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6. Conclusies en discussie

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken die in het voorgaande hoofdstuk zijn weerge-

geven. Nagegaan wordt welke conclusies aan de resultaten kunnen worden verbonden en hoe

de resultaten staan in relatie tot de verwachtingen die zijn uitgesproken aan het eind van

hoofdstuk 2. Vervolgens wordt ingegaan op de implicaties van de resultaten voor verder

onderzoek en theorie-ontwikkeling.

6.1. Conclusies

Doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan of schoolfactoren een direct dan wel indirect -

via het klasniveau - effect hebben op leerresultaten. Naar aanleiding van eerder onderzoek naar

effecten van scholen, zoals beschreven in hoofdstuk 2, zijn daarover vijf hypothesen opgesteld

die in het vorige hoofdstuk zijn getoetst. In deze paragraaf wordt voor elke hypothese nage-

gaan in hoeverre deze door de gevonden resultaten wordt bevestigd of dat deze als onjuist

moet worden beoordeeld.

6.1.1 Hypothese 1

De eerste hypothese van dit onderzoek stelt dat er een effect is van schoolfactoren op het

gedrag van de leraar in de klas. Veronderstelling daarbij is dat wanneer een school op een

bepaald terrein een duidelijk en consistent beleid voert, dit een effect heeft op het gedrag van

de leraar - bijvoorbeeld wanneer de school een beleid voert ten aanzien van de kwaliteit en

leraren naar cursussen stuurt - of op activiteiten in de klas. Daarmee wordt afgeweken van het

gangbare onderzoek naar schooleffectiviteit, waarin meestal rechtstreekse verbanden worden

gelegd tussen schoolfactoren en leerresultaten.

Om hypothese 1 te kunnen toetsen is model A ontwikkeld, waarin wordt verondersteld dat

schoolfactoren uitsluitend effect hebben op leraar- en klasvariabelen. Een eventueel effect van

schoolfactoren op leerresultaten is dan een indirect effect. Zowel de LISREL-analyses als de

multi-niveau-analyses laten geen significant effect zien van de schoolkenmerken op het gedrag

van de leraar in de klas. Het 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). Mogelijk is de

steekproef te klein om significante effecten te vinden. Op grond van de hier gevonden resulta-

ten zullen we echter hypothese 1 moeten verwerpen. We kunnen slechts stellen dat het onder-

zoek aanwijzingen biedt dat er een direct effect is van schoolfactoren op leraar- en klasvariabe-

len.
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6.1.2 Hypothese 2

Voor hypothese 2 - waarin wordt gesteld dat er een indirect effect is van schoolfactoren op

leerresultaten via leraar- en klasvariabelen - is in de onderzoeksresultaten weinig ondersteuning

te vinden.

Klasvariabelen hebben blijkens de analyses een effect op leerresultaten. Deze resultaten komen

overeen met eerder onderzoek (zie hoofdstuk 2). Bij de bespreking van de resultaten over

hypothese 1 hebben we echter gezien dat er slechts lichte aanwijzingen zijn dat schoolfactoren

een effect hebben op klasvariabelen. De onderzoeksresultaten met betrekking tot hypothese 2

laten zien dat er indirecte effecten van schoolfactoren op leerresultaten zijn. Maar deze effecten

zijn klein en niet significant. Samenvattend kunnen we stellen dat er slechts aanwijzingen zijn

die in de richting van hypothese 2 wijzen. De effecten zijn echter te klein om met overtuiging

te kunnen uitspreken dat hypothese 2 wordt ondersteund.

6.1.3 Hypothese 3

Zoals al eerder is vermeld is in het meeste onderzoek naar effectieve scholen van de afgelopen

decennia een direct effect verondersteld tussen schoolfactoren en leerresultaten. Daarbij is

veelal het klasniveau achterwege gelaten. In hoofdstuk 2 is gesteld dat het weglaten van dat

niveau tot een overschatting kan leiden van de gevonden resultaten (zie Scheerens & Bosker,

1997). Om te kunnen nagaan wat de uitsluitend directe effecten zijn van schoolfactoren op

leerresultaten is model B ontworpen. Dat model, waarin slechts rechtstreekse relaties tussen

schoolfactoren en leerresultaten worden gelegd, is in een LISREL-analyse beproefd.

Hypothese 3 stelt dat er directe effecten zijn van schoolfactoren op leerresultaten, ook wanneer

rekening gehouden wordt met variabelen op klasniveau. De resultaten van de LISREL-analyse

lijken die hypothese te bevestigen. De factoren beleid ten aanzien van kwaliteit en beleid ten

aanzien van gelegenheid tot leren hebben beide een positief effect op de leerresultaten van

leerlingen. De effecten zijn klein en niet significant, maar gezien de overeenkomst met de

resultaten uit ander onderzoek lijkt het gerechtvaardigd om te stellen dat deze effecten een

aanwijzing bieden voor de juistheid van de hypothese. Dat zou betekenen dat, ook wanneer

rekening gehouden wordt met het klasniveau, schoolfactoren direct van invloed zijn op leerre-

sultaten. Deze conclusie gaat blijkens de analyses echter niet op voor alle door ons onderschei-

den schoolfactoren.

6.1.4 Hypothese 4

De vierde hypothese heeft betrekking op de vraag die Scheerens & Bosker (1997) opwerpen,

namelijk of het effect van schoolfactoren op leerresultaten niet wordt overschat wanneer geen

rekening gehouden wordt met het klasniveau. Om antwoord op die vraag te kunnen geven zijn

twee multi-niveau-analyses uitgevoerd: met de eerste is het effect van schoolfactoren op

leerresultaten bepaald zonder rekening te houden met het klasniveau, in de tweede analyse is

het klasniveau wel opgenomen. Het resultaat van deze analyses is niet in overeenstemming met
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figuur 42 Model C: zowel een direct als een indirect effect
van schoolfactoren op leerresultaten

onze verwachtingen. In de drie-niveaus-analyse waarin wel rekening is gehouden met het

klasniveau verklaren de schoolfactoren gezamenlijk iets meer dan in de twee-niveau-analyse

waarin het klasniveau is weggelaten. De resultaten betekenen dat hypothese 4 niet wordt

ondersteund.

Het is evenwel te vroeg om te kunnen stellen dat toevoeging van het klasniveau ertoe leidt dat

met schoolfactoren meer variantie in leerresultaten kan worden verklaard. Daarvoor zijn de

verschillen tussen de twee- en drie-niveaus-analyses te klein. Niettemin lijkt de analyse wel uit

te wijzen dat toevoeging van het klasniveau leidt tot een nauwkeuriger schatting van de

effecten van schoolfactoren. 

6.1.5 Hypothese 5

De aanwijzingen dat toevoeging van het klasniveau leidt tot een nauwkeuriger schatting van

schoolfactoren maakt het interessant om na te gaan of de directe en indirecte effecten elkaar

aanvullen. Dat is onderzocht middels een LISREL-analyse van model C, waarin de modellen A

en B zijn samengevoegd. Er is in model C dus sprake van een direct effect van schoolfactoren

op leerresultaten en van een indirect effect via het klasniveau. Het basisconcept van model C is

hieronder weergegeven (zie figuur 42). 

De vijfde hypothese stelt dat dit model meer verklaart van de variantie in leerresultaten dan de

modellen A en B afzonderlijk. Met enige voorzichtigheid kunnen we concluderen dat er

aanwijzingen zijn voor zowel een direct als een indirect effect van schoolfactoren op leerresul-

taten. Immers, zowel in model A als in model B verklaren de schoolfactoren een deel van de

variantie in leerresultaten zoals we hebben gezien in de pad-analyses in het vorige hoofdstuk.

Het lijkt aannemelijk dat dit niet in beide gevallen hetzelfde deel zal zijn.

Voor een antwoord op de vraag of hypothese 5 kan worden ondersteund, moeten we terug

naar tabel 5.7 in het vorige hoofdstuk. Daarin zijn, naast de totale effecten van schoolfactoren

op leerresultaten in de modellen A en B, de directe, indirecte en totale effecten van schoolfac-

toren op leerresultaten in model C weergegeven. De directe effecten in model C blijken gelijk
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aan die in model B, de indirecte effecten blijken iets kleiner te zijn dan die in model A. Met

andere woorden: de modellen A en B verklaren elk een vrijwel uniek deel van de variantie in

leerresultaten. De samenvoeging van deze modellen lijkt meer te verklaren dan elk van de

modellen afzonderlijk: de totale effecten in model C zijn groter dan elk van de effecten in de

afzonderlijke modellen (zie tabel 5.7). Het zijn voorzichtige aanwijzingen voor de ondersteu-

ning van hypothese 5. Het zou betekenen dat wanneer er onderzoek gedaan wordt naar de

effectiviteit van scholen, er in dat onderzoek zowel een direct als een indirect effect dient te

worden verondersteld. Wordt slechts òf een direct òf een indirect effect verondersteld, dan zal

er sprake zijn van een onderschatting van de effecten van schoolfactoren op leerresultaten. 

6.1.6 Samenvatting

De resultaten van deze studie bieden aanwijzingen dat de veronderstelling in de inleiding (zie

hoofdstuk 1) dat schoolfactoren niet alleen een direct effect hebben op leerresultaten, maar dat

bij dat effect ook het klasniveau als intermediair tussen school en leerling in ogenschouw moet

worden genomen, juist is. Met de nodige voorzichtigheid kunnen we concluderen dat uit dit

onderzoek blijkt dat schoolfactoren zowel direct als indirect via het klasniveau effect hebben

op leerresultaten. 

Het onderzoek heeft betrekking op een beperkt deel van de populatie in één leerjaar bij één van

de vakken worden gegeven in de basisvorming. We kunnen dan ook niet zonder meer stellen

dat voor andere vakken en leerjaren dezelfde conclusie kan worden getrokken. Daarvoor is

vervolgonderzoek nodig. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de

implicaties van het hier beschreven onderzoek voor vervolgonderzoek. 

6.2. Discussie

Het onderzoek heeft een aantal vragen opgeworpen, zoals de onverklaarde relatie van de

factor beleid ten aanzien van tijd op de kwaliteit van instructie in de LISREL-analyses, de

interpretatie van de variabele motivatie door de leraar en het vraagstuk van de causaliteit. In

deze paragraaf zullen we nader in gaan op deze vragen. Verder zullen de reikwijdte van dit

onderzoek en implicaties voor vervolgonderzoek worden besproken.

6.2.1 School en leraar

Opvallend is dat het beleid t.a.v. kwaliteit geen significant effect heeft op de kwaliteit van

instructie van leraren. Op grond van de hier gevonden resultaten moeten we vooralsnog

concluderen dat scholen niet in staat zijn hun docenten bij te sturen, althans, niet op de wijze

zoals in het onderzoeksmodel is verondersteld. Het is mogelijk dat de effecten van schoolbeleid

op leraren anders verlopen dan we hebben verondersteld. Er is in dit onderzoek overigens geen

rekening gehouden met factoren als ervaring van leraren en hun opleiding. Voor een verdere
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ontwikkeling van het onderzoek naar effecten van schoolfactoren op de kwaliteit van instructie

is het echter wenselijk dat dergelijke achtergrondkenmerken van leraren worden opgenomen.

Een ander knelpunt is dat niet duidelijk is hoe lang het schoolbeleid al op deze wijze wordt

uitgevoerd. Van de schoolfactoren blijkt beleid ten aanzien van kwaliteit effect te hebben op

leerresultaten. Het is denkbaar dat bijvoorbeeld het bezoeken van lessen en het voeren van

functioneringsgesprekken nog maar kort geleden is begonnen. Het is niet gangbaar op veel

scholen dat een directielid een les bijwoont en nabespreekt met de docent. Mogelijk dat op

langere termijn de effecten van een meer gericht schoolbeleid groter zijn.

Een opvallend aspect in de analyse is de positie van de motivatie van leerlingen door de leraar.

Harnischfeger & Wiley (1978) veronderstelden dat leraren beschikken over vaardigheden om

leerlingen te kunnen motiveren en dat daarmee de taakbetrokkenheid van leerlingen wordt

vergroot. In dit onderzoek is deze factor gemeten met behulp van een vragenlijst aan leerling-

en, met het idee dat juist leerlingen het best kunnen bepalen of hun leraar hen motiveert of niet.

Al in hoofdstuk 3 bij de opbouw van het onderzoeksmodel is enige twijfel geuit over het

karakter van deze variabele. De analyses in hoofdstuk 5 hebben die twijfel versterkt. Het lijkt

er op dat met deze variabele niet zozeer de vaardigheden van leraren om leerlingen te motive-

ren wordt gemeten, maar de gemotiveerdheid van de leraar. In de analyses is deze variabele, na

aanpassing van het onderzoeksmodel, ook als zodanig geïnterpreteerd. 

De analyses laten vervolgens zien dat deze variabele niet samenhangt met andere klasvariabe-

len. De motivatie van de leraar heeft wel een significant effect op leerresultaten. Als deze

factor van belang is voor de effectiviteit, dan is het ook zinvol om na te gaan of een school er

in kan slagen de motivatie van de leraar te vergroten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een

omgeving te creëren waarin de leraar plezierig kan lesgeven: ordelijk klimaat op school,

duidelijke afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is, sociaal beleid, aandacht voor

‘human resources’. Ook een prestatieloon zou een mogelijk effect kunnen hebben op de

motivatie van de leraar. Verbetering van de motivatie van de leraar is op zichzelf ook een vorm

van schooleffectiviteit in de zin dat een school effectiever is naarmate de leraren meer plezier

hebben in hun werk. In de terminologie van Scheerens (1989) gaat het er in deze ‘human

relations’ benadering om in welke mate een school er in slaagt het maximale uit zijn mensen te

halen. Daarnaast speelt, zeker in het lump-sum-tijdperk, mee dat een school er baat bij kan

hebben dat een leraar zich prettig voelt binnen de school en daardoor waarschijnlijk minder

vaak ziek is. Het lijkt dus zinvol om deze factor in nader onderzoek te betrekken.

6.2.2 Klasniveau en schooleffectiviteit

Kern van dit onderzoek is de vraag wat de gevolgen zijn van het toevoegen van het klasniveau

in onderzoek naar de effecten van schoolfactoren op leerresultaten. Achterliggende gedachte

bij die vraag is dat schoolfactoren niet rechtstreeks van invloed zijn op leerresultaten, maar

waarschijnlijk via het klasniveau een effect hebben op dat leerlingniveau. Door toevoeging van
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het klasniveau zou de theorie rondom het onderzoek naar effectieve scholen verbeterd kunnen

worden.

De resultaten van dit onderzoek geven slechts beperkte ondersteuning voor deze verwachting.

Toevoeging van het klasniveau verklaart iets meer van de effecten van schoolfactoren dan

wanneer dat niveau achterwege was gehouden. Op grond van dit onderzoek kunnen we niet

concluderen dat toevoeging van het klasniveau aan een model voor schooleffectiviteit noodza-

kelijk is. Toevoeging van het klasniveau is echter theoretisch goed te onderbouwen.

De conclusie dat klasfactoren geen intermediërende rol spelen voor schoolfactoren is op het

eerste gezicht niet in overeenstemming met resultaten uit ander onderzoek (zie Hill & Rowe,

1996; Stringfield et al, 1997; K. Louis, 1998). Daarin wordt geconstateerd dat het klasniveau

er wel toe doet in het schooleffectiviteitsonderzoek. Dat er in dit onderzoek geen significante

meerwaarde wordt gevonden voor de toevoeging van het klasniveau kan een aantal redenen

hebben. De verschillen tussen scholen in schoolbeleid zijn minder groot dan uit de ruwe

gegevens blijkt: er zijn drie verschillende beleidsfactoren en scholen die ver zijn gevorderd op

de ene factor (bijvoorbeeld beleid ten aanzien van kwaliteit) zijn dat vaak niet op de andere

factoren (bijvoorbeeld beleid ten aanzien van tijd of beleid ten aanzien van gelegenheid tot

leren). In de Verenigde Staten, waar het meeste schooleffectiviteitsonderzoek plaatsvindt, zijn

de verschillen tussen scholen - en daardoor ook de te verklaren variantie door schoolfactoren -

veel groter.

Een tweede verklaring voor het feit dat toevoeging van het klasniveau er in dit onderzoek

nauwelijks toe lijkt te doen is dat het schoolbeleid zoals eerder is geconstateerd, weinig effect

heeft op variabelen op klasniveau. Ook hiervoor kan gelden dat het schoolbeleid onvoldoende

impact heeft op lesgedrag en leeractiviteiten in de klas door gebrek aan samenhang. Ook kan

een rol spelen dat het aantal klassen per school tamelijk laag is. Zouden er meer klassen per

school in het onderzoek zijn betrokken, dan zou de variantie tussen klassen groter geweest

zijn. Het is wenselijk om in het onderzoek naar de rol van het klasniveau bij schooleffectiviteit

meer klassen per school te nemen.

6.2.3 Causaliteit

Eén van de lastigste punten van dit type onderzoek is het vaststellen van de causaliteit. We

zagen al eerder dat verklaringsmodellen vaak ontbreken in het schooleffectiviteitsonderzoek

(Brandsma e.a., 1995) In dit onderzoek zijn theoretische verwachtingen in statistische model-

len weergegeven. De schattingen van de effecten, zowel in de multi-niveau-analyses als in de

pad-analyses, spreken de verwachtingen niet tegen, maar kunnen evenmin de verwachtingen

over causale verbanden volledig ondersteunen. Het gaat immers in de analyses om gegevens

afkomstig uit survey-onderzoek waarin verschillen tussen scholen niet zijn gemanipuleerd.

Om uitspraken te kunnen doen over causaliteit is experimenteel onderzoek noodzakelijk. Het

uitvoeren van experimenten is in onderwijskundig onderzoek naar schooleffectiviteit niet

eenvoudig gebleken. Voor het bepalen van de causaliteit van schoolfactoren op leerresultaten
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zou bijvoorbeeld op een aantal scholen één van de schoolfactoren zo goed mogelijk moeten

worden gerealiseerd, terwijl op een vergelijkbare groep scholen die factor zo veel mogelijk

achterwege wordt gelaten. De treatment zou daarbij binnen een school zo goed mogelijk

moeten worden geïmplementeerd. Vaak ontbreekt het schoolleiders aan voldoende tijd of

deskundigheid om een factor (bijvoorbeeld regelmatig monitoren van leerprestaties) te koppe-

len aan maatregelen op klasniveau (bijvoorbeeld het geven van instructie aan groepen leerling-

en die dreigen uit te vallen) (zie Brandsma e.a., 1995). Deze praktische problemen staan

experimenten in de weg.

Toch is er op grond van correlationeel onderzoek meer over causaliteit te zeggen. In dit

onderzoek is een positief effect verondersteld van de factor beleid ten aanzien van kwaliteit -

welke activiteiten verricht de school om de kwaliteit van instructie te verbeteren - op de

leraarvariabele kwaliteit van instructie. Er is verondersteld dat naarmate een school een actie-

ver beleid voert, door bijvoorbeeld meer ruimte te bieden voor nascholing of door het voeren

van functioneringsgesprekken, de kwaliteit van instructie door leraren toeneemt. In de resulta-

ten kunnen we geen ondersteuning vinden voor deze veronderstelling. Dat komt mogelijk

doordat de het beleid ten aanzien van kwaliteit, het beleid ten aanzien van gelegenheid tot leren

en het beleid ten aanzien van tijd onvoldoende zijn ontwikkeld. Weliswaar zien we in tabel 5.1

dat er voldoende variantie is voor de statistische analyses in dit onderzoek, maar het is de

vraag of deze variantie voldoende betekenisvol is. Gemiddeld scoren de scholen op alle drie

beleidsfactoren laag. We zien bovendien in figuur 41 lage correlaties tussen schoolfactoren en

onderwijsfactoren die effect hebben op leerresultaten (kwaliteit van instructie en gelegenheid

tot leren), maar hoge correlaties tussen schoolfactoren en onderwijsfactoren die niet in directe

relatie staan tot leerprestaties. Was het schoolbeleid intensiever geweest en meer gericht op

belangrijke onderwijsfactoren met betrekking tot onderwijsinhoud, dan mag op grond van het

causale model in figuur 41 meer impact van schoolbeleid worden verwacht.

6.3. Reikwijdte van de resultaten en verder onderzoek

In de inleiding is al aangeduid dat de waarde van de relaties tussen schoolkenmerken en

outputgegevens op leerlingniveau vaak tegenvallen. Ook dit onderzoek laat zien dat de effec-

ten van schoolfactoren beperkt zijn. Bovendien moet er in onderzoeken naar schoolkenmerken

vele slagen om de arm worden gehouden: er zijn weinig experimenten gedaan waarin school-

factoren als ‘treatments’ in scholen zijn uitgevoerd. Het meeste onderzoek is correlationeel van

aard. Ook in deze studie is geen experiment gedaan.

Heeft het dan nog zin om uitspraken te doen naar aanleiding van het hier beschreven onder-

zoek? Toch wel. Het is een breed opgezet onderzoek met veel verschillende facetten van het

onderwijs in een school. Het laat een manier zien om te kijken naar de verschillende factoren

die een rol spelen bij het leren van een leerling in een schoolsituatie. Bovendien staat dit

onderzoek niet op zichzelf. Er hebben andere onderzoeken naar de effecten van soortgelijke
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schoolfactoren plaatsgevonden. Dit onderzoek past in een traditie en geeft voor een groot deel

resultaten te zien die in dezelfde richting wijzen als in ander onderzoek. Het maakt duidelijk

dat we in een juiste richting zoeken.

Het hier beschreven onderzoek en het gebruikte onderzoeksmodel richt zich in de eerste plaats

op min of meer traditioneel onderwijs: een school met vaste klassen, een vast lesrooster, een

leraar die iedere les iets uitlegt, leerlingen die in de klas aan het werk zijn en thuis huiswerk

maken. In het onderwijs zijn echter ontwikkelingen gaande die leiden tot een andere inrichting

van dat onderwijs. Voorbeeld daarvan is de veranderingen ten gevolge van het project Tweede

Fase voortgezet onderwijs. Wanneer die veranderingen worden doorgevoerd zoals is bedoeld

dan is er in veel gevallen geen sprake meer van het traditionele onderwijs met een vaste klas en

de leraar die doceert. Verwacht mag worden dat, ten gevolge van de veranderingen in de

bovenbouw van het voortgezet onderwijs, ook in de basisvorming het onderwijs een andere

vorm krijgt. Resultaat van deze ontwikkelingen zal zijn dat een deel van de in dit onderzoek

beschreven variabelen op klasniveau, zoals actieve leertijd en gelegenheid tot leren niet langer

op klasniveau vastgesteld kunnen worden, maar op leerlingniveau moeten worden gemeten.

Anderzijds kan het zo zijn dat mede door de noodzaak om te veranderen en de noodzaak van

sturing, de greep van de schoolleiding op het docententeam sterker wordt. Alle reden dus om

ook in de toekomst het hier gehanteerde model van onderwijseffectiviteit verder te beproeven.

De vernieuwingen in het Nederlandse voortgezet onderwijs, zoals de basisvorming, het VMBO

en het studiehuis in de nieuwe Tweede Fase, biedt voor dergelijk onderzoek interessante

mogelijkheden. In die vernieuwing is meer teamwork tussen leraren nodig en moeten vaker

centrale afspraken worden gemaakt (examendossier, vakoverstijgende vaardigheden, gebruik

leeromgeving enzovoort). De organisatie van de school wordt daarmee belangrijker, zodat ook

de effecten van schoolbeleid op leerlingen naar verwachting toe zullen nemen.

De factor kwaliteit van instructie in het onderwijseffectiviteitsmodel verdient heroverweging.

De ontwikkeling in de moderne didactiek van onder andere wiskunde - maar ook van andere

vakken - zijn dat het accent verschuift van het aanleren van feitenkennis en algoritmen, naar het

oplossen van problemen. De kwaliteit van instructie zal in toekomstig onderzoek meer moeten

inhouden dan facetten van directe instructie. Voor het aanleren van kennis en algoritmen is

directe instructie geschikt. Het leren oplossen van problemen vereist een andere rol van de

docent. De leraar moet daar veel meer nadruk leggen op het leren analyseren van problemen en

het bespreken van oplossingen van leerlingen en de fouten die leerlingen maken (zie bijvoor-

beeld Harskamp & Deinum, 1995). Gezocht zal moeten worden naar mogelijkheden om de

resultaten van het onderzochte model van schooleffectiviteit te vertalen naar deze vernieuwing-

en in het onderwijs.

Een blijvend probleem is de relatie tussen onderwijsverbetering en onderwijseffectiviteit

(Creemers & Reezigt, 1997). De vertaalslag van het vaststellen van relevante schoolkenmerken

naar het ontwerpen van interventies voor verbetering van de effectiviteit van scholen is in een
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aantal projecten gemaakt. Veelal blijft men echter steken in organisatorische veranderingen of

juist in tamelijk geïsoleerde veranderingen op klasniveau (zie Brandsma e.a., 1995). 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het intensiveren van het kwaliteitsbeleid op

scholen. Door middel van een trainingsexperiment kan de schoolleiding van een willekeurige

groep scholen worden getraind in bijvoorbeeld het invoeren van een studievorderingensysteem

op school waarmee uitvallende leerlingen vroegtijdig opgespoord worden en waarvoor vervol-

gens huiswerkhulp en steunlessen worden geboden. Verder wordt de schoolleiding getraind in

het uitvoeren van supervisie en begeleiding van docenten en het aanbieden van intervisie door

ervaren collega's en gerichte nascholingscursussen. Na een jaar inservicetraining wordt in een

onderzoek nagegaan in hoeverre intensivering van het kwaliteitsbeleid invloed heeft op het

lesgedrag van docenten en op leeractiviteiten en vorderingen van leerlingen. De gegevens van

de experimentele scholen worden vergeleken met die van een controlegroep door middel van

voor- en nametingen van het feitelijk uitgevoerde schoolbeleid, lesgedrag, leergedrag en

leerprestaties. Het verdient aanbeveling om het onderzoek te organiseren in de eerste twee jaar

van de brugklas, bijvoorbeeld in VMBO (theoretische leerweg) en HAVO. 

De scholen uit het onderzoek moeten voldoende faciliteiten kunnen vrijmaken voor het uitvoe-

ren van kwaliteitsbeleid op school. Ten einde de implementatie van het schoolbeleid zo goed

mogelijk te laten verlopen zullen personen uit de schoolleiding gedurende het onderzoek

worden gecoacht in het uitvoeren van kwalitatief schoolbeleid. 

Het onderzoek kan de hypothese uit dit onderzoek toetsen dat schoolbeleid zowel indirect via

het lesgedrag en de leeractiviteiten van leerlingen, als direct van invloed is op de leerprestaties.

Door de resultaten na een jaar en na twee jaar te meten kan de hypothese van Scheerens en

Bosker (1997) worden getoetst dat gericht schoolbeleid op langere termijn meer effect heeft

dan op kortere termijn.


