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HOOFDSTUKK  6 

PRESTATIEGERICHTHEI DD IN HET REGULIE R EN SPECIAAL 

BASISONDERWIJSS EN DE TAAL - EN REKENONTWIKKELIN G 

VANN RISICOLEERLINGEN ' 

SAMENVATTING G 

Inn een vorige studie is aangetoond dat de taal- en rekenontwikkeling van risicoleerlingen in het speciaal 

basisonderwijsbasisonderwijs (sbo) achterblijft bij overeenkomstige risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs (bo) (Jepma 

&&  Meijnen, 2003). In deze studie wordt onderzocht in hoeverre deze differentiële ontwikkelingsverschillen het 

gevolgg zijn van verschillen in de prestatiegerichtheid tussen het bo en sbo. Hiertoe zijn secundaire analyses 

uitgevoerdd op de landelijke PRIMA-cohortonderzoeken. Prestatiegerichtheid is gedefinieerd als de mate waarin 

vann de onderwijsomgeving druk uitgaat bij het realiseren van gewenste taal- en rekenprestaties. Prestatie-

gerichtee factoren zijn onderscheiden op school- en klasniveau. De aanvankelijke steekproef bestaat uit 500 

risicoleerlingenn uit groep 4 van het bo en een even groot aantal gematchte risicoleerlingen uit groep 4 van het 

sboo (n = 1,000). Van deze groep is de ontwikkeling in taal en rekenen longitudinaal gemeten in de groepen 4, 6 

enn 8. Uit een reeks sequentiële multiple regressie-analyses blijkt dat alleen op klasniveau de sterkere prestatie-

oriëntatiee in het bo samengaat met de gunstiger taal- en rekenontwikkeling van risicoleerlingen. Onder meer 

blijk tt dat bo-leraren in meerdere mate minimumdoelen in de basisvakken nastreven, frequenter controletoetsen 

afnemenn en in grotere mate klassikaal onderwijs geven dan sbo-leraren. Gesteld wordt dat het theoretisch 

constructt 'prestatiegerichtheid' een nadere conceptualisatie verdient. 

6.11 INLEIDING 

Vann oudsher bestaat het primair onderwijs uit een binair onderwijssysteem van regulier (bo) 

enn speciaal basisonderwijs (sbo). Veel kinderen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden 

(LOM)) en moeilijk lerende kinderen (MLK) zijn in het verleden in het sbo opgevangen. 

Nietteminn is bij herhaling gebleken dat in het bo risicoleerlingen voorkomen met een zelfde 

prestatie-- en gedragsprofiel (Verwilligen-Prummel, 1984; Wijnstra, 1987; Roeleveld, 1997; 

Pijll  & Pijl, 1998; Jepma & Meijnen, 2003). Deze overlapping is trouwens niet een typisch 

Nederlandsee aangelegenheid. Ook in de Verenigde Staten van Amerika (VS) doet dit 

fenomeenn zich voor (Gottlieb, Alter, Gottlieb & Wishner, 1994; Ysseldyke, Algozzine & 

Thurlow,, 2000). 

Eenn vrijwel identieke versie van dit hoofdstuk is aangeboden voor publicatie in Pedagogische Studiën. 
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Contextuelee determinanten in het bo liggen mede ten grondslag aan het gedeeltelijk 

samenvallenn van populaties risicoleerlingen in het bo en sbo. Sommige reguliere basisscholen 

verwijzenn risicoleerlingen door naar speciale scholen, terwijl andere scholen ogenschijnlijk 

gelijkee risicoleerlingen handhaven. Risicoleerlingen die op speciale basisscholen worden 

geplaatst,, komen bijvoorbeeld uit klassen met gemiddeld hogere onderwijsprestaties (Jepma 

&&  Meijnen, 2001) en uit klassen waarin minder adaptief onderwijs wordt aangeboden (Jepma 

&&  Meijnen, submitted). 

Inn de internationale literatuur (Skrtic, 1991; Hegarty, 1993; Hallahan & Kauffman, 

1994;; Christenson & Dorn, 1997; Graves & Tracy, 1998) en ook in de nationale (Rispens, 

1980;; Meijer, Scheerens & Meijnen, 1993; Karsten, Peetsma, Roeleveld & Vergeer, 2001) is 

veelvuldigg de kritische vraag gesteld in welk systeem, bo of sbo, risicoleerlingen de beste 

ontwikkelingskansenn hebben. 

Recentt Nederlands onderzoek suggereert dat het verblijf in het bo gunstiger is voor de 

cognitievee ontwikkeling van risicoleerlingen (Peetsma, Vergeer, Roeleveld & Karsten, 2001; 

Jepmaa & Meijnen, 2003). Resultaten betreffende de non-cognitieve ontwikkeling zijn minder 

consistent.. Deze bevindingen vinden aansluiting bij wat bekend is uit een reeks kwalitatieve 

('reviews')) en kwantitatieve studies (meta-analyses) uit het buitenland (Carlberg & Kavale, 

1980;; Leinhardt & Palley, 1982; Madden & Slavin, 1983; Ottensbacher & Cooper, 1984; 

Wangg & Baker, 1985-86; Baker, Wang & Walberg, 1994-95; Gresham & MacMillan, 1997). 

Inn eerder verricht onderzoek naar de ontwikkeling van vergelijkbare risicoleerlingen in 

hett bo en sbo (Jepma & Meijnen, 2003) werd een groep risicoleerlingen geselecteerd waarop 

hett overheidsbeleid Weer Samen Naar School (WSNS) zich richt. Dat wil zeggen de 

deelpopulatiee basisschoolleerlingen met matige leer- en/of gedragsproblemen, vroeger 

aangeduidd als (potentiële) LOM- en MLK-kinderen. In een longitudinaal ontwerp met een 

experimentelee groep in het sbo en een gematchte vergelijkingsgroep in het bo, elk bestaande 

uitt 500 risicoleerlingen (n = 1,000), bleek dat risicoleerlingen in het sbo een minder positieve 

taal-- en rekenontwikkeling laten zien dan verwante risicoleerlingen in het bo. Risicoleerlingen 

vertonenn in beide onderwijssystemen een gelijke intelligentie- en gedragsontwikkeling. 

Dee huidige studie centreert zich rondom de vraag waarom de WSNS-risicoleerlingen 

inn het sbo een minder goede taal- en rekenontwikkeling doormaken. In de literatuur bestaan 

aanwijzingenn voor de betekenis van een verschil in prestatiegerichtheid tussen het bo en sbo. 

Dee probleemstelling van onderhavig onderzoek luidt daarom als volgt: Is het verschil in 

prestatiegerichtheidprestatiegerichtheid tussen het regulier en speciaal basisonderwijs medeverantwoordelijk 

voorvoor de minder gunstige taal- en rekenontwikkeling van risicoleerlingen in het speciaal basis-

onderwijs? onderwijs? 
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6.22 PRESTATIEGERICHTHEID 

Eenn bruikbare definitie van prestatiegerichtheid in het primair onderwijs is de mate waarin 

vann de onderwij sconstellatie druk uitgaat bij het realiseren van gewenste prestaties in de 

belangrijkstee schoolvakken, te weten taal en rekenen. 

Bijj  een theoretische analyse komen opmerkelijke verschillen in prestatiegerichtheid 

tussenn het deelsysteem van het bo en sbo aan het licht. Bij wet is vastgelegd dat zowel het bo 

alss sbo zich richten op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen (Ministerie van OCenW, 

1998).. In kerndoelen is inhoudelijk omschreven wat leerlingen aan het einde van de basis-

schooltijdd aan attitudes, kennis en vaardigheden opgedaan moeten hebben voor de meest 

essentiëlee vormingsgebieden (Onderwijsraad, 1999a, 2002; Commissie kerndoelen basis-

onderwijs,, 2002). 

Dee voorgeschreven eindtermen worden echter uitsluitend voor het bo getoetst met 

landelijkk centrale toetsprocedures (Bosker, Béguin & Rekers-Mombarg, 2001; Inspectie van 

hett Onderwijs, 2002). Bijna alle reguliere basisscholen nemen deel aan de Cito Eindtoets 

Basisschool.. Speciale basisscholen nemen daarentegen geen Cito-toets af. De normstelling 

vann de Cito-toets kan er voor zorgen dat de druk tot presteren in het bo groter is dan in het 

sbo. . 

Diee prestatiedruk wordt in het bo nog verder opgevoerd door de groeiende maat-

schappelijkee belangstelling voor de kwaliteit en opbrengsten van basisscholen (Onderwijs-

raad,, 1999b; SCP, 1999; Dijkstra, Karsten, Veenstra & Visscher, 2001; Visscher, 2001). De 

overheidd wil dat reguliere scholen in toenemende mate rekenschap afleggen over hun toege-

voegdee waarde aan de ontwikkeling van leerlingen. De inspectietoezichten op reguliere 

scholenn worden in de toekomst geïntensiveerd (Inspectie van het Onderwijs, 2001, 2002). Pas 

sindss kort voert de onderwijsinspectie observaties uit op speciale scholen (Inspectie van het 

Onderwijs,, 2002). Op hetzelfde moment raakt, in navolging van buitenlandse ontwikkelingen, 

dee openbaarmaking van schoolgegevens door de media ingeburgerd. Rendementscijfers van 

regulieree scholen zijn een publiek goed. Onderwij sconsumenten, waaronder bovenal de 

ouders,, zijn meer dan ooit geïnteresseerd in de schoolprestaties op Cito-toetsen. Hogere 

prestatiess van kinderen bieden toegang tot onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs die 

meerr aanzien genieten. 

Inn systeembeschouwingen over de sterke groei van het sbo in de afgelopen decennia is 

ookk geregeld betoogd dat de prestatiedruk in het bo hieraan een wezenlijke bijdrage heeft 

geleverdd (Doornbos & Stevens, 1987, 1988; Doornbos, 1997). Het bo is nog steeds over-

wegendd ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit systeem ligt een 

uniformee druk op presteren besloten. Grondbeginsel van het homogene klassikale organisatie-

modell  is dat alle leerlingen van een bepaalde leeftijdsgroep een gegeven hoeveelheid leerstof 

inn een identieke tijdspanne doorwerken. De ongedifferentieerde prestatie-eisen die hiermee 

gepaardd gaan, resulteren in de uitstoot van achterblijvers (Doornbos, 1991; Reezigt & Knuver, 
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1995).. Risicoleerlingen die de gewenste resultaten niet bereiken, doubleren in het bo of 

wordenn doorverwezen naar het sbo. In het sbo zouden risicoleerlingen hun aangetaste zelf-

vertrouwenn kunnen herwinnen, zo luidt de heersende redenering (Doornbos & Stevens, 1987, 

1988;; Pijl, 1997). De prioriteit van cognitieve prestaties is daar minder sterk. Acceptatie van 

prestatieverschillenn kenmerkt het onderwijskundig klimaat in het sbo. 

Hett lijk t dus gerechtvaardigd te veronderstellen dat scholen en leraren binnen het bo 

zichh nadrukkelijker richten op prestaties dan scholen en leraren binnen het sbo. 

Alss basisscholen en hun leraren het verwerven van de basisvaardigheden in taal en 

rekenenn centraal stellen, worden doorgaans hogere onderwijsniveaus bij leerlingen gereali-

seerd.. In schooleffectiviteits- en schoolverbeteringsonderzoek is dit herhaaldelijk duidelijk 

gemaaktt (Bosker & Scheerens, 1994; Scheerens & Bosker, 1997; Scheerens, 1997; Teddlie & 

Reynolds,, 2000). 

Prestatiegerichtheidd wordt in dit type onderzoek vaak benaderd als een schoolcultuur 

(Hargreaves,, 1995; Maslowski, 2001). Daarin komt de gedeelde overtuiging van het school-

teamm inzake het belang van onderwijsprestaties tot uiting. Onderzoek naar 'prestatie-

gerichtheid'' heeft zich tot dusverre vooral gefocust op het secundair onderwijs (Gaziel, 1997; 

Maslowski,, 2001). De theoretische kennisbasis inzake de begripsconceptualisering voor het 

primairr onderwijs is op die grond mager. Voornamelijk met betrekking tot het sbo is hierover 

weinigg bekend. Er is voor het primair onderwijs ook geen beproefd meetinstrumentarium 

voorhandenn zoals voor het secundair onderwijs. 

Hett theoretisch construct voor het primair onderwijs kan worden uitgewerkt in een 

complexx van factoren. Daarbinnen kan onderscheid worden gemaakt tussen factoren op 

school-- en klasniveau. Diverse factoren als het formuleren van hoge prestatieverwachtingen, 

hett vastleggen van leerresultaten en het belang van efficiënte en effectieve leertijd nemen 

hierbijj  een belangrijke plaats in (Scheerens, 1997). Onduidelijk is welke andere factoren 

indicatieff  zijn voor het prestatiegerichte karakter van basisscholen en leraren. Op voorhand 

kann worden verwacht dat tussen de diverse leerjaren van de basisschool verschillen bestaan in 

factorenn die gevangen kunnen worden onder het concept 'prestatiegerichtheid'. In de boven-

bouwjarenn kan bijvoorbeeld de voorbereiding op de Cito-toetsen nadrukkelijk aanwezig zijn. 

Inn de onderbouwjaren daarentegen kan vooral worden gewerkt aan het aanvankelijke leren als 

onderdeell  van de prestatiegerichtheid. Beide factoren vormen een indicatie van de gerichtheid 

opp prestaties, maar omdat dit hoogstwaarschijnlijk een leerjaarspecifïek karakter heeft, 

vertoontt het centrale begrip in de verschillende leerjaren andere verschijningsvormen. Daar-

naastt ontbreekt het aan precieze informatie over prestatiegerichte factoren die significant 

verbandd houden met de realisering van acceptabele onderwijsprestaties. Evenmin is het 

duidelijkk welke prestatiegerichte factoren het meest relevant zijn. 

Ditt onderzoek levert een bijdrage aan de theorievorming rond het concept 'prestatie-

gerichtheid'' in het primair onderwijs. Daarbij wordt nagegaan of het concept ook van belang 
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iss voor de verklaring van verschillende onderwijsopbrengsten bij leerlingen in het primair 

onderwijs. . 

Hiertoee wordt het (relatieve) belang van verscheidene factoren die in het 

schooleffectiviteits-- en schoolverbeteringsonderzoek met betrekking tot het primair onderwijs 

wordenn geassocieerd met prestatiegerichtheid geëxploreerd. Deze factoren worden onder-

scheidenn op school- en klasniveau en worden in relatie tot de differentiële taal- en reken-

ontwikkelingg van vergelijkbare risicoleerlingen in het bo en sbo onderzocht. 

6.2.16.2.1 Schoolniveau 

Dee veronderstelde sterkere gerichtheid van het bo op taal- en rekenprestaties impliceert dat 

regulieree scholen zich in meerdere mate dan speciale basisscholen zullen toeleggen op het 

nastrevenn van doelen in de basisvakken, het systematisch monitoren van leervorderingen, het 

signalerenn van onderwijsachterstanden en het evalueren van de ontwikkelingsgang van leer-

lingen. . 

Doelen.Doelen. Wanneer op gezette tijden basisvakdoelen worden nagestreefd, worden 

gunstigee uitkomsten bij leerlingen behaald (Creemers & Scheerens, 1991; Sammons, Hillman 

&&  Mortimore, 1997; Gettinger & Stoiber, 1999). 

SystematischeSystematische monitoring leervorderingen. Met een leerlingvolgsysteem (LVS) 

wordenn leerlijnen van leerlingen nauwkeurig bijgehouden (Wheldall & Madelaine, 2000; 

Blok,, Otter & Roeleveld, 2001; Gettinger, 2001; Roeleveld, Otter & Blok, 2001). Talrijke 

studiess wijzen op het belang van het systematisch monitoren van leerlingprogressies voor de 

prestatiess (Edmonds, 1979; Levine & Lezotte, 1990; Spicuzza, Ysseldyke, Lemkuil, 

Kosciolek,, Boys & Teelucksingh, 2001). 

Signalering.Signalering. Het opmerken en vastleggen van leerachterstanden vormt de eerste 

schakell  in de onderwijscyclus naar het opheffen van leertekorten (Van der Leij & Van der 

Linde-Kaan,, 1998). Signaleringsgegevens vormen het aanknopingspunt om geobserveerde 

achterstandenn bij risicoleerlingen te redresseren. Een goed uitgewerkt signaleringssysteem is 

noodzakelijkk voor de effectieve bestijding van onderwijsachterstanden. 

Evaluatie.Evaluatie. Bij leerling- en groepsbesprekingen wordt het ontwikkelingsverloop van 

leerlingenn met achterblijvende schoolprestaties besproken (Pijl, De Jager, Veenman, Pijl & 

Dee Vries, 1995). Op basis van deze momentevaluaties worden passende remediërende 

maatregelenn getroffen. Het evaluerend vermogen van scholen heeft een positieve invloed op 

leerlingprestatiess (Sammons, Hillman & Mortimore, 1997; Scheerens & Bosker, 1997). 
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6.2.26.2.2 Klasniveau 

Bo-lerarenn zullen concreet in sterkere mate dan sbo-leraren minimumdoelen opstellen, doelen 

toetsen,, leerlingvorderingen registreren, cognitieve prestaties belangrijk vinden, onderwijstijd 

voorr de kernvakken reserveren, huiswerk meegeven en gestructureerde instructie geven. 

Minimumdoelen.Minimumdoelen. Het hanteren van minimumdoelen voor de basisvakken op van tevo-

renn vastgelegde momenten realiseert hogere onderwijsprestaties bij leerlingen (Scheerens & 

Bosker,, 1997; Teddlie & Reynolds, 2000). 

Toetsen.Toetsen. De resultaatbepaling van leerlingen via toetsing is een begunstigende factor 

inn het proces naar prestatieverbetering (Bell-Gredler, 1999; MacMillan, 2001). 

RegistratieRegistratie leerlingvorderingen. Van het stelselmatig bijhouden van de leervordering-

enn van leerlingen gaat een prestatieverhogend effect uit (Scheerens & Bosker, 1997; 

Scheerens,, 1997). 

BelangBelang cognitieve prestaties. De accentlegging op prestaties is een belangrijke 

variabelee in relatie tot schoolsucces (Creemers, 1994; Sammons, Hillman & Mortimore, 1997; 

Gettingerr & Stoiber, 1999; Spicuzza et al., 2001). 

Onderwijstijd.Onderwijstijd. De onderwijstijd die besteed wordt aan het leren in de kerndomeinen is 

eenn goede voorspeller voor onderwijseffecten (Christenson, Ysseldyke & Thurlow, 1989; 

Slavin,, 1994; Good & Brophy, 2000). 

Huiswerk.Huiswerk. Onder bepaalde condities leidt huiswerk tot gunstige onderwijsresultaten 

(Scheerens,, 1992; Cooper, Lindsay, Nye & Greathouse, 1998; Muhlenbruck, Cooper, Nye & 

Lindsay,, 2000; Bryan, Burnstein & Bryan, 2001). 

GestructureerdeGestructureerde instructie. Passend bij gestructureerd onderwijs is dat de inhoud 

ervann wordt bepaald door lesmethoden. Methoden werken stapsgewijs en gericht toe naar 

leerdoelen.. Karakteristiek is ook de frontaal-klassikale onderwijsaanpak (Reezigt, 1993). 

Hierbijj  wordt een gelijkvormige prestatienorm voor de hele onderwijsgroep gehanteerd 

(Houtveenn & Reezigt, 2000). De lesstof wordt op groepsniveau aangeboden en in groeps-

tempoo verwerkt. Het onderwijs wordt niet zozeer afgestemd op individuele leerlingen, maar 

speeltt vooral in op de gemiddelde leerling. Gestructureerd onderwijs lijk t vooral bij zwakke 

leerlingenn hogere prestaties af te dwingen (Slavin, Karweit & Madden, 1989; Chall, 2000). 

6.33 ONDERZOEKSMETHODE2 

6.3.16.3.1 Data 

Dezee studie is gebaseerd op gegevens van het PRIMA-cohortonderzoek. PRIMA biedt inzicht 

inn het functioneren van het vigerend primair onderwijs in Nederland. 
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Dee eerste PRIMA-meting was in 1994-95 (PRIMA 1). Vervolgmetingen hebben plaats-

gevondenn met intervallen van 2 jaar: 1996-97 (PRIMA2), 1998-99 (PRIMA3) en 2000-01 

(PRIMA4).. In dit onderzoek is gewerkt met de longitudinale data van PRIMA 1, -2 en -3. 

Voorr elk van de drie meetjaren zijn twee representatieve deelverzamelingen basis-

scholenn getrokken uit de totale basisschoolpopulatie in Nederland: een scholensteekproef van 

hett bo en een scholensteekproef van het sbo (Van Langen, Vierke & Robijns, 1996; Driessen, 

Vann Langen, Portengen & Vierke, 1998; Driessen, Van Langen & Vierke, 2000). Binnen de 

PRIMA-cohortstudiee is er naar gestreefd de eenmaal getrokken PRIMA 1-scholen te 

behouden.. Een scholenuitval kon echter niet worden voorkomen. De later getrokken 

steekproevenn zijn gecompleteerd met nieuwe scholen. Uitval-analyses wijzen uit dat de 

scholenn die na PRIMA 1 zijn gestopt niet verschillen van de scholen die zijn doorgegaan 

(Roeleveldd & Portengen, 1998). Hieruit kan ook worden verstaan dat er geen selectieve groep 

lerarenn uit het onderzoek is verdwenen. 

Bijj  PRIMA 1 bestaat de representatieve steekproef van het bo uit 416 scholen en 

35,0299 leerlingen. De steekproef van het sbo telt 97 scholen (51 LOM en 46 MLK) en 4,818 

leerlingenn (Van Langen, Vierke & Robijns, 1996). Bij PRIMA2 bevat de bo-steekproef 432 

basisscholenn en 39,450 leerlingen (Driessen et al., 1998). De sbo-steekproef kent 102 scholen, 

waarvann 51 LOM en 51 MLK. Het totaal aantal sbo-leerlingen bedraagt 5,416 (Robijns, 

Peetsma,, Haanstra & Roeleveld, 1998). Bij PRIMA3 telt de steekproef van het bo 417 

scholenn en 41,922 leerlingen (Driessen, Van Langen & Vierke, 2000). De sbo-steekproef 

wordtt gevormd door 75 basisscholen en 3,881 leerlingen (Roeleveld, Robijns & Lington, 

2000). . 

Perr meting zijn gegevens verzameld van leerlingen uit de groepen 2, 4, 6 en 8. Een 

jaargroepp maakt een cohort. De structuur van PRIMA is dat bij elke nieuwe meting telkens 

eenn groep-8-cohort naar het voortgezet onderwijs verdwijnt en een nieuw groep-2-cohort 

verschijnt.. Middels toetsen en vragenlijsten is informatie over leerlingen met betrekking het 

cognitieff  en non-cognitief functioneren verzameld. Via administratieformulieren en ouder-

vragenlijstenn is informatie over achtergrondkenmerken van leerlingen verkregen (Jungbluth, 

Vann Langen, Peetsma & Vierke, 1996; Driessen et al., 1998; Robijns et al., 1998; Driessen, 

Vann Langen & Vierke, 2000; Roeleveld, Robijns & Lington, 2000). 

Behalvee leerlinggegevens zijn bij PRIMA 1, -2 en -3 met diverse vragenlijsten infor-

matiee verzameld bij ouders, schooldirecties en leerkrachten (Driessen & Haanstra, 1996; 

Ledouxx & Overmaat, 1996, 1998; Overmaat & Ledoux, 1996, 1998; Driessen et al., 1998; 

Driessen,, Van Langen & Vierke, 2000; Ledoux, Overmaat, Van der Veen & Van der 

Meijden,, 2000a, 2000b). Oudergegevens blijven in deze studie buiten beschouwing. 
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6.3.26.3.2 Steekproef risicoleerlingen 

Dee meeste risicoleerlingen worden uit de onderbouwgroepen van het bo doorverwezen naar 

hett sbo (Meijer, 1996). In groep 4 van het bo is min of meer uitgemaakt welke risico-

leerlingenn het bo of sbo zullen gaan volgen. Daarom zijn in de eerdere studie (Jepma & 

Meijnen,, 2003) risicoleerlingen uit groep 4 van het sbo gematcht met risicoleerlingen uit 

groepp 4 van het bo. Bij iedere risicoleerling uit groep 4 van het sbo is via een matching op 

cognitievee en non-cognitieve variabelen een 'counterpart' gezocht in de parallelgroep van het 

bo.. Daarvoor zijn de leerlinggegevens van PRIMA 1 gebruikt. De leerlingaantallen in groep 4 

vann de steekproef van het sbo en bo zijn respectievelijk 1,389 (LOM: 670; MLK: 719) en 

9,212. . 

Dee cognitieve variabelen taaiprestatie, rekenprestatie en non-verbale intelligentie zijn 

inn PRIMA 1 verkregen met daarvoor ontwikkelde toetsen (Jungbluth et al., 1996). De 

Cronbachss alfa's van de toetsen in het sbo zijn .89, .95 en .87. In het bo bedragen deze .85, 

.877 en .84 (Driessen, Van Langen & Oudenhoven, 1994). Op basis van het '3-Minuten 

Leerlingprofiel',, ingevuld door leraren, zijn zeven non-cognitieve variabelen verkregen. Daar-

uitt zijn drie geselecteerd die een goede indicatie geven van de variabele gedrag, namelijk: 

sociaalsociaal gedrag, werkhouding en zelfvertrouwen. De variabelen bestaan elk uit vier items. In 

hett sbo zijn de alfa's respectievelijk .79, .73 en .76. In het bo .75, .79 en .80 (Jungbluth et al., 

1996).. De combinatievariabele gedrag heeft in het sbo een a van .53, in het bo is de a .64. 

Hoewell  de alfa's in psychometrisch opzicht niet overtuigend zijn, wordt het gedrag door de 

driee subvariabelen theoretisch beter gedekt wanneer één van de deelvariabelen gekozen zou 

zijn. . 

Bijj  de multivariate precisiematching is bij elke matchingvariabele een kleine sprei-

dingsmargee van een kwart standaarddeviatie ingebouwd. Risicoleerlingen in groep 4 van het 

boo en sbo hebben namelijk niet exact dezelfde scores op de variabelen. De matching is 

uitgevoerdd op scores die zijn gecorrigeerd voor 'regressie naar het gemiddelde'. 

Risicoleerlingenn met extreem afwijkende prestaties en gedragingen zijn door de 

individuelee matching automatisch uitgesloten. Voor hen was het onmogelijk vergelijkbare 

matchpartnerss te vinden. De steekproef bevat dus de overlappende groep WSNS-risico-

leerlingenn in het bo en sbo met mildere onderwij sleer- en/of gedragsproblemen. 

Dee achtergrondeigenschappen van de risicoleerlingen die in dit onderzoek betrokken 

worden,, zijn sekse ('jongen' of 'meisje'), leeftijd (in jaren uitgedrukt) en sociaal-etnische 

achtergrondachtergrond (SEA). Laatstgenoemde variabele is opgebouwd uit vijf categorieën: 1 = 'Turkse/ 

Marokkaansee ouder(s) met hooguit LBO', 2 = 'andere allochtone ouder(s) met hooguit LBO', 

33 = 'autochtone ouder(s) met hooguit LBO', 4 = 'ouder(s) met hooguit MBO', 5 = 'ouder(s) 

mett HBO/WO en 6 = 'onbekend'. 

Inn tabel 6.1 zijn de basisgegevens van de gematchte steekproef risicoleerlingen vermeld. 
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TabelTabel 6.1. Beschrijvende statistieken gematchte steekproef risicoleeriingen groep 4 bo en sbo 

Variabele e 

Matchingvariabelen n 

Taaiprestatie Taaiprestatie 

Rekenprestatie Rekenprestatie 

Non-verbaleNon-verbale intelligentie 

Gedrag Gedrag 

Achtergrondvariabelen n 

Sekse Sekse 

Jongen n 

Meisje e 

Onbekend d 

M M 

1,015.5 5 

1,004.4 4 

24.1 1 

3.2 2 

% % 

56.0 0 

43.6 6 

.4 4 

Bo o 

SD SD 

27.1 1 

59.2 2 

4.3 3 

.3 3 

n n 

499 9 

499 9 

499 9 

499 9 

n n 

280 280 

218 8 

1 1 

M M 

1,015.2 2 

1,002.6 6 

24.1 1 

3.2 2 

% % 

68.6 6 

31.4 4 

--

Sbo o 

SD SD 

27.1 1 

60.4 4 

4.5 5 

.3 3 

n n 

500 0 

500 0 

500 0 

500 0 

n n 

343 3 

157 7 

--

MM SD n M SD n 

LeeftijdLeeftijd 7.6 .4 491 8.9 .9 481 

Sociaal-etnischeSociaal-etnische achtergrond % n % n 

LBOO Turks/Marokkaans 7.6 40 1.6 13 

LBOO overig allochtoon 4.4 24 3.2 16 

LBOO Nederlands 25.3 132 23.0 129 

MBOO 32.7 169 28.9 155 

HBO/WOO 14.2 72 9.4 51 

Onbekendd 15.8 62 33.9 136 

Eenn risicoleerting uit het bo met een extreem ontwikkelingspatroon is buiten de steekproef 

gelatenn (Jepma & Meijnen, 2003) 

Dee steekproefgroep uit groep 4 van het bo en de equivalente steekproefgroep uit groep 4 van 

hett sbo tellen elk circa 500 risicoleeriingen (tabel 6.1). De gekoppelde risicoleeriingen hebben 

eenn zo goed als gelijk startniveau op de matchingvariabelen. De risicoleeriingen in het bo 

beginnenn met een kleine taal- en rekenvoorsprong. In de steekproef van het sbo zitten meer 

jongenss en minder meisjes. De risicoleeriingen in het sbo zijn beduidend ouder dan de risico-

leeriingenn in het bo. Verder is te zien dat in de matchgroep van het bo vooral meer risico-

leeriingenn van Turks/Marokkaanse afkomst zitten. 

Dee opgemerkte verschillen in de matching- en achtergrondvariabelen worden in de 

data-analysess uitgepartialiseerd. 
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6.3.2.16.3.2.1 Afhankelijke variabelen (AV's) 

Vann de paarsgewijs gelijkgeschakelde risicoleerlingen in groep 4 (PRIMA 1) is de cognitieve 

enn non-cognitieve ontwikkeling gevolgd in de groepen 6 (PRIMA2) en 8 (PRIMA3) binnen 

hett bo en sbo. Gebleken is dat de gematchte risicoleerlingen in het bo en sbo zich verschil-

lendd ontwikkelen met betrekking tot taal en rekenen en niet met betrekking tot intelligentie en 

gedragg (Jepma & Meijnen, 2003). Om die reden worden in deze studie alleen verschillen in 

prestatiegerichtheidd tussen het bo en sbo bestudeerd in relatie tot de ontwikkelingsverschillen 

voorr taal en rekenen. 

Dee AV's taal- en rekenprestatie zijn in PRIMA2 op gelijke wijze verkregen als in 

PRIMAA 1 (Driessen et al., 1998; Robijns et al., 1998). Bij PRIMA3 zijn deze cognitieve 

variabelenn op een ietwat andere manier bepaald (Driessen, Van Langen & Vierke, 2000). In 

plaatss van de PRIMA-rekentoets is de 'Cito-toets Rekenen/Wiskunde' uit het Cito-LVS 

afgenomen.. Ondanks dat zijn de rekenscores onderling vergelijkbaar (Kamphuis, Mulder, 

Vierke,, Overmaat, & Koopman, 1998). In groep 8 van het sbo zijn de cognitieve toetsen voor 

groepp 6 afgenomen omdat de moeilijkheidsgraad van die toetsen voor leerlingen uit groep 8 te 

hoogg was. Door kalibratie van de toetsen is directe vergelijking niettemin gewaarborgd 

(Roeleveld,, Robijns & Lington, 2000). 

6.3.2.26.3.2.2 Uitval en imputatie 

Zoalss bij longitudinaal onderzoek verwacht kan worden (Judd, Smith & Kidder, 1991; Baarda 

&&  De Goede, 2001), is een 'experimenteel verlies' van onderzoekseenheden opgetreden dat 

daarenbovenn selectief is uitgevallen. Er is sprake van uitval op school- (niet-selectief) en 

individueell  niveau (selectief) (Roeleveld & Portengen, 1998). 

Mett EM-imputaties (Littl e & Rubin, 1987; Tabachnick & Fidell, 1996) op een deel 

vann de meetgegevens van de risicoleerlingen is dit selectieve verlies van de uitgangsgroepen 

tegengegaan.. Van de risicoleerlingen van wie alle ontwikkelingsgegevens in de groepen 4 en 

66 aanwezig zijn, maar ontbreken in groep 8 vanwege de non-selectieve schooluitval tussen 

PRIMA22 en -3, zijn de scores op taaiprestatie, rekenprestatie, non-verbale intelligentie en 

gedraggedrag geïmputeerd. De gecombineerde uitval van risicoleerlingen, scholen en leerkrachten 

heeftt de omvang van het analysemateriaal doen krimpen. De kwaliteit ervan is evenwel niet 

aangetastt (Jepma & Meijnen, 2003). 

6.3.36.3.3 Meting construct prestatiegerichtheid' 

Voorr de begripsoperationalisatie van 'prestatiegerichtheid' is gepoogd, net als voor het in 

kaartt brengen van de ontwikkeling van de risicoleerlingen, de gegevens van de drie beschik-

baree PRIMA-metingen te gebruiken. Tijdens een data-exercitie bleek dit al snel onhaalbaar. 
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Wegenss wijzigingen in de dataverzameling zijn niet alle kenmerken driemaal en op dezelfde 

wijzee gemeten. Een tweede argument raakt de extreem ernstige uitval van (vooral speciale) 

basisscholenn en daaraan verbonden leerkrachten. 

Hett is moeilijk voor te stellen dat de prestatiegerichtheid op scholen en in klassen in 

eenn relatief kort tijdsbestek verandert. Veranderingen in het onderwijs zijn vaak iets van de 

langee adem (Van der Wolf & Roede, 1997; Fullan, 2001). Vanuit een ander theoretisch 

oogpuntt is het echter denkbaar dat het centrale concept last heeft van ieerjaargevoeligheid' 

(ziee hiervoor de theoriesectie). Daarom wordt de stabiliteit van enkele prestatiegerichte 

factorenn over tijd in dit artikel met correlatie-analyses nagegaan. 

Dee operationalisatie van 'prestatiegerichtheid' beperkt zich tot de 'Directievragenlijst' 

(factorenn op schoolniveau) en de 'Leerkrachtvragenlijst' (factoren op klasniveau) van 

PRIMA2.. Deze contextgegevens corresponderen met de ontwikkelingsgegevens van risico-

leerlingenn op het moment dat ze in groep 6 van het bo of sbo zitten. De 'Directievragenlijst' 

bevatt een grote hoeveelheid vragen over signalering, registratie en evaluatie. De 'Leerkracht-

vragenlijst'' is opgebouwd uit verschillende rubrieken als het methodegebruik en wijze van 

instructie,, toetsing en registratie. PRIMA2 heeft te maken met een kleine non-respons 

(Ledouxx & Overmaat, 1998; Overmaat & Ledoux, 1998). 

Verschillendee aspecten die in de schooleffectiviteits- en schoolverbeteringsliteratuur 

wordenn geassocieerd met 'prestatiegerichtheid' op school- en klasniveau zijn geselecteerd uit 

hett gespecificeerde PRIMA2-materiaal. Mogelijk vertegenwoordigt het gepostuleerde 

variabelencomplexx op school- en klasniveau een unidimensioneel construct of zijn er een 

samenvattendd aantal onderliggende principale componenten (PC's) in vertegenwoordigd die 

niett direct zijn gemeten. 

Viaa (exploratieve) principale hoofdcomponenten-analyses (E)PCA's met orthogonale 

(varimax)) rotatie is dit onderzocht (SPSS Ine, 1986; Stevens, 1996; Tabachnick & Fidell, 

1996).. De (E)PCA's zijn apart uitgevoerd op de subsets onafhankelijke variabelen (OV's) op 

school-- en klasniveau. Deze data-ordende analyses hebben geen bevredigende componenten-

oplossingenn opgeleverd3. Vandaar dat de relevantie en (relatieve) bijdrage per OV aan de 

voorspellingg van de verschillende taal- en rekenontwikkeling van risicoleerlingen in het bo en 

sboo wordt nagegaan. 

Dee onafhankelijke variabelen (OV's) die het theoretisch concept 'prestatiegerichtheid' 

dekken,, betreffen zowel enkel- als meervoudig samengestelde variabelen op school- en klas-

niveau.. Van de laatste soort is steeds de homogeniteitindex Cronbachs alfa (a) gerapporteerd. 

Dee alfa's zijn voor een deel berekend op basis van het geselecteerde materiaal. Deels zijn de 

alfa'ss overgenomen uit de basisdocumenten van PRIMA2 (ibidem). Daarin is ook uitgebreide 

informatiee te vinden over de gebruikte OV's. Alleen samengestelde variabelen met een a van 

.600 of hoger worden meegenomen in de analyses. Bij een lagere a-waarde worden de losse 

deell  variabelen in de analyses betrokken. 
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6.3.3.16.3.3.1 Schoolniveau 

Doelen.Doelen. Deze OV is samengesteld uit vier items. Een voorbeelditem is: 'Zijn er per groep 

minimumdoelenn vastgesteld voor zwakke leerlingen?'. De items zijn met drie schaal waarden 

gemeten.. De somvariabele drukt uit de mate waarin scholen per leerjaar doelen stellen voor de 

basisvaardigheden.. De a in het bo bedraagt .66, in het sbo .84. 

SystematischeSystematische monitoring leerlingvorderingen. Hieronder vallen twee subvariabelen. 

Typee Leerlingvolgsysteem (LVS): Deze OV kent een tweedeling, namelijk 'LVS ontwikkeld 

doorr het Cito' en de combinatie van 'Anders', 'Eigen systeem van de school' en 'LVS 

ontwikkeldd door schoolbegeleidingsdienst'4. 

Doell  LVS: Er worden twee specifieke indicatoren in studie genomen met drie antwoordopties 

('Voorr registratie en rapportage (bijv. aan ouders)' en 'Om een vergelijking met andere 

scholenn mogelijk te maken'). 

Signalering.Signalering. Deze OV is onderverdeeld in drie subvariabelen. 

Variëteitt signalering: Er zijn vijf indicatoren van de manier van signalering. Het zijn: 

'Alledaagsee indrukken', 'Systematische observatie', 'Methode-afhankelijke toetsen', 

'Methode-onafhankelijkee toetsen' en 'Toetsen uit bestaand LVS'. De items als totaliteit tonen 

onvoldoendee samenhang (bo: a = .28, n = 568; sbo: a = .33, n = 117) en worden daarom apart 

inn de analyses meegenomen. 

Tijdstipp signalering: Voor zowel de observaties als de toetsafnames die bij de probleem-

signaleringg worden ingezet, wordt een indicator bestudeerd die aangeeft of er al dan niet 

afsprakenn zijn gemaakt over het tijdstip ervan. Samengenomen vormen ze geen coherente 

variabelee (bo: a = .08, n = 558; sbo: a = .19, n = 114). Om die reden worden ze afzonderlijk 

geanalyseerd. . 

Registratiee signaleringsgegevens: Gekwantificeerd met twee antwoordmogelijkheden zijn de 

vierr scoringscategorieën van deze OV: 'Hierover bestaan geen afspraken, dit doet elke 

leerkrachtt op zijn/haar eigen manier', 'Dusdanig dat alleen de nieuwste gegevens van de 

leerlingenn zichtbaar worden', 'Dusdanig dat een overzicht ontstaat van de vorderingen van de 

leerlingen'' en 'Dusdanig dat (ook) een vergelijking gemaakt kan worden met een relevante 

referentiegroep'. . 

Evaluatie.Evaluatie. Deze OV valt uiteen in drie afzonderlijke subvariabelen. 

Leerlingbespreking:: Hoe vaak deze besprekingen plaatshebben, is in vier frequentiewaarden 

uitgedrukt. . 

Groepsbespreking:: De frequentie van deze besprekingen is op een vijfpuntsschaal ingedeeld. 

Remediërendee maatregelen: De mate waarin consequenties worden verbonden aan de evalua-

tievee besprekingen bestaat uit acht items die met twee antwoordcategorieën zijn gescoord. 

Eenn voorbeelditem is: 'In de groepsbespreking worden afspraken gemaakt over het onderwijs 

opp basiss van groepsoverzichten'. De a in het bo is .79, in het sbo .72. 

160 0 



6.3.3.26.3.3.2 Klasniveau 

Minimumdoelen.Minimumdoelen. Voor de vakken lezen, taal en rekenen is met een driepuntsschaal gekwanti-

ficeerdficeerd hoe stringent de minimumdoelen worden nagestreefd (1 = 'Nee', 2 = 'Ja, maar afstem-

mingg op individuele leerlingen' en 3 = 'Ja, voor iedereen hetzelfde'). De a van de drie 

gecombineerdee items bedraagt zowel in het bo (n = 574) als sbo (n = 117) .90. 

Toetsen.Toetsen. Deze OV bestaat uit twee subvariabelen. 

Controletoetsen:: Separaat voor de vakken lezen, taal en rekenen is met een vierpuntsschaal 

achterhaaldd hoe frequent proefwerken of methodegebonden toetsen worden afgenomen. Het 

samenstell  van de drie items levert een combinatievariabele op met te lage alfa's (bo: a = .39, 

nn = 617; sbo: a = .34, n = 120). De drie indicatoren worden daarom apart geanalyseerd. 

Externee toetsen: De mate waarin externe toetsen worden gebruikt voor begrijpend lezen, taal 

enn rekenen telt een samenvoeging van drie items die zijn gescoord met bovenvermelde schaal. 

Inn het bo bedraagt de a .64, in het sbo .82. 

RegistratieRegistratie leervorderingen. Deze samengestelde OV staat voor de mate waarin 

registratiess van lees-, taal- en rekenvorderingen plaatsvinden en is opnieuw gemeten met de 

vierpuntsschaal.. De a in het bo is .83, in het sbo .77. 

BelangBelang cognitieve prestaties. De mate waarin leraren de nadruk leggen op de cogni-

tievee ontwikkeling is een gecombineerde variabele. Eén van de negen items is: 'De ontwik-

kelingg van intellectuele vaardigheden is belangrijker dan het ontwikkelen van sociale vaardig-

hedenn bij leerlingen'. De items zijn gescoord op een vijfpuntsschaal. De a van de OV is in het 

boo .74, in het sbo .69. 

Onderwijstijd.Onderwijstijd. Voor de vakken lezen, taal en rekenen afzonderlijk wordt het aantal 

minutenn per week in de analyses meegenomen. 

Huiswerk.Huiswerk. De gesommeerde huiswerkvariabele voor taal, rekenen en zaakvakken is 

gemetenn met een driepuntsschaal. De a is in het bo bedraagt .67 en in het sbo .73. 

GestructureerdeGestructureerde instructie. Tot deze OV behoren drie subvariabelen. 

Methodegetrouwheid:: Voor zowel het begrijpend lezen als het taal- en rekenonderwijs is met 

eenn driepuntsschaal vastgesteld in welke mate de methode bepalend is voor het onderwijs. 

Eenn poging om één variabele te maken van de drie vakken tezamen, strandt op homogeniteits-

problemenn (bo: a = .39, n = 541; sbo: « = .46, n = 95). Vandaar dat de deelvariabelen apart 

wordenn geanalyseerd. 

Klassikaall  onderwijs: De mate waarin bij het lees-, taal- en rekenonderwijs klassikaal wordt 

lesgegeven,, telt drie items die met een vierpuntsschaal zijn gescoord. De OV heeft in het bo 

eenn a van .71 (n = 479), in het sbo is de a .73 (n = 70). 

Differentiatie:: Deze deelvariabele drukt de mate uit waarin de leerlingen in eigen tempo de 

leerstoff  doorwerken in de vakken lezen, taal en rekenen. De « in het bo en sbo is 

respectievelijkk .76 en .77. De scores zijn voor de analyses gespiegeld. 

161 1 



6.3.46.3.4 Data-analyses 

Allereerstt wordt de theoretische claim van de stabiliteit van het concept 'prestatiegerichtheid' 

overr tijd nagegaan. Correlaties (Pearson r) zijn berekend tussen de prestatiegerichte factoren 

(OV's)) op school- en klasniveau die op de verschillende PRIM A-tijdstippen zijn gekwanti-

ficeerd.. Er wordt van stabiliteit gesproken als de correlaties tussen de vergelijkbare OV's op 

dee verschillende meetmomenten significant zijn5. 

Vervolgenss zijn beschrijvende en toetsende analyses gepleegd op de ontwikkeling van 

taal-- en rekenprestaties (AV's) van de gematchte risicoleerlingen in de groepen 4, 6 en 8 van 

hett bo en sbo. 

Dee structuur van de data lijk t op het eerste gezicht 'gelaagd' in drie niveaus: (1) drie 

herhaaldee metingen van de taaiprestatie en rekenprestatie binnen risicoleerlingen, (2) risico-

leerlingenn binnen klassen en (3) klassen binnen (speciale en reguliere) scholen. Multivariate 

meerniveau-analysess zijn in een dergelijk geval de 'gouden standaard' (Bosker & Snijders, 

1999;; Raudenbush & Bryk, 2002). 

Doorr gebruikmaking van de matchingtechniek is echter een datastructuur verkregen 

diee sterk afwijkt van de hiërarchische datastructuur die nodig is voor meerniveau-analyses. 

Binnenn de data van het bo komt het bijzonder vaak voor dat er één risicoleerling per klas en 

éénn klas per school is geselecteerd. In het sbo komt het echter wel voor dat er meerdere risico-

leerlingenn per klas zijn geselecteerd. Het gros van de risicoleerlingen zit immers in het sbo en 

niett in het bo. Maar meerdere klassen per school zijn in het sbo eveneens niet getrokken. De 

sett OV's zijn dus gelegen op één macroniveau. Daarmee vervalt het onderscheid tussen 

specifiekee niveaugerelateerde effecten (Hox, 2000). Bij deze datastructuur ligt het voor de 

handd traditionele multiple lineaire regressie-analyses (MR) uit te voeren. 

Dee toetsende analyses betreffende de invloed van de verschillen in prestatiegerichtheid 

tussenn het bo en sbo op de taal- en rekenontwikkeling van vergelijkbare risicoleerlingen zijn 

mett een variant van sequentiële MR (SPSS REGRESSION) uitgevoerd (Pedhazur, 1982; 

SPSSS Ine, 1986; Stevens, 1996; Tabachnick & Fidell, 1996). Begonnen is met een basismodel 

perr ontwikkelingsgebied. Daarin vormt de eindmeting (groep 8) van respectievelijk de taai-

enen rekenprestatie de AV. De startmeting (groep 4) van deze cognitieve variabelen zijn als 

controlee variabelen (OV's) gemodelleerd. De andere covariabele wordt gevormd door leeftija0 

(inn groep 4). 

Inn de eerste analysestap is de OV type bo (0 = 'regulier' en 1 = 'speciaal') in het 

gespecificeerdee regressiemodel ingevoerd. Zo is de negatieve effectgrootte van het verblijf in 

dee speciale setting bepaald. Tegelijk is vastgesteld hoeveel variantie in respectievelijk de taai-

enn rekenontwikkeling maximaal verklaard kan worden uit verschillen in de prestatiegericht-

heidd tussen de onderwij ssettings. Hierna is de OV type bo uit het model gehaald. Steeds is een 

OVV met betrekking tot de prestatiegerichtheid in het 'lege' model ingevoerd, waarna ook 

steedss opnieuw de OV type bo in het model is opgenomen. Eerst worden de prestatiegerichte 
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factorenn op schoolniveau ingevoerd, daarna volgen de OV's op klasniveau. Op deze manier is 

voorr elke OV het (relatieve) belang uitgemaakt bij de predictie van de AV7. 

Dee invloed van de OV type bo in het meervoudige regressiemodel is vóór en na de 

invoeringg van de OV's met betrekking tot de prestatiegerichtheid met elkaar vergeleken. Op 

grondd van veranderingen in de modelstatistieken is achterhaald of de verschillen in de OV's 

deell  hebben aan de differentiële taal- en rekenontwikkeling van risicoleerlingen in de 

gescheidenn trajecten. Indien bijvoorbeeld de slechtere taalontwikkeling van risicoleerlingen in 

hett sbo volledig zou komen doordat in het bo op klasniveau meer onderwijstijd voor taal 

wordtt gereserveerd, dan zou de OV type bo geen negatief effect meer mogen hebben nadat de 

gespecificeerdee OV in het regressiemodel is ingevoerd. Er wordt natuurlijk geen 'volledige' 

verklaringg verwacht, maar wel een afname van het effect van het verblijf in het sbo. 

Naa de onafhankelijke modelbouw voor de taal- en rekenontwikkeling en voor de OV's 

opp school- en klasniveau apart, wordt voor beide vormingsgebieden een spaarzaam regressie-

modell  opgezet. Daarmee is het relatieve belang van de OV's bepaald die bij de eerdere 

modelbouww een duidelijke verbetering van de regressievergelijkingen teweegbrengen. 

Voorr de verklaring van de differentiële taal- en de rekenontwikkeling wordt dezelfde 

seriee OV's in de MR meegenomen. De prestatiegerichtheid betreffende de belangrijkste 

schoolvakkenn kan moeilijk van elkaar worden gescheiden. Bovendien kunnen onderwijs-

activiteitenn binnen het ene domein kunnen van invloed zijn op uitkomsten binnen het andere 

domein.. Als leraren bijvoorbeeld veel aandacht hebben voor een goed beheersingsniveau van 

lezen,, kan dat voor risicoleerlingen bevorderlijk zijn bij het begrijpen van rekensommen. 

6.44 RESULTATEN 

6.4.16.4.1 Stabiliteitsonderzoek 

Hett algemeen beeld van de stabiliteitsberekeningen is dat het construct 'prestatiegerichtheid' 

opp schoolniveau redelijk stabiel is over een periode van 4 jaar. Vrijwel alle consistentiecijfers 

(Pearsonn r) tussen de OV's op de drie verschillende meetmomenten zijn significant. Op klas-

niveauu is het theoretisch construct echter duidelijk minder stabiel. Oorzaak zou kunnen zijn 

datt de meting op dit niveau gevoelig is voor het leerjaarspecifieke karakter van de gerichtheid 

opp prestaties. Leraren kunnen in de verschillende leerjaren (groep 4, 6 en 8) een uiteenlopende 

invullingg geven aan het concept 'prestatiegerichtheid'. De prestatiegerichte factoren op 

klasniveauu zijn verzameld bij verschillende groepsleraren binnen reguliere en speciale basis-

scholen. . 
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6.4.26.4.2 Taal- en rekenontwikkeling vergelijkbare risicoleerlingen bo en sbo 

Tabell  6.2 biedt een verkort overzicht van de ontwikkelingsgegevens in taal en rekenen van 

soortgelijkee risicoleerlingen die het bo of sbo doorlopen. 

TabelTabel 6.2. Gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) taal- en rekenontwikkeling 

risicoleerlingenrisicoleerlingen bo en sbo 

Variabele e 

Taaiprestatie Taaiprestatie 

Bo o 

Sbo o 

Rekenprestatie Rekenprestatie 

Bo o 

Sbo o 

M M 

1,015.5 5 

1,015.2 2 

1,004.4 4 

1,002.6 6 

Groepp 4 

SD SD 

27.1 1 

27.1 1 

59.2 2 

60.4 4 

n n 

499 9 

500 0 

499 9 

500 0 

Groepp 6 

M M 

1,066.0 0 

1,062.9 9 

1,124.1 1 

1,096.1 1 

SD SD 

31.5 5 

26.7 7 

36.5 5 

37.1 1 

n n 

294 294 

212 2 

293 3 

211 1 

Groepp 8 

M M 

1,107.5 5 

1,071.7 7 

1,209.2 2 

1,140.7 7 

SD SD 

29.1 1 

24.9 9 

26.9 9 

27.8 8 

n n 

266 6 

133 3 

266 6 

131 1 

Uitt tabel 6.2 volgt dat zowel de taal- (F = 45.50, df= 2,p- .000) als de rekenontwikkeling (F 

== 32.60, df = 2, p = .000) voor vergelijkbare risicoleerlingen in het bo aanzienlijk beter 

verlooptt dan in het sbo. 

6.4.36.4.3 Effecten prestatiegerichtheid school- en klasniveau differentiële taal- en 

rekenontwikkeling rekenontwikkeling 

Inn het navolgende worden de resultaten van de diverse sequentiële multiple lineaire regressie-

analysess (MR) voor de taal- en rekenontwikkeling gepresenteerd. 

6.4.3.16.4.3.1 Taalontwikkeling 

Inn tabel 6.3 staat de informatie van het basismodel voor de ontwikkeling van de taaiprestaties. 

Dee multiple R bedraagt .69 en verschilt significant van nul, F(3, 391) = 118.98, p < 

.0011 (tabel 6.3). Alle gemodelleerde OV's dragen betekenisvol bij aan de voorspelling van de 

AV.. Als de OV taaiprestatie groep 4 uit de vergelijking wordt gelaten, neemt R2 (.48) met .19 

(sr(sr22)) af. Dit staat gelijk aan 19% verklaarde variantie. Weglating van de OV leeftijd betekent 

eenn reductie van 1% verklaarde variantie. Als de OV type bo uit de regressievergelijking 

wordtt gehaald, wordt er 7% minder variantie in de AV taaiprestatie groep 8 verklaard. Dit 

variantiepercentagee komt voor rekening van de onderwijssetting. Er kan dus maximaal 7% 

variantiee in de taalontwikkeling met de prestatiegerichte factoren worden verklaard. In 
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combinatiee hebben de OV's nog een aandeel van 20% in de variantie van de AV. Tezamen 

verklarenn de gemodelleerde OV's 48% (47% 'adjusted') van de variantie in de AV. 

TabelTabel 6.3. Basismodel MR taalontwikkeling (n = 395) 

Variabele e 

Taaiprestatie Taaiprestatie 

groepgroep 4 

Leeftijd Leeftijd 

TypeType bo 

M M 

SD SD 

TaaiprestatieTaaiprestatie Taaiprestatie 

groepgroep 8 (AV) groep 4 

(correlatiestatistieken) (correlatiestatistieken) 

.48 8 

-.444 -.06 

-.522 -.08 

(beschrijvendee statistieken) 

1,095.500 1,015.42 

32.555 26.81 

Leeftijd Leeftijd 

.69 9 

7.98 8 

.69 9 

TypeType bo 

.34 4 

.47 7 

BB (i sf 

(unieke) ) 

(regressiestatistieken) ) 

.533 .44 .19 

-7.533 -.16 .01 

-25.76-25.76 -.37 .07 

Interceptt = 622.00 

RR22 = .48a 

'Adjusted'' R2 = .47 

Multiplee R = = .69" 

p<.01 1 
"pS.001 1 

'Uniekee variantie = .27; gedeelde variantie = .20 

Inn tabel 6.4 staan de bevindingen van de serie multivariate analyses van de taalontwikkeling. 

Alleenn de significante effecten8 van de gespecificeerde OV's betreffende de prestatiegericht-

heidd op school- en klasniveau zijn gerapporteerd. Bovendien is de veranderde invloed van de 

OVV  type bo door de opname van de verscheidene prestatiegerichte factoren in de regressie-

modellenn aangegeven. 

Uitt tabel 6.4 volgt dat op schoolniveau geen verschil bestaat in de prestatiegerichtheid 

tussenn het bo en sbo waarvan een uitgesproken invloed uitgaat op de taalontwikkeling van 

risicoleerlingen.risicoleerlingen. Op klasniveau bestaan wel significante verschillen in de prestatiegerichtheid 

tussenn het bo en sbo die samenhangen met de differentiële taalontwikkeling van vergelijkbare 

risicoleerlingen. . 

Risicoleerlingenn in het bo hebben mede een positievere taalontwikkeling omdat 

regulieree leraren vaker van tevoren doelen formuleren voor de basisvakken, vaker controle-

toetsenn voor lezen en rekenen inzetten ter beoordeling van de realisatie van doelen en een 

groterr belang hechten aan cognitieve prestaties. Ook reserveren bo-leraren meer tijd voor het 

onderwijss in rekenen en geven ze vaker huiswerk op dan sbo-leraren. 
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TabelTabel 6.4. Sequentiële MR taalontwikkeling 

Variabele e 

TypeType bo vóór OV 

Klasniveau u 

Minimumdoelen Minimumdoelen 

TypeType bo na OV 

Toetsen Toetsen 

Controletoetsen n 

-- lezen 

TypeType bo na OV 

-- rekenen 

TypeType bo na OV 

BelangBelang cogn. prest. 

TypeType bo na OV 

Onderwijstijd Onderwijstijd 

-- rekenen 

TypeType bo na OV 

Huiswerk Huiswerk 

TypeType bo na OV 

Veranderingsstatistieken n 

RR2 2 

.07 7 

.03 3 

.06 6 

.02 2 

.07 7 

.03 3 

.06 6 

.02 2 

.06 6 

.02 2 

.07 7 

.02 2 

.07 7 

F F 

54.85 5 

15.25 5 

38.30 0 

11.78 8 

42.95 5 

16.11 1 

40.99 9 

12.17 7 

32.68 8 

13.59 9 

48.99 9 

10.30 0 

42.35 5 

df df 

1,391 1 

1,304 4 

1,303 3 

1,327 7 

1,326 6 

1,327 7 

1,326 6 

1,299 9 

1,298 8 

1,326 6 

1,325 5 

1,326 6 

1,325 5 

e e 

-25.76 -25.76 

7.58 8 

-25.68 8 

4.60 0 

-26.73 3 

10.31 1 

-25.79 9 

12.01 1 

-24.34 4 

.06 6 

-27.21 1 

5.04 4 

-26.62 2 

e e 

-.37 7 

.18 8 

-.37 7 

.15 5 

-.38 8 

.17 7 

-.37 7 

.16 6 

-.35 5 

.16 6 

-.39 9 

.14 4 

-.38 8 

srsr2 2 

(unieke) ) 

.073 3 

.026 6 

.059 9 

.020 0 

.066 6 

.027 7 

.062 2 

.023 3 

.056 6 

.023 3 

.073 3 

.018 8 

.065 5 

Inn tabel 6.5 staat het optimale regressiemodel voor de taalontwikkeling van de vergelijkbare 

risicoleerlingenn in beide onderwijssystemen. 

Dee resultaten in tabel 6.5 laten zien dat van het systematische verschil tussen het bo en 

sboo in de taalontwikkeling van risicoleerlingen ongeveer tweederde kan worden verklaard 

vanuitt verschillen in de gerapporteerde prestatiegerichte factoren op klasniveau. Het relatief 

grootstee belang gaat uit van het nastreven van doelen in de basisvakken (taal en rekenen) van 

regulieree leraren (2.3% verklaarde variantie). 
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TabelTabel 6.5. Finaal regressiemodel taalontwikkeling 

Variabele e 

TypeType bo vóór OV 

TypeType bo né OV's 

Klasniveau u 

Minimumdoelen Minimumdoelen 

Toetsen Toetsen 

Controletoetsen n 

-- lezen 

-- rekenen 

BelangBelang cogn. 

prest. prest. 

Onderwijstijd Onderwijstijd 

-- rekenen 

Huiswerk Huiswerk 

Veranderingsstatistieken n 

R2 2 

.07 7 

.02 2 

.02 2 

.02 2 

.01 1 

.01 1 

.00 0 

.00 0 

F F 

54.85 5 

13.73 3 

11.42 2 

9.92 2 

7.78 8 

6.76 6 

2.27 7 

.33 3 

df df 

1,391 1 

1,267 7 

1,273 3 

1,272 2 

1,271 1 

1,270 0 

1,269 9 

1,268 8 

P P 

.000 0 

.000 0 

.001 1 

.002 2 

.006 6 

.010 0 

.133 3 

.566 6 

B B 

-25.76 -25.76 

-19.03 3 

6.92 2 

4.60 0 

10.08 8 

9.03 3 

.03 3 

1.00 0 

J8 8 

-.37 7 

-.28 8 

.16 6 

.15 5 

.13 3 

.12 2 

.07 7 

.03 3 

srsr2 2 

(unieke) ) 

.073 3 

.024 4 

.023 3 

.019 9 

.014 4 

.012 2 

.004 4 

.001 1 

6.4.3.26.4.3.2 Rekenontwikkeling 

Tabell  6.6 bevat het uitgangsmodel voor de ontwikkeling in de rekenprestaties van overeen-

komstigee risicoleerlingen in het bo en sbo. 

Inn tabel 6.6 is de multiple R significant, F(3, 389) = 464.97, p < .001. De 

gemodelleerdee OV's leveren een bijdrage aan de predictie van de AV. Bij modelverwijdering 

vann de OV rekenprestatie groep 4, neemt de nu 78% (R2) verklaarde variantie in de AV met 

19%% (sr2) af. Als de OV leeftijd niet in het model wordt opgenomen, reduceert de verklaarde 

variantiee met 2%. Verwijdering van de OV type bo zorgt voor een daling van 14% verklaarde 

variantie.. Dit variantiepercèntage in de AV rekenprestatie groep 8 kan dus maximaal 

verklaardd worden uit het verschil in de prestatiegerichtheid tussen beide educatieve settings. 

Gecombineerdd verklaren de OV's nog eens 43% in de AV. Als totaal nemen de drie OV's 

78%% van de variatie in de AV voor hun rekening. 
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TabelTabel 6.6. Basismodel MR rekenontwikkeling (n = 393) 

Variabele e 

Rekenprestatie Rekenprestatie 

groepgroep 4 

Leeftijd Leeftijd 

TypeType bo 

M M 

SD SD 

RekenprestatieRekenprestatie Rekenprestatie 

groepgroep 8 (AV) groep 4 

(correlatiestatistieken) ) 

.57 7 

-.599 -.04 

-.777 -.22 

(beschrijvendee statistieken) 

1,186.255 1,007.71 

42.188 59.88 

Leeftijd Leeftijd 

.69 9 

7.98 8 

.69 9 

Type Type 

bo bo 

.33 3 

.47 7 

SS jS si4 

(unieke) ) 

(regressiestatistieken) ) 

.322 .45 .19 

-12.722 -.21 .02 

-46.955 -.53 .14 

Interceptt = 983.30 

RR22 = .78a 

'Adjusted'' R2 = .78 

Multiplee R = = .88" 

'' p < .001 
'' Unieke variantie = .35; gedeelde variantie = .43 

Inn tabel 6.7 staan de significante bevindingen van de reeks MR wat betreft de reken-

ontwikkeling. . 

Ookk voor de verschillende rekenontwikkeling van risicoleerlingen geldt dat 

verschillenn tussen het bo en sbo in prestatiegerichtheid op schoolniveau geen variantie-

verklarendee rol spelen. Wel bestaat er een relatie tussen de betere rekenontwikkeling van 

risicoleerlingenn in het bo en de sterkere prestatiegerichtheid op klasniveau binnen het bo. 

Risicoleerlingenn hebben in het bo mede een betere rekenontwikkeling dan overeen-

komstigee risicoleerlingen in het sbo omdat bo-leraren in meerdere mate dan sbo-leraren 

minimumdoelenn nastreven in de basisvakken, controletoetsen voor lezen en rekenen inzetten 

terr beoordeling van het behalen van doelen en leerlingvorderingen registreren. 

Tegelijkk blijkt dat bo-leraren het effectueren van cognitieve prestaties belangrijker 

vinden.. Daarnaast reserveren bo-leraren meer tijd voor het onderwijs in rekenen en geven ze 

vakerr huiswerk op. Daar bovenop geldt nog dat de instructie van bo-leraren gestructureerder 

iss dan van sbo-leraren. Dit uit zich in een grotere methodegetrouwheid in taal, een grotere 

matee van klassikaal onderwijs en een kleinere mate van differentiatie in de lessen. 
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TabelTabel 6.7. Sequentiële MR rekenontwikkeling 

Variabele e 

TypeType bo vóór OV 

Klasniveau u 

Minimumdoelen Minimumdoelen 

TypeType bo na OV 

Toetsen Toetsen 

Controletoetsen n 

-- lezen 

TypeType bo né OV 

-- rekenen 

TypeType bo na OV 

RegistratieRegistratie leervorderingen 

TypeType bo né OV 

BelangBelang cognitieve prestaties 

TypeType bo né OV 

Onderwijstijd Onderwijstijd 

-- rekenen 

TypeType bo né OV 

Huiswerk Huiswerk 

TypeType bo né OV 

GestructureerdeGestructureerde instructie 

Methodegetrouwheid d 

-taal l 

TypeType bo na OV 

Klassikaall onderwijs 

TypeType bo né OV 

Differentiatie e 

TypeType bo né OV 

Veranderingsstatistieken n 

RR2 2 

.14 4 

.02 2 

.10 0 

.02 2 

.12 2 

.04 4 

.11 1 

.02 2 

.12 2 

.03 3 

.11 1 

.01 1 

.13 3 

.02 2 

.12 2 

.02 2 

.12 2 

.03 3 

.10 0 

.03 3 

.12 2 

F F 

242.38 8 

23.52 2 

166.02 2 

15.29 9 

188.80 0 

36.60 0 

174.70 0 

16.67 7 

188.90 0 

24.92 2 

156.37 7 

12.66 6 

198.88 8 

23.65 5 

183.89 9 

21.27 7 

170.24 4 

19.22 2 

94.54 4 

25.78 8 

186.68 8 

df df 

1,389 9 

1,301 1 

1,300 0 

1,324 4 

1,323 3 

1,324 4 

1,323 3 

1,324 4 

1,323 3 

1,296 6 

1,295 5 

1,323 3 

1,322 2 

1,323 3 

1,322 2 

1,309 9 

1,308 8 

1,207 7 

1,206 6 

1,324 4 

1,323 3 

B B 

-46.95 5 

9.10 0 

-44.92 2 

5.20 0 

-47.60 0 

15.13 3 

-44.67 7 

8.07 7 

^7.02 2 

16.02 2 

-43.31 1 

.06 6 

-46.67 7 

7.41 1 

-45.92 2 

10.60 0 

-44.94 4 

11.17 7 

-45.39 9 

17.99 9 

-45.63 3 

fi fi 

-.53 3 

.17 7 

-.50 0 

.13 3 

-.53 3 

.20 0 

-.50 0 

.13 3 

-.52 2 

.17 7 

-.49 9 

.12 2 

-.52 2 

.16 6 

-.51 1 

.15 5 

-.50 0 

.19 9 

-.49 9 

.17 7 

-.51 1 

sr* sr* 

(unieke) ) 

.136 6 

.023 3 

.104 4 

.015 5 

.120 0 

.035 5 

.108 8 

.017 7 

.120 0 

.026 6 

.106 6 

.013 3 

.125 5 

.024 4 

.117 7 

.022 2 

.116 6 

.029 9 

.097 7 

.025 5 

.116 6 
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Tott slot staat in tabel 6.8 het eindmodel voor de rekenontwikkeling. 

TabelTabel 6.8. Finaal regressiemodel rekenontwikkeling 

Variabele e 

TypeType bo vóór OV 

TypeType bo na OV's 

Klasniveau u 

Minimumdoelen Minimumdoelen 

Toetsen Toetsen 

Controletoetsen n 

-- lezen 

-- rekenen 

Registratie Registratie 

leervorderingen leervorderingen 

BelangBelang cogitieve 

prestaties prestaties 

Onderwijstijd Onderwijstijd 

-- rekenen 

Huiswerk Huiswerk 

Gestructureerde Gestructureerde 

instructie instructie 

Methodegetrouwheid d 

-taal l 

Klassikaall onderwijs 

Differentiatie e 

Veranderingsstatistieken n 

RR2 2 

.14 4 

.03 3 

.04 4 

.02 2 

.01 1 

.00 0 

.00 0 

.00 0 

.00 0 

.00 0 

.01 1 

.00 0 

F F 

242.38 8 

17.40 0 

24.19 9 

11.68 8 

3.47 7 

.79 9 

.64 4 

2.48 8 

1.83 3 

2.83 3 

8.72 2 

.44 4 

df df 

1,389 9 

1,153 3 

1,163 3 

1,162 2 

1,, 161 

1,, 160 

1,159 9 

1,158 8 

1,157 7 

1,156 6 

1,155 5 

1,154 4 

P P 

.000 0 

.000 0 

.000 0 

.001 1 

.065 5 

.377 7 

.427 7 

.117 7 

.178 8 

.094 4 

.004 4 

.507 7 

B B 

-46.95 5 

-30.79 9 

11.91 1 

5.74 4 

7.95 5 

2.34 4 

3.46 6 

.00 0 

2.64 4 

5.32 2 

8.30 0 

3.21 1 

P P 

-.53 3 

-.33 3 

.24 4 

.16 6 

.09 9 

.04 4 

.04 4 

.07 7 

.06 6 

.08 8 

.14 4 

.03 3 

srsr2 2 

(unieke) ) 

.136 6 

.025 5 

.044 4 

.020 0 

.006 6 

.001 1 

.001 1 

.004 4 

.003 3 

.005 5 

.014 4 

.001 1 

Tabell  6.8 maakt duidelijk dat van het systematische verschil tussen het bo en sbo in de 

rekenontwikkelingg van risicoleerlingen circa viervijfde verklaard kan worden vanuit van de 

geobserveerdee verschillen in de gepresenteerde prestatiegerichte factoren op klasniveau. Er 

gaatt een relatief sterk effect uit van het nastreven van minimumdoelen (4.4% verklaarde 

variantie).. Ook het afnemen van controletoetsen bij lezen, om te kijken of de gestelde doelen 

zijnn gerealiseerd, deelt mee in de verklaring (2% verklaarde variantie). Tevens blijkt dat 

gestructureerdd onderwijs, in de vorm van een hogere mate van klassikaal onderwijs, een effect 

170 0 



sorteertt (1.4 % verklaarde variantie). Gezegd moet worden dat hierbij de aangehouden p-

grenss van .001 net wordt overschreden. 

6.55 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

Inn hieraan voorafgaand longitudinaal onderzoek is aannemelijk gemaakt dat vergelijkbare 

WSNS-risicoleerlingen,, dat wil zeggen 'risicoleerlingen met matige leer- en/of gedrags-

problemen',, in de groepen 4, 6 en 8 van het bo een betere taal- en rekenontwikkeling onder-

vindenn dan in de groepen 4, 6 en 8 van het sbo (Jepma & Meijnen, 2003). Volgens 

voorliggendee studie is dit voor een deel terug te voeren op de grotere prestatiegerichtheid van 

hett bo. Alleen verschillen in de prestatiegerichtheid tussen het bo en sbo op klasniveau dragen 

bijj  aan de differentiële taal- en rekenontwikkeling van vergelijkbare risicoleerlingen. Op 

schoolniveauu zijn geen invloedrijke prestatiegerichte factoren aangetroffen. 

Uitt onderwijskundig onderzoek blijkt regelmatig dat factoren op schoolniveau minder 

belangrijkk zijn bij de verklaring van verschillen in leerlingprestaties tussen scholen 

(Scheerens,, 1993; Coe & Fitz-Gibbon, 1998; Hill & Rowe, 1998). Voor factoren op klas- en 

leerkrachtniveauu wordt wel vaak empirische evidentie gevonden (Hanushek, Kain & Rivkin, 

1998).. Verschillen tussen scholen zijn vaak ook minder groot dan verschillen tussen klassen 

enn leraren in relatie tot verschillen in onderwijsprestaties van leerlingen. Samenhangen tussen 

klas-- en leerkrachtkenmerken en leerlingprestaties blijken bovendien vaak sterker dan samen-

hangenn tussen schoolkenmerken en leerlingprestaties. Het is verleidelijk voor het be-

schrijven,, verklaren en voorspellen van verschillen tussen leerlingprestaties vooral de aan-

dachtt te vestigen op klas- en leerkrachtverschillen. Toch zal de zoektocht naar effectieve 

schoolkenmerkenn niet moeten worden gestaakt. Symptomatisch voor het wijzigende beleids-

klimaatt in het primair onderwijs zijn een sterkere deregulering en decentralisatie. Het logische 

gevolgg hiervan is een autonomievergroting in de beleidsvoering. Aangezien het beleids-

vormendd vermogen van basisscholen verschilt, zal de relevantie van kenmerken op school-

niveauu in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk groeien. 

Uitt onze analyses kan ook worden afgeleid dat de verschillen in de rekenontwikkeling 

vann vergelijkbare risicoleerlingen in het bo en sbo sterker worden beïnvloed door de onder-

wijj  ssetting dan de taalontwikkelingsverschillen. Van de verschillen in de taalontwikkeling is 

ongeveerr 7% gebonden aan de setting. Van de variantie in de rekenontwikkeling is circa 14% 

gebondenn aan de educatieve setting. Verder is naar voren gekomen dat de geconstateerde 

verschillenn in de rekenontwikkeling van vergelijkbare risicoleerlingen in het bo en sbo enigs-

zinss beter worden verklaard dan de verschillen in de taalontwikkeling. Dit correspondeert met 

bevindingenn van het schooleffectiviteits- en schoolverbeteringsonderzoek (Raudenbush, 1989; 

Bosker,, 1991). Rekenen wordt vrijwel uitsluitend aangeboden op school en belichaamt daar-
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meee bij uitstek een formeel schoolvak. Taal heeft daarentegen ook een krachtige vertakking 

mett het thuismilieu van kinderen. 

Uiteraardd tonen de sequentiële multivariate regressie-analyses aan dat de eerdere taai-

enn rekenscores van risicoleerlingen (groep 4) sterker samenhangen met de latere taal- en 

rekenscoress (groep 8) dan de verschillen in prestatiegerichtheid russen het bo en sbo op 

klasniveau. . 

Desondankss kan geconcludeerd worden dat de gunstiger taal- én rekenontwikkeling 

vann WSNS-risicoleerlingen in het bo mede komt doordat bo-leraren in meerdere mate 

minimumdoelenn nastreven in de basisvakken, in meerdere mate controletoetsen voor lezen en 

rekenenn inzetten ter beoordeling van de realisatie van doelen en een groter belang toekennen 

aann cognitieve prestaties dan sbo-leraren. Bovendien reserveren bo-leraren meer tijd voor het 

onderwijss in rekenen en geven ze vaker huiswerk op dan sbo-leraren. 

Dee gunstiger rekenontwikkeling van WSNS-risicoleerlingen in het bo kan bovendien 

nogg gedeeltelijk worden verklaard vanuit het feit dat bo-leraren, vaker dan sbo-leraren, 

leerlingvorderingenn registreren. Daarnaast werken reguliere leraren meer volgens de taal-

methode,, geven ze in meerdere mate klassikaal onderwijs en differentiëren ze in mindere 

matee in het onderwijs. Dit laatste duidt erop dat bo-leraren een grotere mate van gestructu-

reerdee instructie voorstaan dan sbo-leraren. 

Voorr de betere taalontwikkeling van risicoleerlingen in het bo is bovenal het nastreven 

vann minimumdoelen in de kernvakken betekenisvol. De positievere rekenontwikkeling van 

risicoleerlingenn in het bo gaat in hoofdzaak samen met het sterker nastreven van minimum-

doelenn in de basisvakken, het frequenter afnemen van controletoetsen bij lezen en het geven 

vann gestructureerder onderwijs, in de vorm van een grotere mate van klassikaal onderwijs. 

Zoalss verwacht bestaan er kruislingse relaties tussen prestatiegerichte factoren in het 

enee vak en de prestatieontwikkeling in het andere vak. De veronderstelling dat de prestatie-

gerichtheidd met betrekking tot taal en rekenen en de leerlingprestaties in die vakken nauw met 

elkaarr zijn verbonden, wordt hiermee onderschreven. 

Risicoleerlingenn die hun basisschooltijd doorbrengen in het sbo hebben dus een 

minderr goede taal- en rekenontwikkeling dan overeenkomstige risicoleerlingen die onderwijs 

volgenn in het bo. Blijkens dit onderzoek hangt een grotere focus op prestaties in het bo (op 

klasniveau)) samen met betere leerprestaties van risicoleerlingen. 

Teneindee de prestatieontwikkeling van risicoleerlingen in het sbo te stimuleren, is het 

aanbevelenswaardigg dat speciale basisscholen een hogere prioriteit gaan toekennen aan het 

realiserenn van onderwijsprestaties. Goede onderwijsprestaties bieden beter uitzicht op een 

terugkeerr naar het bo. Hiermee samenhangend kunnen ook sbo-risicoleerlingen adviezen 

krijgenn voor de meer theoretische leerwegen in het voortgezet onderwijs. 

Eenn goede stap in deze richting is de kerndoelen van het primair onderwijs ook binnen 

hett sbo te toetsen aan de hand van nationaal genormeerde toetsprocedures, zoals bijvoorbeeld 

diee van het Cito. Speciale en reguliere basisscholen ressorteren per slot van rekening beide 
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onderr de Wet op het Primair Onderwijs en zullen op die grond dezelfde communale doel-

stellingenn na moeten streven. Het afnemen van onafhankelijke toetsen in het sbo heeft zeer 

waarschijnlijkk tot gevolg dat ook sbo-leraren op grotere schaal systematisch gaan werken aan 

hett realiseren van minimumdoelen voor de voornaamste curriculumvakken. Ook kan dit bij 

sbo-lerarenn leiden tot het frequenter afnemen van controletoetsen. Het wettelijk verplichten 

vann de invoering van leerlingvolgsystemen in het gehele primair onderwijs kan scholen en 

lerarenn helpen bij de organisatie van het volgen van het ontwikkelingsprofiel van leerlingen. 

Hiervann kan een belangrijke impuls uitgaan om kwalitatief goed en productief onderwijs in 

hett sbo van de grond te krijgen. 

Inn de inleiding is reeds gesteld dat de Inspectie sinds kort schoolbezoeken aflegt aan 

specialee basisscholen (Inspectie van het Onderwijs, 2002). Controle en beoordeling van die 

scholenn op verschillende kwaliteitsaspecten gaat in de toekomst integraal onderdeel uitmaken 

vann het jaarlijkse openbaar onderwijsverslag. Naar aanleiding van het eerste schoolbezoek 

oordeeltt de Onderwijsinspectie niet onverdeeld positief over het functioneren van speciale 

scholen.. Er zijn maar weinig moderne onderwijsleerpakketten beschikbaar. Voor risico-

leerlingenn die de leerstof aankunnen, is in de lesmethoden vaak geen verrijkend onder-

wijsaanbod.. Het behalen van de kerndoelen wordt daardoor bemoeilijkt. Onlangs is door de 

overheidd een financiële injectie aan speciale basisscholen gegeven om moderne lesmethoden 

aann te schaffen. Het is voorts raadzaam educatieve uitgeverijen uit te nodigen om meer 

geschiktt leermateriaal op de markt te brengen. Mede vanwege het relatief kleine afzetgebied 

iss het voor uitgevers totnogtoe weinig rendabel geschikte methoden te ontwikkelen. Dit kan 

specialee basisscholen in de weg staan om prestatiegerichter te gaan werken. 

Mett enige regelmaat wordt voorgesteld om onderwijskundige vernieuwingen in te 

voerenn waarbij het principe van klassikale instructie wordt losgelaten (bijv. activerende 

directee instructie, coöperatief leren, 'mastery learning', 'tutoring' en adaptief onderwijs). In 

ditt onderzoek lijk t het erop dat juist een grotere mate van klassikaal onderwijs samenhangt 

mett de betere rekenprestaties van risicoleerlingen in het bo. Door anderen is al eens geuit dat 

gestructureerdd onderwijs beter kan aanslaan bij achterstandsleerlingen (Tesser & Iedema, 

2001).. Instructiewijzen waarbij leerlingen meer zelfstandigheid krijgen in en verant-

woordelijkheidd krijgen voor hun eigen leerproces lijken met name betere leerlingen ten goede 

tee komen. Zij beschikken in grotere mate over de noodzakelijke leercapaciteiten hiervoor. 

Hunn onderwijsleerproces kan in grotere mate via veldonafhankelijkheid gestalte krijgen. Bij 

sterkk geïndividualiseerd onderwijs ontbreekt voor risicoleerlingen een krachtige veldsturing. 

Daarnaastt ontbreekt het aan een duidelijk referentiekader waaraan ze zich kunnen optrekken. 

Onderzoekk naar effectieve instructiestrategieën voor leerlingen die een verhoogde kans 

hebbenn onderwijsachterstanden op te lopen, lijk t nodig. 

Dee aard van het PRIMA-cohortonderzoek heeft ertoe geleid dat de taal- en reken-

ontwikkelingg van risicoleerlingen longitudinaal (in de groepen 4, 6 en 8) kon worden 

gemeten,, terwijl het concept 'prestatiegerichtheid' geoperationaliseerd moest worden op basis 
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vann één meetmoment (groep 6). Geclaimd is dat de prestatiegerichtheid van scholen en hun 

lerarenn over tijd stabiel is. Voor het schoolniveau is dit verdedigbaar, voor het klasniveau 

echterr minder. Het vermoeden bestaat dat het concept 'prestatiegerichtheid' een leerjaar-

specifiekee invulling van leraren krijgt. 

Voorr het meten van dit theoretisch construct in het secundair onderwijs wordt gebruik 

gemaaktt van een daartoe speciaal ontwikkeld en gevalideerd instrument (Gaziel, 1997; 

Maslowski,, 2001). In deze studie is het construct gemeten met bestaande gegevensbestanden 

vann het grootschalig schriftelijk survey-onderzoek van PRIMA. Een voordeel hiervan is dat er 

gegevenss beschikbaar zijn van omvangrijke steekproeven scholen, klassen en leraren. Een 

nadeell  hiervan is echter dat de systematisch verzamelde gegevens van de prestatiegerichtheid 

weinigg 'diepte' hebben. Het verdient aanbeveling herhalingsonderzoek te doen op basis van 

eenn psychometrisch verantwoord instrumentarium. Een constructmeting is wenselijk waarbij 

eenn combinatie van vragenlijst- en observatie-onderzoek wordt uitgezet. Een groot aantal van 

dee door ons gebruikte prestatiegerichte factoren kan daarin worden opgenomen. Er zal 

evenwell  rekening moeten worden gehouden met het leerjaarspecifieke karakter van het 

concept. . 

Naastt verschillen in de prestatiegerichtheid tussen het bo en sbo kunnen concurrerende 

factorenn worden aangewezen ter verklaring van de geobserveerde taal- en rekenontwik-

kelingsverschillenn van vergelijkbare risicoleerlingen in het bo en sbo. Geopperd is dat 

verschillenn in prestatieverwachtingen van bo- en sbo-leraren, verschillen in prestatieniveaus 

vann klassen in het bo en sbo, alsmede tekortkomingen van het semi-experimenteel ontwerp 

(meerr precies: de constructie van de vergelijkingsgroepen risicoleerlingen met matching) 

mogelijkk alternatieve verklaringen zijn (Jepma & Meijnen, 2003). Gelet op het belang van het 

onderwerpp moet serieus worden overwogen verder onderzoek te verrichten naar de waar-

schijnlijkee oorzaken van de ontwikkelingsverschillen die risicoleerlingen in beide onderwijs-

systemenn vertonen. 

NOTEN N 

11 Wij zijn dank verschuldigd aan Jaap Roeleveld voor zijn technische ondersteuning bij de data-

analyses. . 

22 Voor een gedetailleerdere beschrijving van de methode wordt verwezen naar Jepma en 

Meijnenn (2003). 

33 De 'Bartlett's sphericity test' wijst weliswaar uit dat de deelsets OV's in de correlatiematrices 

voldoendee gecorreleerd zijn, maar de 'Kaiser-Meyer-Olkin test' produceert statistieken die op 

eenn inadequaatheid van het materiaal duiden. Enkele OV's 'laden' op meerdere PC's, wat 

duidtt op heterogeniteit binnen de variabelenclusters. Ook een eenduidige etikettering van de 

componentenn is lastig. 
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BetrekkelijkBetrekkelijk veel schoolleiders hebben meerdere registratiesystemen aangegeven bij de 

metingg van de subvariabele type LVS. Op scholen worden namelijk meerdere systemen naast 

elkaarr gebruikt (Roeleveld, Otter & Blok, 2001). In de oorspronkelijke dataset zijn die scores 

alss 'missings' gecodeerd. Met informatie van de subvariabele doel LVS, zijn de 'missings' in 

onzee dataset omgezet in bruikbare scores. 

Hett stabiliteitsonderzoek is afzonderlijk voor het bo en sbo en afzonderlijk voor de OV's op 

school-- en klasniveau uitgevoerd. Alle beschikbare school- en leerkrachtgegevens van 

PRIMA1,, -2 en -3 zijn gebruikt. 

Hett stabiliteitsonderzoek is om meerdere redenen van zeer beperkte omvang. Lang niet alle 

prestatiegerichtee factoren (OV's) die bij PRIMA2 op school- en klasniveau zijn gemeten, zijn in 

dee eerdere (PRIMA1) en latere (PRIMA3) meting meegenomen. Daar bovenop geldt dat de 

OV'ss op klasniveau in groep 4 feitelijk zijn gebaseerd op gegevens van de leerkrachten uit 

groepp 3. Dit komt door de opzet van PRIMA1. Daarnaast zijn samengestelde variabelen soms 

inn het bo wel schaalbaar, terwijl dezelfde variabelenset in het sbo daarentegen niet schaalbaar 

is.. Het omgekeerde komt ook voor. Bedenk dat zonder de databeperkingen de longitudinale 

gegevenss van de prestatiegerichte factoren in de analyses zouden zijn meegenomen. 

Ondankss de kleinschaligheid van de analyses biedt het toch een aardig inzicht in de 

(on)veranderbaarheidd van de prestatiegerichte factoren over een tijdsperiode van 4 jaar. 

Voorr de minieme beginverschillen in taal en rekenen tussen de risicoleerlingen uit het bo en 

sboo is gecorrigeerd door de taal- en rekenprestatie in groep 4 als OV's in de basismodellen te 

modelleren.. Met de vertegenwoordiging van leeftijd als covariabele in de modellen worden de 

mogelijkk differentiële ontwikkelingstendensen vanwege de initiële leeftijdsverschillen tussen 

risicoleerlingenn in het bo en sbo weggenomen (zie tabel 6.1). Achtergrondvariabelen ais sekse 

enn SEA zijn bewust uit de modellen gelaten. In Jepma en Meijnen (2003) zijn voor deze OV's 

geenn verschillende ontwikkelingspatronen opgemerkt. Ook hoeft er geen apart model 

opgesteldd te worden voor LOM- en MLK-risicoleerlingen, daar er voor de verschillende 

risicoleertingentypologierisicoleertingentypologie geen differentiële ontwikkelingen zijn getraceerd. 

Mett dataverkennende analyses is materiaalkennis opgedaan van de geselecteerde OV's. 

Dezee analyses zijn apart voor de OV's binnen het bo en sbo en apart voor de school- en 

leerkrachtgegevenss uitgevoerd. 

Toetsingg van de assumpties, met hulp van histogrammen en grafische plots van de 

gestandaardiseerdee residuen en gestandaardiseerde voorspelde waarden op de AV's, duiden 

niett op schendingen. 

Relevantee problemen bij MR zijn (1) overgevoeligheid voor 'wilde datapunten' ('outliers') en 

invloedrijkee scores en (2) multicollineariteit onder de set OV's. 

AdAd 1. Voorafgaand aan de MR zijn de OV's nagekeken op enkel- en meervoudige uitbijters. 

Enkelvoudigee extreme variabelenscores (meer dan 3 SD afwijking van het variabelengemid-

delde)) zijn ingedikt tot de toegestane afwijkingsrange. Concreet betekent dit dat enkele 

extremee waarden (lage en hoge) op de OV onderwijstijd tot acceptabele scores zijn gemaakt. 

Mett 'Mahalanobis distance' (D2) zijn geen meervoudige uitbijters in de datasets aangetroffen. 

Daarnaastt zijn ook tijdens de verschillende MR uitbijters in de AV's (via inspectie van de 

gestandaardiseerdee residuen), uitbijters in de set OV's (met behulp van de ïeverage-
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diagnostiekk en D2) en invloedrijke datapunten (met 'Cook's distance') gemeten. De berekende 

statistiekenn geven geen aanleiding tot datamanipulaties over te gaan. 

AdAd 2. De correlatiematrtx van de OV's duidt niet op bijzonder sterke intercorrelaties (> .80). 

88 Voor zowel de taal- als de rekenontwikkeling is het effect per OV bepaald. Invoering van 

relatieff veel OV's vergroot de 'kapitalisatie op kans' systematisch (Van Knippenberg & Siero, 

1994).. Kanskapitalisatie is verkleind door naleving van de Bonferroni-correctie. De grens-

waardee p < .001 is aangehouden voor een significante verandering in F door invoering van de 

apartee OV's. 
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'Wetenschapp is de titanische poging van het menselijk intellect zich uit zijn 

kosmischee isolement te verlossen door te begrijpen.' 

(uitt Nooit meer slapen van W.F. Hermans, pag. 13) 




