragen. De verklaring zou hier

kunnen zijn dat de samenstelling van de leerlingpopulatie maakt dat leraren met een relatief

hoge kwaliteit van instructie op een andere school gaan werken en dat de samenstelling van de

leerlingpopulatie noodzaakt tot een actief beleid ten aanzien van tijd.

Om deze verklaring te kunnen controleren is gebruik gemaakt van de VOCL-gegevens (zie

hoofdstuk 4) over de instroom van leerlingen vertaald als het percentage leerlingen dat niet van

Nederlandse afkomst is. Deze factor blijkt niet te correleren met de factor beleid ten aanzien

van tijd en eveneens niet met de variabele kwaliteit van instructie. Samenvattend: bovenstaande

verklaring voor het gevonden effect is waarschijnlijk niet juist.

Een tweede mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat een school met een krachtig beleid ten

aanzien van tijd een negatieve invloed zou kunnen hebben op de motivatie van leraren, bijvoor-

beeld omdat zij zich belemmerd voelen in hun vrijheid van handelen. Om die verklaring te

controleren is een LISREL-analyse uitgevoerd waarin wel een pad is verondersteld van de

factor beleid ten aanzien van tijd naar de variabele motivatie door de leraar, maar geen pad

naar de variabele kwaliteit van instructie. Die oplossing blijkt geen verbetering te zijn van het

model. Er is in de eerste plaats geen significante samenhang van de factor beleid ten aanzien

van tijd met de motivatie van de leraar en in de tweede plaats wordt het residu tussen de factor

en de variabele kwaliteit van instructie alleen maar groter.
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Een andere mogelijkheid is dat er een verband in tegengestelde richting moet worden gezocht.

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat wanneer een school veel leraren heeft met een

lage kwaliteit van instructie, zij zich eerder gedwongen ziet om meer maatregelen te treffen

dan scholen gemiddeld doen. Die redenering kan met de huidige gegevens niet worden ge-

toetst. Er is weliswaar een a-selecte steekproef uit de leraren die een brugklas wiskundeles

geven getrokken, maar dat is niet een a-selecte steekproef van alle docenten uit de school.

Verwacht mag worden dat als een school zich in haar beleid laat leiden door de kwaliteit van

haar leraren zij zich zal richten op een soort gemiddelde kwaliteit. Om dat na te gaan is een a-

selecte steekproef van leraren nodig uit de hele school, niet slechts voor het vak wiskunde in

de brugklas.

Er is geen aannemelijke - met de hier gebruikte gegevens toetsbare - verklaring te vinden voor

het feit dat de factor beleid ten aanzien van tijd een negatieve invloed heeft op de variabele

kwaliteit van instructie. Alternatieve modellen waarin andere richtingen van het effect worden

verondersteld bieden eveneens geen soelaas. We veronderstellen dat het effect is te wijten aan

toeval. We laten daarom het pad weg en accepteren dat één van de eisen die we aan het

padmodel hebben gesteld - namelijk dat de residuen niet groter mogen zijn dan 1.8 - niet

worden gehaald.

In figuur 39 zijn de resultaten van de LISREL-analyse, na aanpassing van het model, weerge-

geven. In bijlage 4 zijn de matrices van de oorspronkelijke correlaties tussen de variabelen en

van de geschatte correlaties bij het eindmodel en van de residuele correlaties opgenomen. 
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figuur 39 Model A: Schoolfactoren hebben slechts een indirect effect op leerresultaten via
het klasniveau

Het bovenstaande model blijkt goed bij de data te passen en is daarom geschikt om de ver-

wachtingen te beschrijven. De $ -toets (df = 40) voor het model is 50.0 (p = .14), wat betekent2

dat de reproductie niet significant verschilt van de oorspronkelijke correlatiematrix.

Hieronder volgt een korte toelichting op het model, te beginnen met de effecten van de achter-

grondfactoren. Als laatste wordt ingegaan op de effecten van schoolfactoren waarbij tevens

onderzocht zal worden of de effecten ook in een multi-niveau-analyse stand houden.

Achtergrondfactoren
De achtergrondfactoren vertonen over het algemeen relaties zoals was verwacht. De voorken-

nis is de belangrijkste voorspeller van leerresultaten: een leerling die al veel weet aan het begin

van het schooljaar, scoort aan het eind van het jaar wederom hoog. Ook intelligentie levert een

significante bijdrage aan de leerresultaten. Dat geldt niet voor de taalvaardigheid en de motiva-
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tie. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat taalvaardigheid, motivatie en intelligentie vermoe-

delijk ook al nodig zijn geweest om de voorkennis te verwerven. Voorkennis is daarmee voor

een deel een omvattende variabele van de factoren taalvaardigheid, intelligentie en motivatie.

Daarmee kan het zijn dat door de factor voorkennis een deel van de te verklaren variantie in

leerresultaten voor de overige factoren al is weggenomen.

De door de vier achtergrondfactoren direct verklaarde variantie in leerresultaten van klassen

bedraagt 37%. Het totale effect is echter groter, omdat er naast directe ook indirecte verban-

den zijn. Zo is er bijvoorbeeld een effect van achtergrondkenmerken op de gelegenheid tot

leren, terwijl de gelegenheid tot leren weer een effect heeft op leerresultaten. Ook verklaart de

voorkennis een significant deel van de variantie in huiswerktijd. Een klas met leerlingen met

weinig voorkennis besteedt meer tijd aan huiswerk dan een klas met leerlingen met veel

voorkennis. Daarbij kan een rol spelen dat een klas met weinig voorkennis ook slechter scoort

op de taalvaardigheidstoets en de intelligentietest. Het is daardoor niet duidelijk of de hogere

huiswerktijd van deze klas het gevolg is van een gebrek aan voorkennis of aan een gebrekkige

taalvaardigheid en een lagere intelligentie. Opvallend is natuurlijk wel dat deze factoren zo

nadrukkelijk van invloed zijn op de huiswerktijd.

Zoals verwacht zijn de achtergrondfactoren van invloed op de gelegenheid tot leren. Het effect

is echter tamelijk gering. Een kleine 9% van de variantie in gelegenheid tot leren wordt volgens

deze analyses verklaard door de achtergrondfactoren en dan voornamelijk door de voorkennis

van de klas. De effecten zijn echter geen van allen significant.

Een indirect effect van de achtergrondfactoren via huiswerk op gelegenheid tot leren ligt

slechts voor de factor motivatie voor de hand. De overige factoren zullen via de huiswerktijd

geen invloed hebben op gelegenheid tot leren. Immers, een hoge score op de cognitieve

achtergrondfactoren betekent dat minder tijd hoeft te worden besteed aan huiswerk. Dat zou

betekenen dat deze klassen een lagere gelegenheid tot leren zouden hebben. Verondersteld

wordt echter dat de hoeveelheid huiswerk bepaald wordt door de eisen van de leraar. Vervol-

gens is het aan de klas hoeveel tijd hij wil en kan besteden aan het huiswerk. Voor zover

huiswerktijd dus van invloed is op de gelegenheid tot leren staat dat los van de cognitieve

achtergrondfactoren.

Leraarvariabelen
Na de eerder beschreven aanpassingen aan het model tonen de relaties met leraarvariabelen

ongeveer het beeld dat in het onderzoeksmodel is verondersteld. De leraarvariabele motivatie

door de leraar heeft een tamelijk groot effect op de variabele kwaliteit van instructie en een

zeer groot effect op de variabele orde houden door de leraar.

De kwaliteit van instructie heeft zoals verwacht een significant effect op de actieve leertijd in

de klas. De mate waarin de leraar orde weet te houden voegt daarnaast nog iets toe aan de

variantie in actieve leertijd, maar veel minder dan de variabele kwaliteit van instructie.
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Opvallend is verder dat de kwaliteit van instructie niet direct van invloed is op de gelegenheid

tot leren. In het onderzoeksmodel was nog verondersteld dat een betere kwaliteit van instructie

het mogelijk zou maken meer leerstof te behandelen. Voor zover dat het geval is loopt dat

effect via de actieve leertijd: een leraar die instructie biedt van goede kwaliteit zorgt ervoor dat

leerlingen langer bij de les blijven en kan op die manier meer leerstof behandelen.

Geheel in lijn met de verwachtingen blijkt er een verband te zijn tussen de leraarvariabelen

kwaliteit van instructie en motivatie door de leraar enerzijds en de leerresultaten anderzijds. De

directe verbanden zijn echter niet significant. Het totale effect van zowel de variabele motivatie

door de leraar als de kwaliteit van instructie op leerresultaten is wel significant. Deze twee

leraarvariabelen verklaren klaarblijkelijk zowel direct als indirect een klein deel van de variantie

in leerresultaten van een klas.

Klas-activiteiten
Zoals verwacht blijken zowel de huiswerktijd als de actieve leertijd in belangrijke mate van

invloed te zijn op de gelegenheid tot leren. Wanneer een klas langer actief is tijdens de les kan

meer leerstof worden behandeld. Evenzo, als een klas veel tijd aan huiswerk besteedt, kan

meer leerstof worden behandeld. Opvallend is echter dat de veronderstelde directe invloed van

de actieve leertijd in de klas en de huiswerktijd op leerresultaten door de analyses niet worden

ondersteund. Het heeft blijkbaar geen zin om slechts de actieve leertijd in de klas en de huis-

werktijd te verhogen om de leerresultaten te verbeteren. Pas als de verhogingen van de actieve

leertijd en huiswerktijd betekenen dat meer leerstof wordt behandeld gaan ook de leerresulta-

ten omhoog. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op deze rol van de gelegenheid

tot leren en de invloed van leerstof op leerresultaten.

Schoolfactoren
De effecten van schoolfactoren komen niet overeen met de verwachtingen in het onderzoeks-

model. Het beleid ten aanzien van kwaliteit heeft geen significant effect op de kwaliteit van

instructie. Evenzo heeft het beleid ten aanzien van tijd geen significant effect op de mate

waarin de leraar er in slaagt orde te houden en geen significant effect op de actieve leertijd.

Ook het beleid ten aanzien van gelegenheid tot leren heeft geen significant effect op de huis-

werktijd en op gelegenheid tot leren. Dat betekent niet dat we de resultaten zonder meer

kunnen verwerpen. De resultaten komen wat betreft richting en grootte wel overeen met

andere onderzoeken (zie hoofdstuk 2). Mogelijk is de steekproef te klein om significante

effecten te vinden. 

De totale (indirecte) effecten van schoolfactoren op de leerresultaten zijn voor het beleid ten

aanzien van gelegenheid tot leren .03, voor het beleid ten aanzien van tijd .00 en voor het

beleid ten aanzien van kwaliteit .01. Voor de factor toegestane tijd bedraagt het totale (indirec-

te) effect .02. Met andere woorden, de indirecte effecten van de beleidsfactoren via leraarvaria-

belen zijn klein.
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Conclusies
Een voorlopige conclusie is dat we geen significante effecten kunnen vinden van schoolfacto-

ren op leraarvariabelen. De resultaten van de multi-niveau-analyse worden daarmee bevestigd.

Daardoor zijn ook de indirecte effecten van schoolfactoren, via leraarvariabelen, op leerresulta-

ten, niet significant. Deze resultaten worden gesteund door de eerdere gevonden resultaten van

de multi-niveau-analyses.

5.3.2 Model B: directe effect van schoolfactoren op leerresultaten

De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op de vraag of schoolfactoren een rechtstreeks

effect hebben op leerresultaten, ook wanneer rekening gehouden met effecten van variabelen

op klasniveau en achtergrondfactoren van leerlingen. Deze tweede onderzoeksvraag wordt

getoetst middels een LISREL-analyse op model B (zie figuur 21), waarin slechts een recht-

streeks effect wordt verondersteld van schoolfactoren op leerresultaten. De resultaten zijn

weergegeven in figuur 40. In bijlage 4 zijn de matrices van de oorspronkelijke correlaties

tussen de variabelen en van de geschatte correlaties bij het eindmodel en van de residuele

correlaties opgenomen. 
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figuur 40 Model B: Schoolfactoren hebben uitsluitend een rechtstreeks effect op leerresul-
taten

Ook dit model blijkt goed overeen te komen met de data. De oorspronkelijke correlatiematrix

verschilt wederom niet van de reproductie ($  = 51.1; df = 41; p = 0.13).2

In lijn met de verwachtingen is er volgens de analyse een direct effect van beleid t.a.v. kwaliteit

op leerresultaten (.14) en van het beleid ten aanzien van gelegenheid tot leren op leerresultaten

(.05). Deze effecten zijn echter niet significant. De factor beleid ten aanzien van tijd blijkt

daarentegen een negatief - eveneens niet significant - effect te hebben op leerresultaten. Daar-

mee worden de in de vorige paragraaf gevonden resultaten bevestigd.

De directe effecten van de factoren beleid ten aanzien van kwaliteit en beleid ten aanzien van

gelegenheid tot leren op de leerresultaten van leerlingen zijn sterker dan de indirecte effecten

van deze factoren in model A. Dat geldt ook voor de schoolfactor beleid ten aanzien van tijd,

maar het is onduidelijk wat de betekenis is van dit - in tegenstelling tot de verwachting -

negatieve effect.
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figuur 41 Model C: Schoolfactoren hebben zowel een direct als een indirect (via leraar- en
klasvariabelen) effect op leerresultaten

Voor de rest van het model verandert er niet veel ten opzichte van model A. Een aantal

effecten worden één tot twee punten groter of kleiner en een enkele keer is een effect nu net

wel significant waar dat in de analyse van model A net niet het geval was.

5.3.3 Model C: combinatie model A en B

In deze paragraaf wordt bij de vergelijking van de verschillende modellen een antwoord

gezocht op onderzoeksvraag 3: verklaart model C (zie figuur 21), het combinatiemodel, waarin

zowel een direct als een indirect effect van schoolfactoren op leerresultaten wordt veronder-

steld, meer variantie in leerresultaten dan met model A of model B kan worden verklaard. Er is

een LISREL-analyse uitgevoerd op model C. De resultaten van de LISREL-analyse zijn

weergegeven in figuur 41. In bijlage 4 zijn de matrices van de oorspronkelijke correlaties

tussen de variabelen en van de geschatte correlaties bij het eindmodel en van de residuele

correlaties opgenomen. 
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Ook dit laatste model voldoet aan de verwachtingen. De reproductie verschilt niet significant

van de oorspronkelijke correlatiematrix ($  = 43.0; df = 37; p = 0.22).2

Opvallend is dat de effecten van schoolfactoren in model C sterk lijken op de effecten in model

A en B. De directe effecten van alle drie schoolfactoren zijn gelijk aan de directe effecten in

model B waarin geen indirecte effecten worden verondersteld. Ook de indirecte effecten van

schoolfactoren op leerresultaten in model C (voor beleid ten aanzien van tijd .00; voor beleid

ten aanzien van gelegenheid tot leren .03; voor beleid ten aanzien van kwaliteit .01, voor

toegestane tijd .02) verschillen nauwelijks van die in model A waarin uitsluitend indirecte

effecten worden verondersteld. Dat zou betekenen dat beide effecten uniek zijn, dat wil

zeggen, dat er zowel een direct als een indirect effect van schoolfactoren, onafhankelijk van

elkaar, op leerresultaten is. We moeten daarbij wel in ogenschouw nemen dat vooral de

indirecte effecten van schoolfactoren op leerresultaten erg klein zijn. De indirecte effecten van

de schoolfactoren op leerresultaten zijn niet significant, terwijl alleen het directe effect van de

factor beleid ten aanzien van kwaliteit significant is. Dit laatste resultaat komt overeen met de

multi-niveau-analyse (zie tabel 5.6). De overige effecten in model C verschillen nauwelijks van

de gevonden effecten in model A en B.

5.4. Vergelijking van de modellen

In de vorige paragraaf zijn de onderzoeksmodellen aan een analyse onderworpen. Daarmee

konden de eerste drie hypothesen worden getoetst. De eerste hypothese (er is een effect van

schoolkenmerken op het gedrag van de leraar in de klas), de tweede hypothese (schoolfactoren

hebben via leraarvariabelen een indirect effect op leerresultaten) en de derde hypothese

(schoolfactoren hebben een direct effect op leerresultaten ook als rekening wordt gehouden

met de invloed van klasvariabelen) konden bevestigend worden beantwoord, zij het dat de

nodige slagen om de arm gehouden moeten worden wegens de lage effecten.

De vijfde hypothese moet nu nog worden getoetst. Deze hypothese stelt dat model C een

betere voorspeller is van de leerresultaten dan de modellen A en B afzonderlijk. In tabel 5.7

zijn de effectgroottes van de schoolfactoren op de leerresultaten per model weergegeven.

Tabel 5.7 Effectgroottes van de schoolbeleidsfactoren op de leerresultaten in model A, B
en C

Beleid t.a.v. tijd Beleid t.a.v. gele- Beleid t.a.v. kwaliteit
genheid tot leren

LISREL Model A .00 .03 .01

LISREL Model B -.04 .05 .14

LISREL Model C -.04 .08 .15
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Voordat we ingaan op de uitkomsten in de tabel moet worden opgemerkt dat geen van de

gevonden effecten in de LISREL-analyses significant is. Wel fitten de modellen naar behoren

bij de data en de resultaten komen wat betreft richting en grootte overeen met de verwachtin-

gen en eerder onderzoek (zie hoofdstuk 2). De resultaten hoeven daarom niet meteen te

worden verworpen. Waarschijnlijk is de steekproef te klein om significante effecten te kunnen

vaststellen. Bovenstaande betekent dat we geen harde conclusies kunnen trekken uit de gevon-

den resultaten, maar de resultaten slechts kunnen beschouwen als aanwijzingen.

Uit de tabel valt op te maken dat de school beleid ten aanzien van tijd in model A in de pad-

analyses geen indirect effect heeft via het klasniveau op de leerresultaten. De andere modellen

daarentegen laten een klein negatief - maar niet significant - effect zien. Het positieve effect

van deze factor op de variabele orde houden door de leraar en daarmee indirect op de leerre-

sultaten kan dat effect niet teniet doen. Er is blijkbaar een klein (niet significant) direct effect

van deze factor op leerresultaten.

De schoolfactor beleid ten aanzien van gelegenheid tot leren heeft in alle drie modellen die met

de padanalyses zijn onderzocht een (niet significant) effect. Het effect is in model C het grootst

is en in model A het kleinst. Dat betekent dat er vooral een rechtstreeks effect is van deze

factor op leerresultaten, maar dat het indirecte effect via datgene wat er in de klas gebeurt nog

wel iets toevoegt. Een indirect pad en een direct pad van deze factor naar de variabele leerre-

sultaten levert immers een grotere totaal effectscore op dan elk van deze paden afzonderlijk.

De multi-niveau-analyses hebben laten zien dat dit effect niet significant is.

Het schoolbeleid ten aanzien van de kwaliteit van instructie levert de duidelijkste resultaten op.

Er is een tamelijk groot direct effect op leerresultaten, wat blijkt uit de effectgrootte van deze

factor in model B (.14). Het indirecte effect via de kwaliteit van instructie van de leraar is

gering, het voegt weinig toe aan het totale effect blijkens de effectgrootte van deze factor in

model C. Deze factor heeft wel een significant effect op de leerresultaten blijkens de multi-

niveau-analyses. Volgens die analyses is dat slechts een direct effect. De factor heeft namelijk

geen significant effect op het klasniveau.

De effecten van de schoolfactoren zijn volgens de pad-analyses het grootst in model C. Het

verschil met model B is echter gering, wat betekent dat de resultaten geen duidelijke onder-

steuning voor de vijfde hypothese (namelijk: Model C is een betere voorspeller van leerresulta-

ten dan model A en model B). De resultaten zijn slechts een aanwijzing dat er zowel sprake is

van directe effecten als indirecte effecten via het klasniveau van schoolfactoren op leerresulta-

ten. Deze effecten zijn mogelijk uniek, dat wil zeggen dat zij elk afzonderlijk een bijdrage

leveren aan de verklaarde variantie in leerresultaten.

Hypothese 5 wordt ondersteund door de resultaten van de multi-niveau-analyses. We zagen

immers dat wanneer slechts directe effecten worden verondersteld van schoolfactoren op

leerresultaten er minder proportie variantie in leerresultaten wordt verklaard dan wanneer ook

indirecte effecten worden verondersteld.



Schoolbeleid, instructie en leerresultaten

108

Samenvattend: de gevonden resultaten geven een aanwijzing dat een model voor schooleffecti-

viteit zowel een direct effect van schoolbeleid op leerresultaten moet verklaren, als een indirect

effect via leraar- en klasvariabelen.


