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HOOFDSTUKK 5 

DEE COGNITIEVE EN NON-COGNITIEVE ONTWIKKELING VAN 

RISICOLEERLINGENN IN HET REGULIER EN SPECIAAL 

BASISONDERWIJS1 1 

SAMENVATTING G 

Dezee bijdrage gaat over de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van vergelijkbare risicoleerlingen die het 

speciaall  (sbo) of regulier basisonderwijs (bo) doorlopen. De eerste hypothese luidt dat de cognitieve ontwik-

kelingg voorspoediger verloopt in het bo. De tweede hypothese is dat de non-cognitieve ontwikkeling zich 

positieverr voltrekt in het sbo. Gekeken is vervolgens of de ontwikkeling verschillend uitpakt voor risicoleer-

lingenn met uiteenlopende achtergrondkarakteristieken (sekse en sociaal-etnische achtergrond). Met leerling-

gegevenss van het landelijke PRIMA1-cohort (1994-95) zijn risicoleerlingen uit groep 4 van het sbo één-op-één 

gematchtt met risicoleerlingen uit groep 4 van het bo. De matching is uitgevoerd op meerdere cognitieve 

{taaiprestatie,{taaiprestatie, rekenprestatie en IQ) en non-cognitieve variabelen (gedrag). De 500 geformeerde matchparen 

(3422 LOM- en 158 MLK-paren) zijn met PRIMA2 (1996-97) en -3 (1998-99) in hun ontwikkeling gevolgd in de 

groepenn 6 en 8 van het bo en sbo. Multivariate analyses van covariantie met 'repeated measures' tonen aan dat 

dee taal- en rekenontwikkeling in het sbo ongunstiger verloopt dan in het bo. De intelligentie- en gedrags-

ontwikkelingg daarentegen verloopt identiek in het sbo en bo. Differentiële effecten voor risicoleerlingen met 

verschillendee achtergrondkenmerken zijn niet aangetoond. Het ziet er naar uit dat 'inclusief onderwijs', waarnaar 

Weerr Samen Naar School streeft, de onderwijskansen van risicoleerlingen bevordert. 

5.11 INLEIDING 

Dee onderwijshervorming 'inclusief onderwijs' is internationaal wijd verspreid (Barton, 1989; 

Meijer,, Pijl & Hegarty, 1994; Booth & Ainscow, 1998; Daniels & Garner, 1999). Deze 

vernieuwingg omvat het streven naar en de inrichting van een regulier onderwijssysteem 

waarinn ook risicoleerlingen onderdak geboden kan worden. 

Inn Nederland wordt inclusief onderwijs gestimuleerd door het landelijk onderwijs-

beleidd 'Weer Samen Naar School' (WSNS) (Ministerie van OCenW, 1990, 1991, 1995). 

WSNSS markeert een verschuiving in het denken over de plaatsing van risicoleerlingen. 

Eenn ingekorte versie van dit hoofdstuk is met de titel 'Ontwikkeling in speciaal en regulier 

basisonderwijs.. Waar zijn WSNS-risicoleehingen beter af: in het speciaal of regulier basisonderwijs?' 

geplaatstt in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42(2), 87-94. 
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Decennialangg was de opvatting dominant dat risicoleerlingen beter af zijn in het speciaal 

basisonderwijss (sbo)2. Maar gaandeweg is de overtuiging gemeengoed geworden dat een deel 

vann die risicoleerlingen zeer goed kan worden opgevangen in het regulier basisonderwijs (bo). 

Inn deze algehele ommekeer in het denken hebben zowel normatieve als financiële 

argumentenn een rol van betekenis gespeeld. Strekking van de normatieve argumentatie is dat 

dee structurele uitplaatsing van risicoleerlingen in het sbo onwenselijke uitvloeisels heeft (Van 

Rijswijk,, 1986; Doornbos et al., 1991; Meijer, Meijnen & Scheerens, 1993; Berveling, 1994; 

Dee Groot, Ruijssenaers & Kapinga, 1996; Doornbos, 1997; Meijer, 1997; S.J. Pijl, 1997). 

Segregatiee van risicoleerlingen kan discriminatie, stereotypering en stigmatisering veroor-

zaken.. Integratie in het bo betekent mogelijkheden tot interactie met leerlingen en buurt-

genotenn zonder onderwij sleer- en/of gedragsproblemen. 

Dee voortdurende groei van het sbo in de laatste decennia (Doornbos & Stevens, 1987, 

1988;; Y.J. Pijl, 1997) hebben deze argumentatielijn meer gewicht gegeven. In dezelfde 

periodee is het speciaal onderwijs (so) als geheel uitgegroeid tot een wijdvertakt stelsel met 

veell  specifieke onderwijstypen (Van Rijswijk & Kool, 1999). 

Onderzoekk toont voorts aan dat het sbo is voorbehouden aan selectieve leerling-

groepen.. In het bijzonder het onevenredig groot aandeel jongens springt in het oog (Van 

Veldhuizen,, 1985; Meijnen, 1987). Bovendien komen in bepaalde speciale onderwijssoorten 

meerr kinderen uit gedepriveerde en etnische milieus voor (Teunissen & Golhof, 1987; Bakker 

&&  Dekkers, 1995; Meijer, 1996; Y.J. Pijl, 1997). Voor deze verschijnselen worden in de 

literatuurr diverse biologisch en sociaal-cultureel bepaalde verklaringen gegeven. 

Dee groei van het sbo heeft ook een financieel probleem in de hand gewerkt. De 

kostenratioo sbo-bo bedraagt op individueel niveau namelijk ongeveer 3 op 1 (Ministerie van 

OCenW,, 1997; SCP, 1998). 

Gelijkluidendee argumenten zijn in het integratiedebat van de Verenigde Staten van 

Amerikaa (VS) te beluisteren geweest (Biklen & Zollers, 1986; Braaten, Kaufmann, Braaten, 

Polsgrovee & Nelson, 1988; Lipsky & Gartner, 1989, 1996; Skrtic, 1991; Fuchs & Fuchs, 

1995;; Artiles & Trent, 1994; Daniel & King, 1997; Ysseldyke, Algozzine & Thurlow, 2000). 

Inn Nederland speelde bij de omslag in het denken ook nog mee dat bij een inter-

nationalee vergelijking de organisatie van het sbo alhier uit de toon viel (Pijl & Meijer, 1991; 

Rispens,, Pijl & Meijer, 1991; Meijer, 1998). 

Onderr invloed van WSNS wordt tegenwoordig een groeiend aantal risicoleerlingen 

opgenomenn in het bo (Inspectie, 2000; Ministerie van OCenW, 2000, 2001). Er zijn echter 

risicoleerlingenrisicoleerlingen met overeenkomstige onderwijsprestaties en gedragspatronen die worden 

doorverwezenn naar het sbo (Petersen & Buis, 1995; Jepma & Meijnen, 2001, submitted). Het 

gevolgg hiervan is een overlap in risicoleerlingpopulaties tussen het sbo en bo (Verwilligen-

Prummel,, 1984; Wijnstra, 1987; Pijl & Pijl, 1998; Peetsma, Vergeer, Roeleveld & Karsten, 

2001). . 
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Ditt onderzoek houdt zich bezig met de vraag wat de verwijzing naar het sbo en de 

handhavingg in het bo betekent voor de verdere ontwikkeling van risicoleerlingen. De centrale 

probleemstellingg is: Hoe ontwikkelen vergelijkbare risicoleerlingen zich in respectievelijk het 

speciaalspeciaal en regulier basisonderwijs? Twee onderzoeksvragen zijn hieruit afgeleid: 1. 

VerlooptVerloopt de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van gelijksoortige risicoleerlingen 

verschillendverschillend wanneer zij het speciaal of regulier basisonderwijs volgen? 2. Varieert de 

cognitievecognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen naar sekse en sociaal-etnische 

achtergrond? achtergrond? 

5.22 LITERATUURVERKENNING EN HYPOTHESEN 

Samenvattendd wordt hieronder een overzicht geboden van reeds bekende onderzoeks-

resultatenn inzake de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen in het sbo 

alss wel het bo. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt van bevindingen uit de VS en 

Nederland3.. In de VS is een lange onderzoekstraditie opgebouwd naar de effectiviteit van 

gesegregeerdee en geïntegreerde onderwij ssettings voor risicoleerlingen. Op basis van de 

literatuurverkenningg worden twee hypothesen opgesteld. 

5.2.15.2.1 Cognitieve ontwikkeling 

Opp studies van Marston (1987-88) en Hanushek, Kain en Rivkin (1998) na, dringt zich in de 

Amerikaansee literatuur het beeld op dat de cognitieve prestaties van risicoleerlingen in het sbo 

ongunstigg afsteken bij die van risicoleerlingen in het bo. Dit geldt in het bijzonder voor 

risicoleerlingenrisicoleerlingen met mildere vormen van leerproblemen (Carlberg & Kavale, 1980; Madden 

&&  Slavin, 1983; Wang & Baker, 1985-86; Mills, Cole, Jenkins & Dale, 1998; Waldron & 

McLeskey,, 1998). Risicoleerlingen met een ernstiger leerproblematiek lijken wel beter te 

presterenn in het sbo. 

Resultatenn uit de Nederlandse onderzoeksliteratuur laten eveneens zien dat risico-

leerlingenn in cognitief opzicht het best gedijen in het bo (Berk, Van Weelden & Wilmink, 

1963;; Wijnstra, 1987; Bos, Van den Eldik, Loykens & Ravestein, 1988; Span, 1988; Petersen 

&&  Buis, 1995; Peetsma et al., 2001). Verschillen in uitkomsten voor risicoleerlingen met 

specifiekee (LOM) en algemene leerproblemen (MLK) , zoals in de VS, komen in Nederland 

sporadischh voor (Wijnstra, 1987; Span, 1988; Petersen & Buis, 1995; Peetsma et al., 2001). In 

Nederlandss onderzoek is niet overtuigend aangetoond dat de cognitieve ontwikkeling van 

LOM-risicoleerlingenn beter verloopt in het bo en die van MLK-risicoleerlingen in het sbo. 
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5.2.25.2.2 Non-cognitieve ontwikkeling 

Eenn serie Amerikaanse onderzoeken naar de non-cognitieve ontwikkeling heeft tegenstrijdige 

resultatenn opgeleverd. Hoewel enkele studies aantonen dat de non-cognitieve ontwikkeling 

vann risicoleerlingen een gunstiger verloop kent in het bo (Carlberg & Kavale, 1980; Madden 

&&  Slavin, 1983; Wang & Baker, 1985-86), overheerst de indruk dat die ontwikkeling in het 

sboo positiever is (Leinhardt & Pallay, 1982; Ottensbacher & Cooper, 1984; Coben & 

Zigmond,, 1986; Fox, 1989; Sabornie, Marshall & Ellis, 1990; Larrivee & Home, 1991; 

Ochoaa & Olivarez, 1995; Gresham & MacMillan, 1997). 

Bevindingenn in de Nederlandse literatuur wijzen in dezelfde richting (Bakker & Van 

dee Griendt, 1999; Peetsma et al., 2001), ofschoon ook af en toe is gebleken dat de non-

cognitievee ontwikkeling niet elementair anders is voor risicoleerlingen in het sbo en bo (Span, 

1988;; Vogels, Roerink, De Graaff & Bosman, 1999; Peetsma et al., 2001). 

5.2.35.2.3 Methodologische kritiek 

Opp het Amerikaanse onderzoek is van verschillende kanten forse kritiek geuit (Carlberg & 

Kavale,, 1980; Rispens, 1980; Heller, Holtzman & Messick, 1982; Leinhardt & Palley, 1982; 

Tindal,, 1985; Hallahan, Keller, McKinney, Lloyd & Bryan, 1988; Van der Wolf & Van 

Rijswijk,, 1990; Hegarty, 1993; Pijl & Meijer, 1995; Gresham & MacMillan, 1997). Deze 

kritiekk is ook op het Nederlandse onderzoek van toepassing en spitst zich toe op (a) het falen 

vann aselecte toewijzingen van risicoleerlingen aan onderwij scondities (dit geldt voor al het 

Nederlandsee en zo goed als al het Amerikaanse onderzoek4), (b) de kleine steekproeven, (c) 

hett missen van beschrijvingen van steekproefgroepen en risicoleerlingen, (d) het achterwege 

blijvenn van controle of vergelijkingsgroepen en (e) het ontbreken van longitudinale opzetten. 

Verderr is er vaak een eenzijdige aandacht voor het cognitieve dan wel het non-cognitieve 

domein,, waarbij de oriëntatie ook nog weer op een enkel gedragsaspect heeft plaatsgevonden. 

Bovenstaandee kritiek geldt in mindere mate voor de Nederlandse studie van Peetsma 

ett al. (2001). Voorliggend onderzoek kent een min of meer soortgelijke opzet. Met data van 

hett PRIMA-cohortonderzoek zijn gematchte risicoleerlingen uit groep 4 van het sbo en bo in 

groepp 6 en 8 gevolgd in hun cognitief én non-cognitief functioneren. Een wezenlijk verschil 

mett ons onderzoek is dat zij zich hebben beperkt tot univariate analyses per meetmoment. 

Gegevenn de longitudinale datastructuur met meerdere afhankelijke variabelen, biedt een 

multivariatee aanpak met herhaalde metingen een juister beeld (Everitt, 1995; Stevens, 1996; 

Tabachnickk & Fidell, 1996). 
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5.2.45.2.4 Hypothesen 

Ondankss de kritische kanttekeningen bij het aangehaalde onderzoek naar de cognitieve en 

non-cognitievee ontwikkeling van risicoleerlingen in het sbo en bo, kan voldoende aanleiding 

wordenn gezien voor de formulering van twee hypothesen. 

Alless samengenomen, duiden de bevindingen erop dat de cognitieve prestaties van 

risicoleerlingenn zich gunstiger ontwikkelen in het bo. De eerste hypothese luidt: 

Hypothesee 1: De cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen verloopt in het sbo 

ongunstigerr dan in het bo. 

Dee literatuur suggereert tegelijkertijd dat de non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen 

inn het sbo beter verloopt dan in het bo. De tweede hypothese luidt: 

Hypothesee 2: De non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen verloopt in het sbo 

gunstigerr dan in het bo. 

Eenn grote hoeveelheid binnen- en buitenlands onderzoek maakt duidelijk dat (risico)leer-

lingenn met uiteenlopende achtergronden zich verschillend ontwikkelen (Mortimore, 

Sammons,, Stoll, Lewis & Ecob, 1989; Bugel, 1991; Meijnen, 1991; Verhoeven & Vermeer, 

1992,, 1999; Knuver & Brandsma, 1993; Hill & Rowe, 1998; Kraemer, Van der Schoot & 

Engelen,, 2000). Daarom wordt verwacht dat de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling 

vann risico-leerlingen in het sbo en bo differentiëren naar sekse en sociaal-etnische 

achtergrond.achtergrond. De ontwikkelingstendensen zijn echter onvoldoende eenduidig om er 

hypothesenn uit af te leiden. 

5.33 METHODE 

5.3.15.3.1 Data 

Grondmateriaall  van de studie vormt het PRIMA-cohortonderzoek. PRIMA is een 

grootschaligg nationaal onderzoek naar ontwikkelingen in het primair onderwijs. Om de twee 

jaarr worden metingen verricht. PRIMA is daarmee longitudinaal van opzet. De eerste meting 

dateertt van 1994-95 (PRIMA 1). PRIMA2, -3 en -4 zijn gehouden in de schooljaren 1996-97, 

1998-999 en 2000-01. 

PRIMAA 1 bevat een steekproef van 97 speciale basisscholen, waaronder 51 voormalige 

LOM-- en 46 voormalige MLK-scholen (Van Langen, Vierke & Robijns, 1996). Deze steek-

proeff  met 4,841 leerlingen is in redelijke mate representatief voor het sbo. Voorts kent 
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PRIMAA 1 een representatieve steekproef van 416 reguliere scholen. Het leerlingaantal daarin 

bedraagtt 35,029. 

Inn PRIMA worden gegevens verzameld bij leerlingen uit groep 2, 4, 6 en 8 van het sbo 

enn bo. Bij elke nieuwe ronde stroomt een cohort uit groep 8 door naar het voortgezet 

(speciaal)) onderwijs en wordt een cohort uit groep 2 toegevoegd. Uniek is dat voor de 

bepalingg van cognitieve aspecten, in het sbo en bo dezelfde taal-, reken- en non-verbale 

intelligentietoetsenn worden afgenomen. Toetsscores voor taal en rekenen worden gekali-

breerd,, wat betekent dat alle leerlingen, ongeacht type bo en groep, op één schaal kunnen 

wordenn afgebeeld (Driessen, Van Langen & Oudenhoven, 1994; Vierke, 1995). Hierdoor zijn 

scoress van leerlingen uit beide onderwijsvormen rechtstreeks vergelijkbaar en zijn progressies 

vann individuele leerlingen tussen opeenvolgende metingen direct afleesbaar. Bovendien 

wordenn leerlingen in het sbo en bo met dezelfde meetinstrumenten op tal van non-cognitieve 

aspectenn beoordeeld door leerkrachten. 

Leer-- en/of gedragsproblemen openbaren zich niet gelijktijdig bij leerlingen. Kinderen 

mett algemene problemen worden daarbij eerder gesignaleerd dan kinderen met een specifieke 

problematiekk (Dockrell & McShane, 1992: Van der Ploeg, 1998). Het zwaartepunt van 

verwijzingg ligt hierom voor het MLK in de groepen 2 en 3. Voor het LOM in de groepen 2, 3 

enn 4 (Meijer, 1996). In groep 4 is de risicopopulatie dus min of meer uitgekristalliseerd. Dan 

staatt in grote lijnen vast welke risicoleerlingen het sbo of bo gaan doorlopen. Om deze reden 

zijnn risicoleerlingen geselecteerd die bij PRIMA 1 in groep 4 van het sbo of bo verblijven. De 

leerlingaantallenn in groep 4 van de steekproef van het sbo en bo bedragen achtereenvolgens 

1,3899 (LOM: 670; MLK: 719) en 9,212. 

Dee voortgang van de risicoleerlingen is gevolgd met de leerlinggegevens van PRIMA2 

enn -3. Bij een rimpelloos verloop van de schoolloopbaan bevinden de risicoleerlingen zich 

dann respectievelijk in groep 6 en 8 van het sbo of bo. 

5.3.25.3.2 Opzet 

Hett onderzoek kent een quasi-experimenteel ontwerp met één voormeting en twee 

nametingenn (Cook & Campbell, 1979; Neale & Liebert, 1986). Het design bevat een 

geparenteerdee experimentele en vergelijkingsgroep. De experimentele groep wordt gevormd 

doorr risicoleerlingen in het sbo. De vergelijkingsgroep wordt gevormd door risicoleerlingen 

inn het bo. De 'treatment' (behandeling) is het verblijf in het sbo. De peiling in groep 4 is als 

eenn voormeting (nulmeting) opgevat. Dit is het moment waarop risicoleerlingen in het sbo en 

boo paarsgewijs zijn gelijkgeschakeld. De peilingen in groep 6 en 8 vormen de twee 

nametingen.. Een schematische weergave staat in figuur 5.1. 
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Voormeting g 

Groepp 4 

0,1 1 

On n 

O i q i i 

Ogl l 

ot1 1 
On n 

O i q i i 

Og1 1 

Nametingg 1 

Groepp 6 

O Q Q 

Oa Oa 

o i q 2 2 

0 9 2 2 

0,2 2 

Or2 2 

o l q 2 2 

Og2 2 

Nametingg 2 

Groepp 8 

Ot3 3 

Or3 3 

Ojq3 3 

0 9 3 3 

0 l 3 3 

or3 3 
o i q 3 3 

0 9 3 3 

MM = Matching, E = Experimentele groep, V = Vergelijkingsgroep, X = 'treatment' sbo, O, = 

taaiprestatie,taaiprestatie, Or = rekenprestatie, 0 i q = non-verbale intelligentie, Og = gedrag, 1.3 = meetmoment 

FiguurFiguur 5.1. Schematische weergave semi-experimenteel longitudinaal onderzoeksontwerp 

5.3.35.3.3 Matching 

Inn empirisch onderzoek is aangetoond dat risicoleerlingpopulaties in het sbo en bo 

gedeeltelijkk samenvallen. Deze overlappende groep kan worden gerekend tot de doelpopulatie 

vann WSNS waarop deze studie primair is gericht. Ogenschijnlijk is de leer- en/of gedrags-

problematiekk van deze groep risicoleerlingen betrekkelijk gering. Een deel van die risico-

leerlingenn wordt immers in het bo onderwezen. Risicoleerlingen met relatief zware en 

langdurigee leer- en/of gedragsproblemen vallen buiten de doelpopulatie van WSNS en het 

interessegebiedd van dit onderzoek. 

Dee overlap stelt ons in staat identieke risicoleerlingen in het sbo en bo op individueel 

niveauu te matchen. Individuele matching is een techniek voor de selectie van vergelijkbare 

eenhedenparenn in verschillende condities (Van den Wittenboer, Van Peet & Hox, 1999; 

Baardaa & De Goede, 2000). In onderzoek naar de doelmatigheid van het sbo en bo voor 

risicoleerlingenrisicoleerlingen is deze onderzoekstechniek vaak toegepast (Carlberg & Kavale, 1980; 

Ottensbacherr & Cooper, 1984; Tindal, 1985; Wijnstra, 1987; Petersen & Buis, 1995; Peetsma 

ett al., 2001). A-selecte toekenning aan beide systemen valt om voor de hand liggende redenen 

buitenn de mogelijkheden. 
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5.3.45.3.4 Variabelen 

5.3.4.15.3.4.1 Afhankelijke variabelen (A V's) 

Ditt type variabelen wordt eerst gebruikt bij de matching en later als variabelen waarvan de 

ontwikkelingg in de tijd wordt vastgesteld. 

PRIMAPRIMA I. Cognitieve variabelen zijn verkregen met toetsen voor het meten van de 

taaiprestatie,taaiprestatie, rekenprestatie en non-verbale intelligentie (Jungbluth, Van Langen, Peetsma & 

Vierke,, 1996). In de genoemde volgorde zijn de betrouwbaarheden van de schalen 

(Cronbachss a) in het sbo .89, .95 en .87 en in het bo .85, .87 en .84 (Driessen, Van Langen & 

Oudenhoven,, 1994). De non-verbale intelligentie (IQ) wordt opgenomen als afhankelijke 

variabele,, omdat individuele verschillen in intelligentie mede kunnen worden toegeschreven 

aann omgevingsverschillen (Meijnen, 1977; Vroon, 1980; Sternberg & Berg, 1992; Ceci & 

Williams,, 1997; Anderson, 1999; Dickens & Flynn, 2001). Hier is het omgevingsverschil de 

opvangg in het sbo of bo. Non-cognitieve variabelen zijn verkregen met het '3-Minuten 

Leerlingprofiel'.. Leraren hebben hiermee leerlingen beoordeeld op 21 items. In een 

factoranalysee konden zeven non-cognitieve variabelen worden onderscheiden. Drie daarvan 

zijnn voor dit onderzoek van belang: sociaal gedrag, werkhouding en zelfvertrouwen. Elke 

non-cognitievee variabele telt vier items. In het sbo zijn de interne consistenties (cc) 

respectievelijkk .79, .73 en .76. In het bo .75, .79 en .80 (Jungbluth et al., 1996). 

PRIMA2.PRIMA2. De cognitieve variabelen zijn op identieke wijze geconstrueerd als in 

PRIMALL De drie non-cognitieve variabelen zijn gemeten met een vrijwel gelijk instrument 

('Leerlingprofiel')) (Driessen, Van Langen, Portengen & Vierke, 1998; Robijns, Peetsma, 

Haanstraa & Roeleveld, 1998). 

PRIMA3.PRIMA3. De testbatterij van de cognitieve variabelen heeft een verandering ondergaan 

(Driessen,, Van Langen & Vierke, 2000). De rekentoets is vervangen door de 'Cito-toets 

Rekenen/Wiskunde'' uit het Cito-leerlingvolgsysteem. Met een omrekenformule zijn de scores 

alsnogg met elkaar te vergelijken (Kamphuis, Mulder, Vierke, Overmaat, & Koopman, 1998). 

Inn groep 8 van het sbo zijn de cognitieve toetsen voor groep 6 afgenomen. Bij PRIMA2 is 

geblekenn dat de toetsen voor groep 8 te moeilijk waren. Vanwege de kalibratie is de 

mogelijkheidd van rechtstreekse vergelijking gewaarborgd (Roeleveld, Robijns & Lington, 

2000).. De non-cognitieve variabelen zijn vastgelegd met een opnieuw bijgesteld meet-

instrument.. Desalniettemin zijn met een factoranalyse weer de drie non-cognitieve variabelen 

verkregen. . 

5.3.4.25.3.4.2 Onafhankelijke variabelen (OV's) 

Dee eerste OV waarvan een invloed op de cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling wordt 

verwachtt is het type basisonderwijs (speciaal of regulier) waarin de vergelijkbare risico-
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leerlingenn zijn gesitueerd. De andere drie OV's zijn sekse (jongen of meisje), leeftijd (in 

maandenn uitgedrukt) en sociaal-etnische achtergrond (SEA). SEA kent een rangschikking van 

vij ff  statusgroepen, te weten: 1 = 'Turkse/Marokkaanse ouder(s) met hooguit LBO', 2 = 

'anderee allochtone ouder(s) met eveneens hooguit LBO', 3 = 'autochtone ouder(s) met maxi-

maall  LBO', 4 = 'ouder(s) met hooguit MBO' en 5 = 'ouder(s) met HBO/WO'. 'Onbekend' is 

alss 6 gecodeerd. Gegevens over de achtergrondvariabelen van leerlingen zijn verzameld met 

leerlingformulierenn en oudervragenlijsten (Jungbluth et al. 1996; Robijns et al., 1998; 

Driessenn et al., 1998; Roeleveld, Robijns & Lington, 2000; Driessen, Van Langen & Vierke, 

2000). . 

5.3.55.3.5 Matchingproces 

Terr verkrijging van de doelpopulatie van WSNS (de overlap in risicoleerlingen tussen het sbo 

enn bo) is bij iedere risicoleerling uit groep 4 van het sbo een bijpassende risicoleerling 

gezochtt uit groep 4 van het bo. Aanvankelijk is geprobeerd de risicoleerlingen gelijk te 

schakelenn op de zes genoemde cognitieve en non-cognitieve variabelen. 

Bijj  deze poging bleek dat er in het bo geen risicoleerlingen waren met exact dezelfde 

combinatiess van variabelenwaarden als risicoleerlingen in het sbo. Naarmate in het matching-

process meer variabelen worden betrokken, is de kans op een perfecte match kleiner (Cook & 

Campbell,, 1979). Vier variabelen wordt daarom doorgaans als maximum genoemd (Peschar, 

1975).. Gangbare oplossingen voor het toch verkrijgen van gelijkende matchpartners zijn (a) 

hett samennemen van matchingvariabelen en (b) het inbouwen van spreidingsmarges. 

Daaromm is (a) één non-cognitieve variabele {gedrag) geconstrueerd van de som van de 

driee non-cognitieve variabelen. Daarmee is het aantal matchingvariabelen gereduceerd tot de 

gebruikelijkee vier. In groep 4 van het sbo is de a van de samengestelde non-cognitieve 

variabelee .53, in groep 4 van het bo .64. De betrouwbaarheid van de nieuwe variabele is niet 

optimaall  (Eggen & Sanders, 1993; Van den Brink & Mellenbergh, 1998). De sommering is 

nietteminn een elegantere oplossing dan de keus voor één van de afzonderlijke non-cognitieve 

variabelen.. De beperking hiertoe zou het theoretisch concept van de non-cognitieve dimensie 

uiterstt smal maken. 

Daaromm is (b) ook bij de matchingvariabelen een kleine spreidingsmarge benut van 

eenn halve standaarddeviatie (SD). Risicoleerlingen in het bo scoren daardoor een vierde SD 

onderr of boven de corresponderende risicoleerlingen in het sbo. SD's zijn berekend op de 

gegevenss van alle leerlingen uit groep 4 van het sbo en bo (n = 10,601). 

Doorr matching ontstaat 'tendentie naar het gemiddelde' (Judd, Smith & Kidder, 1991). 

Ditt regressie-effect is naar een voorstel van Groen5 (1975) ondervangen. Voor alle leerlingen 

uitt groep 4 van de sbo- en bo-steekproef zijn de regressies van de matchingvariabelen 

becijferd.. De berekende regressiepunten zijn, al naargelang de oorspronkelijke scores, in 
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minderingg of meerdering gebracht. De matching is daarna uitgevoerd op deze gecorrigeerde 

variabelenscores. . 

5.3.65.3.6 Onderzoeksgroep 

Vann de 1,389 risicoleerlingen uit groep 4 van het sbo is van 480 (34.6%) geen volledige 

informatiee beschikbaar van de matchingvariabelen. Die risicoleerlingen vallen op voorhand af 

inn de speurtocht naar 'dubbelgangers' uit groep 4 van het bo. Bij de overblijvende 909 

(65.4%)) risicoleerlingen, van wie wel een complete dataset aanwezig is, is een zoektocht 

opgezet.. Bij 409 sbo-risicoleerlingen is geen 'tweeling' aangetroffen in het bo omdat ze een te 

sterkk afwijkend scorepatroon op de matchingvariabelen vertonen. Deze groep mag worden 

beschouwdd als de risicoleerlingen met ernstige onderwijsleerproblemen. Deze groep valt 

buitenn het aandachtsveld van WSNS en voorliggende onderwij sstudie. In totaal zijn dus met 

hett bovenbeschreven matchingproces bij 500 risicoleerlingen uit groep 4 van het sbo een 

matchpartnerr aangetroffen in groep 4 van het bo. Deze 500 risicoleerlingparen (« = 1,000) 

vormenn de onderzoeksgroep waarvan de ontwikkeling in het sbo en bo is gevolgd. Het 

overlappendee percentage risicoleerlingen in groep 4 van het sbo en bo bedraagt daarmee 55%. 

Inn het hiernavolgende zijn binnen de steekproeven van het sbo en bo de door de 

matchingg geselecteerde en niet-geselecteerde (risico)leerlingen met elkaar vergeleken op de 

matchingvariabelenn en onafhankelijke leerlingvariabelen. 

Uitt die analyses blijkt dat uit het sbo naar verhouding 'goede' risicoleerlingen zijn 

geselecteerdd en uit het bo relatief 'slechte' leerlingen (in het vervolg risicoleerlingen). 

Geconcludeerdd kan worden dat door de matching de beoogde doelpopulatie van WSNS is 

verkregen. . 

Eenn existentieel probleem bij longitudinaal onderzoek is steekproefmortaliteit 

(Bijleveld,, Van der Kamp & Mooijaart, 1998; Everitt & Dunn, 2001). In onderwijskundige 

studiess over tijd haken scholen en (individuele) leerlingen af (Meijnen, 1984; Bosker, 1990; 

Vann der Velden, 1991). PRIMA vormt hierop geen uitzondering (Roeleveld & Portengen, 

1998).. In onze studie is dan ook een selectief experimenteel verlies van risicoleerlingen 

opgetreden6. . 

Dee oorzaak van de uitval in PRIMA is tweeledig. Er is uitval op school- en leerling-

niveau.. Uitval op schoolniveau houdt in dat gehele scholen en dus alle leerlingen op die 

scholenn zijn opgehouden met deelname aan PRIMA. Deze uitval betreft geen specifieke groep 

leerlingen.. Uitval op leerlingniveau betekent dat scholen zijn blijven meedoen aan PRIMA, 

maarr dat om een of andere reden individuele leerlingen van die scholen zijn gestopt. Dit kan 

bijvoorbeeldd veroorzaakt zijn door zittenblijven. Deze uitval betreft, globaal gezegd, minder 

goedd presterende leerlingen (Roeleveld & Portengen, 1998). 

Bovenstaandee heeft ons ertoe gebracht een deel van de multivariate 'missing' data te 

imputeren.. Van risicoleerlingen van wie alle ontwikkelingsgegevens van de AV's op de 
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voormetingg (groep 4) en eerste nameting (groep 6) voorhanden zijn, maar niet op de tweede 

nametingg (groep 8), zijn de individuele ontwikkelingsgegevens met betrekking tot de AV's op 

diee tweede nameting geïmputeerd. Om de werking van de selectieve 'drop-out' in de aan-

vankelijkee steekproefgroepen in te perken, is als tweede criterium ingevoegd dat de oorzaak 

vann de 'missings' op de tweede nameting moet liggen aan de niet-selectieve schooluitval. 

5.3.75.3.7 Analyses 

Terr introductie van de longitudinale ontwikkelingsgegevens worden van de risicoleerlingen in 

eerstee instantie de gemiddelden {M) en standaarddeviaties {SD) op de cognitieve en non-

cognitievee variabelen gepresenteerd. 

Naa deze beschrijvende analyses worden de ontwikkelingsgegevens volgens multi-

variatee analyses van covariantie 'repeated measures' (RMANCOVA) geanalyseerd. Onder-

scheidenn worden 3 (2 X 2 X 5 niveaus) onafhankelijke tussen- en 2 (4 X 3 niveaus) afhanke-

lijkee binnen-risicoleerlingen variabelen7. Tussen-leerlingvariabelen betreffen classificaties 

'tussen'' risicoleerlingen. Binnen-leerlingvariabelen betreffen herhaalde variabelenmetingen 

'binnen'' risicoleerlingen. 

Dee eerste tussen-risicoleerlingen OV is type bo (2). Hiervan wordt een hoofdeffect 

verwacht.. De tweede tussen-risicoleerlingen OV wordt gevormd door sekse (2), de derde is 

SEASEA (5). Van deze OV's worden mogelijk interactie-effecten met de OV type bo voorzien. De 

tweee binnen-risicoleerlingen AV's zijn de vier cognitieve en non-cognitieve variabelen die 

driee keer zijn gemeten. 

Dee drie herhaalde metingen van de AV's zijn per ontwikkelingsgebied (AV) 

geanalyseerd.. Dit maakt dat er vier afzonderlijke modellen zijn opgezet. In deze analyse-

modellenn zijn alle OV's meegenomen. Omdat gebleken is dat de geselecteerde risicoleer-

lingenn in het sbo ruim eenjaar ouder zijn dan de geselecteerde risicoleerlingen in het bo, is de 

OVV  leeftijd als constante covariaat opgenomen. Leeftijdgerelateerde effecten (maturatie) zijn 

daardoorr uitgeschakeld. 'Constant' impliceert dat de controlevariabele tussen de drie meettijd-

stippenn geen variantie kent, maar tussen de risicoleerlingen uiteraard wel. 

Dee 500 matchparen zijn gesplitst in 342 LOM- en 158 MLK-paren. Aldus kunnen 

gedetailleerderee ontwikkelingsverschillen worden getraceerd. De hoofdanalyses zijn in drie-

voudd uitgevoerd, allereerst voor alle risicoleerlingen in het sbo en bo, daarna voor de 

risicoleerlingenrisicoleerlingen in het LOM en bo en afsluitend voor de risicoleerlingen in het MLK en bo. 

Tenn behoeve van deze analyses zijn naast de OV type bo twee vergelijkbare OV's 

geconstrueerd:: LOM-type en MLK-type. 

Inn ons gematchte design hebben we te maken met afhankelijke steekproeven. Bij 

schendingg van de onafhankelijkheidsassumptie neemt de kans op een fout van de eerste soort 

toee (O'Brien & Kaiser, 1985; Stevens, 1996). Aangezien er meerdere analyses worden 
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gepleegd,, neemt de kans op het vinden van significante verschillen automatisch toe. Om die 

redenn is een streng p-niveau (.001) gehanteerd voor de set AV's (multivariate F). 

5.44 RESULTATEN 

Err wordt begonnen met een beschrijving van de data. Vervolgens worden de resultaten van de 

hypothesetoetsendee analyses gepresenteerd. Alleen de bevindingen voor de hele groep risico-

leerlingenn in het sbo en bo worden in tabelvorm weergegeven. Uitkomsten voor de ver-

bijzonderingg naar de LOM- en MLK-risicoleerlingen worden toegelicht. 

5.4.15.4.1 Beschrijvende analyses 

Inn tabel 5.1 zijn beschrijvende statistieken van de geobserveerde variabelen bij nameting 2 

(groepp 8) zowel met als zonder imputaties weergegeven. 

TabelTabel 5.1. Cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling risicoleehingen sbo en bo 

(met(met en zonder imputaties groep 8) 

Variabele e 

Taaiprestatie Taaiprestatie 

Sbo o 

Bo o 

Rekenprestatie Rekenprestatie 

Sbo o 

Bo o 

/Q Q 

Sbo o 

Bo o 

Gedrag Gedrag 

Sbo o 

Bo o 

Voormeting g 

Groepp 4 

M M 

1015.2 2 

1015.5 5 

1002.6 6 

1004.4 4 

24.1 1 

24.1 1 

3.2 2 

3.2 2 

SD SD 

2727 A 

27'.1 1 

60.4 4 

59.2 2 

4.5 5 

4.3 3 

.3 3 

.3 3 

n n 

500 0 

499* * 

500 0 

499 9 

500 0 

499 9 

500 0 

499 9 

Nameting g 

Groepp 6 

M M 

1062.9 9 

1066.0 0 

1096.1 1 

1124.1 1 

23.3 3 

24.2 2 

3.4 4 

3.2 2 

SD SD 

26.7 7 

31.5 5 

37.1 1 

36.5 5 

5.6 6 

5.1 1 

.6 6 

.6 6 

1 1 

n n 

212 2 

294 4 

211 1 

293 3 

211 1 

297 7 

194 4 

283 3 

Nametingg 2 

Groepp 8 (met) 

M M 

1071.7 7 

1107.5 5 

1140.7 7 

1209.2 2 

24.4 4 

25.0 0 

3.3 3 

3.3 3 

SD SD 

24.9 9 

29.1 1 

27.8 8 

26.9 9 

4.2 2 

4.0 0 

.3 3 

.4 4 

n n 

133 3 

266 6 

131 1 

266 6 

134 4 

256 6 

133 3 

265 5 

Groepp 8 (zonder) 

M M 

1065.2 2 

1107.1 1 

1137.6 6 

1209.8 8 

23.1 1 

25.0 0 

3.2 2 

3.3 3 

SD SD 

33.6 6 

31.2 2 

38.0 0 

27.3 3 

5.6 6 

4.6 6 

.5 5 

.5 5 

n n 

38 8 

173 3 

28 8 

162 2 

38 8 

139 9 

35 5 

167 7 

Eénn multivariate 'outlier' (een LOM-risicoleerling uit het bo) is uit de dataset verwijderd 
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Hett heeft er schijn van dat risicoleerlingen in het bo een gunstiger taal- en rekenontwikkeling 

hebbenn dan soortgelijke risicoleerlingen in het sbo. Tevens blijkt dat risicoleerlingen in het bo 

eenn positievere intelligentieontwikkeling ervaren dan vergelijkbare risicoleerlingen in het sbo. 

Kortom,, de ontwikkeling van risicoleerlingen in het cognitieve domein oogt over het geheel 

inn het bo beter dan in het sbo. De gedragsontwikkeling van risicoleerlingen in het sbo lijk t 

ruwwegg even goed te verlopen dan die van vergelijkbare risicoleerlingen in het bo. 

Dee uitkomsten voor de deelgroepen LOM- en MLK-risicoleerlingen komen in grote trekken 

overeenn met de resultaten voor de hele groep risicoleerlingen in het sbo en bo. Een opvallend 

verschill  is dat de gedragsontwikkeling (/'/ic/ws/e/" imputaties) van MLK-risicoleerlingen in het 

MLKK een fractie beter toont dan in het bo. Exclusief imputaties lijk t die ontwikkeling 

praktischh gelijk te verlopen. 

Dezelfdee descriptieve gegevens maken ook duidelijk dat voor de sbo-risicoleerlingen 

dee variabelenscores op nameting 2, waarin imputaties zijn verdisconteerd, over het algemeen 

hogerr zijn dan scores waarin geen geschatte waarden zijn verrekend. Voor bo-risicoleerlingen 

zijnn die scores over het algemeen evenwel lager. De oorzaak hiervan is mede gelegen in de 

selectievee uitval in de steekproefgroepen. Door toepassing van de imputatietechniek is een 

niett onbelangrijk deel van die selectief verdwenen risicoleerlingen in beide onderzoeks-

groepenn behouden. De multivariate analyses op het databestand met imputaties worden 

derhalvee als valider beschouwd dan de analyses op de dataset zonder imputaties. 

5.4.25.4.2 Hypothesetoetsende analyses 

Alleenn de bevindingen van de vier hoofdanalyses op een zo compleet mogelijk gegevens-

bestandd (inclusief imputaties) worden gerapporteerd. Indien de analyses op het bestand zonder 

imputatiess hebben geleid tot afwijkende resultaten is dit in de tekst aangegeven. 

Inn tabel 5.2 staan de gegevens van de taalontwikkeling. 

TabelTabel 5.2. RMANCOVA taalontwikkeling risicoleerlingen sbo en bo (met imputaties) 

Variantiebron n 

Binnenn + Residu 

Taaiprestatie Taaiprestatie 

TypeType bo x taaiprestatie 

TypeType bo x sekse x taaiprestatie 

TypeType bo x SEA x taaiprestatie 

SS SS 

263,519.04 4 

967,080.06 6 

31,551.90 0 

379.90 0 

6,239.88 8 

df df 

760 0 

2 2 

2 2 

2 2 

8 8 

MS MS 

346.74 4 

483,540.03 3 

15,775.95 5 

189.95 5 

779.99 9 

F F 

1,394.55 5 

45.50 0 

.55 5 

2.25 5 

P P 

.000 0 

.000 0 

.578 8 

.022 2 

AlleAlle risicoleerlingen. De risicoleerlingen hebben in groep 4, 6 en 8 verschillende taaigemid-

deldenn (F = 1,394.55, df= 2,p= .000). Er bestaat een significant interactie-effect tussen type 
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bobo X taaiprestatie (F = 45.50, df = 2, p = .000). Hieruit volgt dat de taalontwikkeling van 

risicoleerlingenn in het sbo ongunstiger verloopt dan in het bo. De overige interactie-effecten 

zijnn niet betekenisvol. De ongunstige taalontwikkeling in het sbo treedt in gelijke mate op 

voorr risicojongens en -meisjes en risicoleerlingen met een verschillende sociaal-etnische 

achtergrond.achtergrond. De multivariate analyse zonder geïmputeerde waarden levert gelijke bevinding-

enn op. 

LOM-risicoleerlingen.LOM-risicoleerlingen. De analyseresultaten (met imputaties) voor de LOM-risicoleer-

lingenn komt overeen met de vorige. De scores van de LOM-risicoleerlingen verschillen voor 

dee drie taalmetingen (F = 823.08, df= 2,p = .000). LOM-risicoleerlingen hebben in het LOM 

eenn ongunstiger taalontwikkeling dan in het bo (F = 19.19, df = 2, p = .000). In de analyse 

zonderzonder imputatiewaarden is het interactie-effect van LOM-type X taaiprestatie niet meer 

significantt (F = 2.93, df=2,p = .055). 

MLK-risicoleerlingen.MLK-risicoleerlingen. De analyse (met imputaties) geeft aan dat de drie bij herhaling 

gemetenn taaiscores onderling verschillen (F = 563.66, df= 2, p = .000). De taalontwikkeling 

vann MLK-risicoleerlingen is in het MLK minder goed dan in het bo (F = 24.52, df=2,p = 

.000).. De analyse zonder imputaties wijkt hier niet van af. 

Inn tabel 5.3 zijn de analyseresultaten voor rekenen weergegeven. 

TabelTabel 5.3. RMANCOVA rekenontwikkeling risicoleerlingen sbo en bo (met imputaties) 

Variantiebronn SS df MS F p 

Binnenn + Residu 

Rekenprestatie Rekenprestatie 

TypeType bo x rekenprestatie 

TypeType bo x sekse x rekenprestatie 

TypeType bo x SEA x rekenprestatie 

AlleAlle risicoleerlingen. De rekenscores (met imputaties) verschillen significant voor de sbo- en 

bo-risicoleerlingenn (F = 2,932.96, df= 2, p = .000). Risicoleerlingen in het sbo ontwikkelen 

zichh minder positief wat betreft rekenen dan de vergelijkbare risicoleerlingen in het bo (F = 

32.60,, df~ 2, p = .000). Deze rekenontwikkeling blijkt zich in gelijke mate voor te doen bij 

risicojongensrisicojongens en -meisjes en bij risicoleerlingen met een variërende sociaal-etnische 

achtergrond.achtergrond. Multivariate analyses op het model (zonder imputaties) bieden vrijwel hetzelfde 

beeld.. Bij correctie voor kanskapitalisatie is het interactie-effect voor type bo X rekenprestatie 

(F(F = 5.35, df=2,p= .005) niet significant. 

LOM-risicoleerlingen.LOM-risicoleerlingen. De analyse (met imputaties) laten zien dat de rekenscores van 

LOM-risicoleerlingenn op de drie meetmomenten van elkaar verschillen (F = 1,592.46, df= 2, 

pp = .000). De rekenontwikkeling van LOM-risicoleerlingen doet in het LOM minder goed aan 

636,573.98 8 

4,900,387.42 2 

54,465.10 0 

927.42 2 

5,200.25 5 

762 2 

2 2 

2 2 

2 2 

8 8 

835.40 0 

2,450,193.70 0 

27,232.55 5 

463.71 1 

650.03 3 

2,932.96 6 

32.60 0 

.56 6 

.78 8 

.000 0 

.000 0 

.574 4 

.622 2 
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dann in het bo (F = 18.02, df = 2, p = .000). Bij de analyse zonder imputaties blijkt de 

ontwikkelingg in rekenscores van LOM-risicoleerlingen in het LOM en bo niet significant van 

elkaarr te verschillen (F = 2.09, df=2,p = .\ 26). 

MLK-risicoleerlingen.MLK-risicoleerlingen. De analyse met imputaties laat zien dat de scores van de meet-

momentenn scherp van elkaar verschillen (F = 1,590.51, df = 2, p = .000). MLK-risicoleer-

lingenn doen het in het MLK beduidend slechter dan hun evenknieën in het bo (F= 16.95, df= 

2,, p = .000). De multivariate analyse zonder imputaties toont aan dat MLK-risicoleerlingen, 

bijj  de strenge significantiebepaling, in het MLK en bo geen significant verschillende reken-

ontwikkelingg hebben (F = 4.48, df= 2,p= .014). 

Dee resultaten van de analyse voor de intelligentieontwikkeling zijn in tabel 5.4 gepresenteerd. 

TabelTabel 5.4. RMANCOVA intelligentieontwikkeling hsicoleeriingen sbo en bo (met imputaties) 

Variantiebron n 

Binnenn + Residu 

IQ IQ 
TypeType bo x IQ 

TypeType bo x sekse 

TypeType bo x SEA x 

x /Q Q 

IQ IQ 

SS SS 

6,691.21 1 

274.88 8 

32.91 1 

4.25 5 

99.38 8 

df df 

760 0 

2 2 

2 2 

2 2 

8 8 

MS MS 

8.80 0 

137.444

16.46 6 

2.13 3 

12.42 2 

F F 

15.61 1 

1.87 7 

.24 4 

1.41 1 

P P 

.000 0 

.155 5 

.785 5 

.188 8 

AlleAlle Hsicoleeriingen. De /g-scores van risicoleerlingen op de drie meettijdstippen verschillen 

belangrijkk van elkaar (F = 15.61, df - 2, p - .000). Risicoleerlingen met diverse achter-

grondenn ontwikkelen zich echter niet verschillend in het sbo of bo. Zonder imputaties 

verschillenn de gecombineerde 70-scores niet significant van elkaar bij hantering van het 

strengee overschrijdingsniveau (F = 5.45, df= 2,p = .005). Het IQ van de risicoleerlingen blijf t 

overr de drie meetopnames gelijk. 

LOM-risicoleerlingen.LOM-risicoleerlingen. Multivariaat worden geen significante effecten gevonden, noch 

met,met, noch zonder imputaties. 

MLK-risicoleerlingen.MLK-risicoleerlingen. Bij gebruik van geïmputeerde scores blijken de drie achtereen-

volgendee /^-metingen van MLK-risicoleerlingen significant van elkaar te verschillen (F = 

12.75,, df = 2, p = .000). Zonder imputatiewaarden worden geen significantiebevindingen 

gevondenn op het .001-niveau. 

Tott slot staan in tabel 5.5 de resultaten binnen het gedragsdomein. 
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TabelTabel 5.5. RMANCOVA gedragsontwikkeling risicoleerlingen sbo en bo (met imputaties) 

7.25 5 

.28 8 

.76 6 

.00 0 

.69 9 

746 6 

2 2 

2 2 

2 2 

8 8 

.10 0 

.14 4 

.38 8 

.00 0 

.09 9 

1.34 4 

3.66 6 

.02 2 

.84 4 

.264 4 

.026 6 

.979 9 

.571 1 

Variantiebronn SS df MS 

Binnenn + Residu 

Gedrag Gedrag 

TypeType bo x gedrag 

TypeType bo x sekse x gedrag 

TypeType bo x SEA x gedrag 

AlleAlle risicoleerlingen. De gedragsscores van risicoleerlingen blijken op de meettijdstippen 

constant.. Bij het aanhouden van de statistische confirmatiewaarde van .001, verloopt de non-

cognitievee ontwikkeling niet anders voor risicoleerlingen in het sbo en bo. Differentiële 

effectenn voor risicoleerlingen met uiteenlopende achtergronden zijn evenmin vastgesteld. Dit 

iss evenmin het geval bij de analyse op de incomplete dataset. 

LOM-risicoleerlingen.LOM-risicoleerlingen. Geen van de analyses (met en zonder imputaties) genereert 

significantee effecten. 

MLK-risicoleerlingen.MLK-risicoleerlingen. De data-analyses voor de MLK-risicoleerlingen leveren ook 

geenn significante resultaten op. 

5.55 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

Voorr een juiste interpretatie van de onderzoeksopbrengsten moet opgemerkt worden dat ze 

uitsluitendd betrekking hebben op risicoleerlingen met relatief milde cognitieve en non-

cognitievee problemen (de beleidsmatige WSNS-populatie) die russen de schooljaren 1994-95 

enn 1998-99 hun basisschoolcarrière (groep 4, 6 en 8) in het sbo (LOM/MLK ) of bo hebben 

voltooid. . 

Voorr die groep risicoleerlingen blijkt de taal- en rekenontwikkeling zich minder goed 

tee ontwikkelen in het sbo. De intelligentieontwikkeling verloopt voor risicoleerlingen niet 

anderss in het sbo of bo. De eerste hypothese ('De cognitieve ontwikkeling van risicoleer-

lingenn verloopt ongunstiger in het sbo') wordt dus voor de schoolprestaties in engere zin 

bevestigd.. Voor de tweede hypothese ('De non-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen 

verlooptt in het sbo gunstiger') is geen ondersteuning aangetroffen. Uit niets blijkt dat de 

ontwikkelingg van risicoleerlingen met uiteenlopende achtergrondkenmerken differentieert in 

hett sbo en bo. 

Watt betreft de cognitieve ontwikkeling onderschrijven onze uitkomsten voor een deel 

diee van de reeks geraadpleegde Amerikaanse en Nederlandse studies. Saillant verschil is dat 

bijj  Amerikaans onderzoek wel verschillende ontwikkelingspatronen naar voren zijn gekomen 

voorr verschillende risicoleerlingcategorieën. Mogelijkerwijs verschillen Nederlandse risico-
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leerlingenn van Amerikaanse door afwijkende indicatiestellingen en/of definities. Ook zou het 

onderwijsaanbodd aan leerlingen met specifieke behoeften in de VS anders van structuur, 

organisatiee en inhoud kunnen zijn waardoor andere leerwinsten worden behaald. 

Dee schoolgang door het bo blijkt, in vergelijking met het traject door het sbo, beter te 

zijnn voor de ontwikkeling van de onderwijsprestaties van risicoleerlingen. Risicoleerlingen 

diee eenmaal in het speciaal systeem zijn geplaatst, zullen daar ook hun voortgezet onderwijs 

zoo goed als zeker volgen. De route door het speciaal systeem is nagenoeg definitief, slechts 

eenn enkeling wordt teruggeplaatst in het regulier systeem (Meijer, 1995). 

Dee maatschappelijke loopbaan van risicoleerlingen die het LOM-onderwijs hebben 

gevolgd,, schept een weinig rooskleurig beeld (Drenth & Meijnen, 1989). Zelden hebben oud-

LOM-risicoleerlingenn een middelbare of hogere beroepsopleiding afgerond en zij bekleden 

dientengevolgee zelden daarop aansluitende functies. Daar komt bij dat hun werkloosheids-

percentagee aan de hoge kant is. Amerikaans onderzoek laat eveneens zien dat risicoleerlingen 

diee hun diploma's in het speciaal onderwijs hebben gehaald geen benijdenswaardige posities 

inn de samenleving innemen (Lipsky & Gartner, 1996). 

Dee onderwijsinterventie van WSNS leidt ertoe dat meer risicoleerlingen dan voorheen 

hunn onderwijsloopbaan in het regulier systeem zullen volbrengen. WSNS kan daarmee 

mogelijkk een bijdrage leveren aan de vergroting van de maatschappelijke kansen van 

risicoleerlingen. . 

Bijj  de onderzoeksopzet en de daaruit voortkomende bevindingen kunnen echter ook 

enkelee kritische noties geplaatst worden. Drie onderzoeksmatige problemen passeren de 

revue. . 

Tenn eerste: in de semi-experimentele proefopzet is geen sprake van a-selecte 

toewijzing.. Toepassing van randomisering, in dit geval een utopie, zou de validiteit van de 

bevindingenn vergroten. Nu kan het zijn dat exogene factoren, die niet in het design zijn 

betrokken,, de resultaten hebben beïnvloed (Oosterbeek, 2001; Rutter, Pickles, Murray & 

Eaves,, 2001). Risicoleerlingen in het bo kunnen bijvoorbeeld in informele leersituaties (thuis) 

specifiekee leerervaringen hebben opgedaan die in hun voordeel hebben gewerkt. 

Tenn tweede: niettegenstaande het gebruik van imputaties kon niet worden voorkomen 

datt een verandering is opgetreden in de oorspronkelijke onderzoeksgroepen. Alleen van de 

watt beter presterende risicoleerlingen uit het bo zijn gegevens over de drie meetmomenten 

betrokken.. De gunstiger taal- en rekenontwikkeling van die risicoleerlingen zouden hieraan 

toegeschrevenn kunnen worden. De omvang van de verschillen tussen risicoleerlingen in het 

sboo en bo was echter dermate groot dat aangenomen mag worden dat bij een niet-selectieve 

uitvall  de resultaten in dezelfde richting zouden wijzen. 

Tenn derde: de metingen van de ontwikkelingsmaten in PRIMA zijn voor verbetering 

vatbaar.. Wegens de verandering van de rekentoets tussen PRIMA2 en -3 kon de ontwik-

kelingg in rekenvaardigheid tussen groep 6 en 8 niet vlekkeloos worden vastgesteld (Koopman, 

inn druk). De wijze waarop het construct 'gedrag' is geoperationaliseerd, stemt eveneens niet 
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tott volle tevredenheid. De consistentie-index is matig. Dat er geen verschillen zijn gesigna-

leerdd in gedragingen van risicoleerlingen in het sbo en bo kan misschien geweten worden aan 

dee wijze waarop de non-cognitieve variabelen zijn gemeten. Verschillende leraren in het sbo 

enn bo hebben de risicoleerlingen beoordeeld op een set van gedragsitems. Er mag worden 

aangenomenn dat leraren voor de beoordeling van individuele risicoleerlingen de gehele onder-

wijsgroepp als maatstaf nemen (Maas & Meijnen, 1999). Klassen zijn aan verandering 

onderhevig.. Individueel gedrag komt mede tot stand in wisselwerking met de omgeving. 

Elementenn daarvan zijn de groepssamenstelling en interactiepatronen tussen leerkracht en 

leerlingenn en leerlingen onderling. Als de risicoleerlingen in een andere context waren 

opgenomen,, hadden ze ander gedrag kunnen manifesteren of anders beoordeeld kunnen 

worden.. Waarneming via systematische observatie door gedragsdeskundigen, in plaats van 

vragenlijstonderzoekk onder leerkrachten, is hier aan te bevelen. Ook een aanvulling met 

sociometrischh onderzoek onder leerlingen behoort tot de alternatieven. 

Dee vraag rijst welke oorzaken ten grondslag liggen aan de slechtere onderwijs-

prestatiess van risicoleerlingen in het sbo. Vier verklaringsbronnen kunnen in aanmerking 

komen:: (1) systeeminvloeden, (2) verwachtingspatronen van leerkrachten, (3) leerlingcompo-

sitiess van klassen en (4) endogene kindfactoren. 

1.. Systeeminvloeden. Het sbo en bo vallen sinds enige jaren samen onder de Wet op 

hett Primair Onderwijs (Ministerie van OCenW, 1998). Desondanks ontbreekt het in het sbo 

aann communale doelstellingen inzake leeropbrengsten. In het bo zijn die wel aanwezig. Het 

belangg van het behalen van kerndoelen bij risicoleerlingen is in het bo dus groter dan in het 

sbo.. Het regulier voortgezet onderwijs stelt bovendien toelatingseisen voor de diverse onder-

wijj  stypen. Verreweg de meeste reguliere basisscholen doen mee aan de Eindtoets van het 

Cito.. De uitslagen worden jaarlijks openbaar gemaakt in de landelijke media. Op speciale 

scholenn worden geen Cito-toetsen afgenomen. 

Gezienn het voornoemde is de veronderstelling gerechtvaardigd dat in het bo een 

hogeree prestatiedruk bestaat dan in het sbo (SCP, 1999; Dijkstra, Karsten, Veenstra & 

Visscher,, 2001). Onderzoeksresultaten wekken daarnaast de indruk dat de ontwikkeling van 

verstandelijkee vermogens in het bo belangrijker wordt bevonden dan in het LOM (Van 

Rijswijk,, 1986). Kraemer, Van der Schoot en Engelen (2000) registreerden dat in het sbo 

minderr tijd aan rekenen wordt besteed. Dit kan tevens betekenen dat de prioriteitsstelling in 

hett sbo meer op het vlak van het non-cognitief functioneren ligt. Van Rijswijk (1986) 

constateerdee dat in het LOM meer tijd wordt gespendeerd aan expressievakken, waarbij 

meestall  een beroep wordt gedaan op niet-cognitieve aspecten. Vanuit dit verschil in 

prestatiegerichtheidd zou mede verklaard kunnen worden dat risicoleerlingen in het sbo in taal 

enn rekenen achterblijven bij risicoleerlingen in het bo, zoals aannemelijk is gemaakt in deze 

studie.. De extra tijd die mogelijk aan de vorming van non-cognitieve aspecten wordt besteed, 

resulteertt echter niet in een gunstiger ontwikkeling in dit opzicht. Gelet op de problematische 

134 4 



gedragsmetingg is enig voorbehoud evenwel op zijn plaats. In een volgende studie wordt de 

'prestatiegerichtheidshypothese'' onderzocht op plausibiliteit. 

2.. Leerkrachtverwachtingen. Verwachtingen van leerkrachten over leerlingprestaties 

kunnenn toekomstige prestaties beïnvloeden (Good & Brophy, 2000; Kuklinski & Weinstein, 

2001).. Dit 'mechanisme' staat bekend als het zogenaamde 'Pygmalion-effect' (Rosenthal & 

Jacobson,, 1968). Risicoleerlingen die in het sbo zijn opgenomen, bleken onvoldoende te 

kunnenn profiteren van het aanbod in het bo. Leerkrachten in het sbo kunnen daardoor lagere 

verwachtingenn hebben van risicoleerlingen dan onderwijzers in het bo. Voor zover ons 

bekendd ontbreekt onderzoek naar verschillen in verwachtingseffecten van bo- en sbo-leraren. 

3.. Leerlingcomposities klassen. Een derde verklaring kan worden gevonden in de 

socialee eenheid waarin risicoleerlingen zitten (Guldemond, 1994; Guldemond & Meijnen, 

2000).. Klassen hebben in het sbo over het algemeen lagere prestatieniveaus dan in het bo. 

Sbo-risicoleerlingenn hebben daardoor met een minder uitdagende leeromgeving te maken. 

Voorr hen bestaan minder mogelijkheden om zich op te trekken aan betere leerlingen. Dat kan 

remmendd werken op de prestatieontwikkeling. 

4.. Endogene kindfactoren. Hoewel op theoretische gronden niet meer relevante 

kindmerkenn konden worden geselecteerd voor de matching, mag niet worden uitgesloten dat 

factorenn binnen het kind een rol spelen in de resultaten. De matching op onderwijsprestaties 

enn gedragingen heeft plaatsgevonden op fenotypische gedragsaspecten en niet op geno-

typische,, dat wil zeggen onderliggende deficiënties en/of stoornissen. Specifieke tekort-

komingenn van de risicoleerlinggroepen in het sbo en bo kunnen voor een ontwikkelings-

verschill  zorgen. Alleen door orthopedagogisch, (neuro)psychologisch of psychopathologisch 

georiënteerdd onderzoek onder ogenschijnlijk gelijkende risicoleerlingen in het sbo en bo 

kunnenn hierover valide uitspraken gedaan worden. 

Verderr onderzoek naar verklaringen voor de differentiële ontwikkeling van risico-

leerlingenn in het sbo en bo is van groot belang. Deze kwetsbare groep is meer dan andere 

groepenn op onderwijs aangewezen voor het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes 

diee noodzakelijk zijn bij het vervullen van maatschappelijke posities. 

NOTEN N 

11 Wij danken Jaap Roeleveld voor zijn technische ondersteuning bij de data-analyses en 

tekstueell commentaar op eerdere artikelversies. 

22 Sinds de inwerkingtreding van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) op 1 augustus 1998 

(Ministeriee van OCenW, 1998) vormen het IOBK (in hun ontwikkeling bedreigde kleuters), 

LOMM (kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden) en MLK (moeilijk lerende kinderen) 

samenn het sbo. Wanneer in de tekst de afkorting 'sbo' wordt gebruikt in relatie tot het 
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Nederlandsee onderwijs, worden uitsluitend deze - intussen verouderde - speciale onderwijs-
vormenn bedoeld. 

Criteriaa waaraan de Amerikaanse onderzoeken voldoen, zijn: a. de onderzoekseenheden zijn 

inn de basisschoolleeftijd van 4-12 jaar ('Kindergarden' 1 - 'grade' 6); b. de leerlingpopulaties 

zijnn vergelijkbaar met onze LOM- en MLK-risicoleerlingen; c. er wordt uitgesproken aandacht 

geschonkenn aan de effectiviteit van 'special' versus 'regular education' voor risicoleerlingen. 

Overr b.: Meijer (1994) en Meijer en Stevens (1997) achten de veelvoorkomende categorie 

'Learningg Disabled' (LD) vergelijkbaar met ons LOM. De nauw verwante categorieën 'Mild 

Mentallyy Retarded' (MMR) en 'Educable Mentally Retarded' (EMR) houden zij pendant voor 

onss MLK. Hiertoe behoort een weidse verzameling exceptionele leerlingcategorieën. In 

verschillendee studies is aangetoond dat die ogenschijnlijk aparte categorieën één populatie 

lijkenn te vormen (Hallahan & Kaufman, 1977; Ysseldyke, Algozzine, Shinn & McGue, 1982; 

Edgarr & Hayden, 1984-85). 

Inn de overzichtsstudies van Leinhardt en Palley (1982), Madden en Slavin (1983) en 

Ottensbacherr en Cooper (1984) en de meta-analyse van Carlberg en Kavale (1980) zijn ook 

gerandomiseerdee experimenten betrokken. 

Mett een formule uit Nunnally (1967) zijn per deelsteekproef de regressie-effecten per 

matchingvariabelee berekend. De benodigde betrouwbaarheidsindexen van de cognitieve 

matchingvariabelenn zijn ontleend aan het proefonderzoek van Driessen, Van Langen en 

Oudenhovenn (1994). De betrouwbaarheden van de non-cognitieve matchingvariabele zijn 

doorr ons op de desbetreffende steekproefgroepen gecalculeerd. Er zijn drie deelsteekproeven 

uitt jaargroep 4: één uit het bo, één uit het LOM en één uit het MLK. 

Voornamelijkk in het sbo zijn risicoleerlingen uitgevallen. Die uitval is tussen de voor- en eerste 

nametingg niet leerlingspecifiek. Tussen de eerste en tweede nameting wel. In die periode zijn 

watt beter presterende risicoleerlingen uitgevallen. In het bo zijn zowel tussen de voor- en 

eerstee nameting als tussen de twee nametingen wat slechter presterende risicoleerlingen 

verdwenen. . 

Voorr de imputatie is de methodiek van 'Expectation Maximization' aangewend. EM is een 

algemenee techniek met een iteratieve component voor het vinden van 'maximum likelihood 

estimates'' vanuit incomplete data (Little & Rubin, 1987; Schafer, 1997). 

Mett de door ons uitgevoerde imputatiestrategie is de oorspronkelijke onderzoeksgroep in het 

sboo tijdens de lengtestudie qua compositie nagenoeg gelijk gebleven. 

Dee eerste en tweede SEA-categorie zijn samengevoegd tot één analysecategorie die alle 

allochtonee risicoleerlingen bevat. 

Enkelvoudigee uitbijters (individuele scores op AV's die meer dan 3 SD afliggen van het betref-

fendee variabelengemiddelde binnen de cel) zijn getransformeerd in scores die exact 3 SD zijn 

verwijderdd van dit gemiddelde. 

Screeningg op meervoudige uitbijters met 'Mahalanobis distance' (D2) is afzonderlijk gedaan 

binnenn het sbo en bo. In het sbo zijn geen meervoudige uitbijters gevonden. In het bo is één 

risicoleerlingg gevonden met een grotere D2. Deze is verwijderd uit de datamatrix. Het risico-

leerlingaantall in het sbo bedraagt hierdoor 500 en in het bo 499. 
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Mett Box's M test is gecontroleerd of de variantie-covariantie binnen de modelcellen homogeen 

is. . 

Dee meeste covariabelen zijn psychometrisch verantwoord (a > .8), behalve de covariabele 

gedrag.gedrag. Met de conservatieve confirmatiewaarde van .001 worden foutieve beslissingen 

goeddeelss in de hand gehouden. 

Ontbrekendee waarden op OV's bij de eerste PRIMA-meting, zijn, waar mogelijk, met 

informatiee van beide nametingen tot bruikbare waarden gemaakt. Hierdoor kent vooral de 

SEA-categoriee 'Onbekend' minder risicoleerlingen. 
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