
K
im

 Bellens en Bieke D
e Fraine

      W
at werkt?

9 7 8 9 0 3 3 4 9 1 0 7 8

Heeft u zich al eens afgevraagd ‘wat werkt’ in het basisonderwijs? Welke kenmerken 

van scholen net zorgen voor hoge prestaties, een grote leerwinst en een hoog welbe-

vinden van leerlingen? En of deze kenmerken zinvol zijn voor alle leerlingen? 

Dit boek biedt u een antwoord op deze en vele andere vragen omtrent de vraag ‘wat 

werkt’ in het basisonderwijs. Er zijn veel onderzoeksresultaten beschikbaar over 

kenmerken van effectief basisonderwijs. Tegelijkertijd is het moeilijk om in deze 

veelheid aan studies de bomen door het bos te zien. Daarom biedt dit boek u een 

overzicht van de belangrijkste kenmerken die een invloed hebben op de onderwijs-

uitkomsten van leerlingen. Naast een aantal kenmerken van het kind en de thuisom-

geving, focust het boek voornamelijk op de invloeden van leerkrachten, de klas- en 

schoolpraktijk, het schoolbeleid en de bredere schoolcontext. 

Op deze manier vormt Wat werkt? een inspiratiebron voor beleidsmakers, directeurs, 

pedagogisch begeleiders, leraren en andere onderwijsbetrokkenen. Het helpt hen om 

dag in dag uit bewust te kiezen voor kwaliteitsvol basisonderwijs aan álle leerlingen. 
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Dankwoord

Voor u ligt een review die tot stand kwam in het kader van het project ‘Review naar 
indicatoren voor het maximaliseren van leerprestaties, leerwinst en welbevinden in het 
basisonderwijs’. Dit project werd uitgevoerd van januari tot eind april 2012 in opdracht 
van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid.

Het doel van het project betrof het maken van een overzicht van de factoren die de 
leerprestaties, de leerwinst en het welbevinden van leerlingen in het basisonderwijs 
kunnen maximaliseren. Het overzicht van deze determinanten wordt gestructureerd 
volgens het CIPO-model en biedt aanknopingspunten voor de monitoring van relevante 
outputfactoren, en input-, context- en procesfactoren.

Meer informatie over het project vind je op www.ond.vlaanderen.be/obpwo/

Deze reviewstudie kwam tot stand dankzij de medewerking van verschillende mensen. 
Onze grootste dank gaat uit naar Kim Bellens die stapels onderzoeksliteratuur heeft 
verwerkt. Kim is een gedreven onderzoeker, die via haar vlotte pen een bijdrage heeft 
geleverd aan het verkleinen van de kloof tussen onderzoek en praktijk.

Daarnaast heeft ook Georges Van Landeghem meegewerkt aan deze studie. Verder 
willen we Jan Van Damme bedanken voor zijn waardevolle feedback. Ook Maarten 
Pinxten en Sara Speybroeck gaven feedback die bijdroeg tot het huidige resultaat.

Tot slot wensen wij alle leden van de stuurgroep en de verantwoordelijken van 
Strategische Beleidsondersteuning (Departement Onderwijs en Vorming) te bedan-
ken voor hun interesse en betrokkenheid bij het onderzoek. Naast de stuurgroeple-
den van het Ministerie, willen we in het bijzonder Prof. Dr. Katrien Struyven (VUB) 
bedanken, voor ook haar inbreng en waardevolle feedback tijdens de stuurgroepver-
gaderingen.

We hopen dat deze reviewstudie een inspiratiebron mag zijn in de zoektocht naar 
de beste leeromgeving voor elke leerling.

Leuven, 30 april 2012

Prof. Dr. Bieke De Fraine, promotor
Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie
KU Leuven





1.  Het onderwijslandschap: een kleurrijk 
bloemenlandschap

In dit onderzoeksrapport worden de factoren besproken die een effectieve klas- en 
schoolpraktijk kenmerken. Dit kan de indruk wekken dat we met dit rapport een pas-
klaar recept willen aanbieden voor effectief onderwijs: kijk naar het lijstje van factoren 
die een positieve invloed hebben op de leeruitkomsten van leerlingen, voeg deze samen 
en ziezo... een effectieve klas- en schoolpraktijk is een feit! Voorgesteld op deze manier, 
lijkt de zoektocht naar goed onderwijs een soort handleiding om een kast in elkaar te 
zetten: men moet de juiste materialen in de juiste volgorde op de juiste plaats zetten, 
om als eindresultaat een mooie kast (lees: een effectieve klas of school) te bekomen.

We willen er echter op wijzen dat zulk een kijk op het onderwijs en op dit onder-
zoeksrapport geenszins onze bedoeling is. Het bouwen aan een effectieve klas- en 
schoolpraktijk vergt veel meer dan dat. In deze inleiding willen wij dan ook graag even 
stilstaan bij en extra toelichting geven over de visie waarmee de hier gepresenteerde 
onderzoeksresultaten geïnterpreteerd en gebruikt kunnen worden in het werken aan 
een effectieve klas- en schoolpraktijk. Hiervoor gebruiken we graag de metafoor van 
het aanleggen van een bloemenperk.

Bij het aanleggen van een mooi bloemenperk spelen verschillende factoren een rol 
(o.a. de bodem, de weersomstandigheden, de verzorging). Ook binnen onderwijs zijn 
er allereerst verschillende betrokkenen die een invloed hebben op de school- en klas-
praktijk. Zoals uit dit rapport blijkt, blijft dit niet beperkt tot de leerkrachten en de 
schoolleider, maar zijn ook ouders en de bredere gemeenschap van wezenlijk belang 
in het voorzien van effectief onderwijs. Niet enkel zijn er verschillende betrokkenen 
van belang in de uitbouw van effectief onderwijs, ook zijn er verschillende factoren die 
een rol spelen, zoals de materiële thuisomgeving, de klasgrootte, de klassamenstelling, 
het schoolklimaat, e.d.

Verder is het enkel in het geïntegreerde samenspel van al deze elementen (zon, regen, 
wind, beschutting, ...), dat bloemen groeien en bloeien en het is belangrijk dat al deze 
factoren in een juiste hoeveelheid aan de bloemen worden gegeven. Doorheen deze 
reviewstudie zal u merken dat dit ook geldt voor scholen: bepaalde elementen moeten 
goed zitten om van effectief onderwijs te kunnen spreken. Ook al krijgt de bloem juist 
genoeg zon en regen, één windstoot kan de bloem volledig vernielen. Zo zal de afwe-
zigheid van een effectieve instructiestijl van de leerkracht nefast zijn voor de onderwij-
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suitkomsten van de leerlingen (zie 5.3.1(a)). Maar eenmaal deze basiselementen goed 
zitten, is het natuurlijk mogelijk om ervoor te kiezen om extra elementen toe te voegen 
om het bloemenperk nog mooier te laten bloeien – of het onderwijs nog effectiever te 
maken.

Daarnaast is het zo dat men nooit over de optimale omstandigheden beschikt en dat 
men keuzes moet maken bij de aanleg van een bloemenperk. Het planten van een 
bloem op een bepaalde plaats in de tuin, zorgt ervoor dat ze meer zonlicht krijgt, maar 
bijkomend kan het zijn dat ze op die plaats meer wind te verduren krijgt. Ook binnen 
het onderwijs is het zo dat niet alle gewenste middelen en factoren zomaar aanwezig 
en beschikbaar zijn, denk bijvoorbeeld aan fi nanciële middelen of beschikbare perso-
neelsleden. Vandaar dat het niet realistisch is om alle effectieve interventies gelijktijdig 
in te zetten. Steeds zullen er afwegingen moeten plaatsvinden, waarbij gekozen moet 
worden voor bepaalde interventies, die mogelijks een ongunstig effect hebben op an-
dere factoren. Men kan namelijk nooit kiezen voor álle effectieve maatregelen.

Verder heeft de tuinier niet alles zelf in de hand – denk bijvoorbeeld aan de weersom-
standigheden. Ook binnen onderwijs moet men soms ‘roeien met de riemen die men 
heeft’. Zo kan het zijn dat er bepaalde factoren een ongunstige invloed hebben op de 
uitkomsten van de leerlingen, maar dat wij hier als leerkracht, school en/of onder-
wijsbeleid geen invloed op hebben (o.a. socio-economische status of de thuistaal van 
leerlingen). Daarom proberen we ons in dit onderzoeksrapport niet zozeer te richten 
op die zaken die onveranderbaar of onbeïnvloedbaar zijn door leerkrachten, scholen 
en de ruimere onderwijscontext, maar gaan we na hoe we in aanwezigheid van deze 
complicerende factoren ons onderwijs toch zo effectief mogelijk kunnen inrichten. U 
zal zien dat, met een ‘creatief’ gebruik van de aanwezige factoren, het steeds mogelijk 
is om een mooi bloemenperk aan te leggen waarin elke bloem kan groeien en bloeien!

Net zoals elke bloem een eigen verzorging nodig heeft, hebben leerlingen verschillende 
noden waarop het onderwijs moet trachten in te spelen, zodat iedereen kan uitgroeien 
tot die unieke bloem die hij of zij potentieel is. Daarom brengt deze review ook de dif-
ferentiële effecten van scholen en leerkrachten in kaart.

Tot slot gaat een tuinier niet zomaar – op gevoel – aan de slag met het kweken van 
bloemen. Veeleer zal hij of zij de vele kennis die hierover reeds aanwezig is, raadple-
gen, om deze kennis te verrijken met de eigen inzichten en ervaringen in het kweken 
van bloemen. Ook in het onderwijs is er een tendens naar evidence-based onderwijs 
(zowel praktijk als beleid). Noem onderzoekers gerust een tuingids voor het kweken 
van bloemen! U kan er een beroep op doen en de gids kan u algemene, verhelderende 
inzichten geven, maar de uiteindelijke interventies zullen ook steeds afhangen van uw 
eigen intuïtie, ervaring en professionele inzicht. Wel hopen wij, dat deze tuingids u 
helpt om elke bloem net dat ietsje mooier te laten bloeien.

Door op deze metaforische wijze het onderwijs voor te stellen als het aanleggen en 
onderhouden van een bloemenperk, hopen we dat het duidelijk is hoe dit onderzoeks-
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rapport en de hierin besproken kenmerken als leidraad kunnen dienen voor verschil-
lende stakeholders die elke dag streven naar het uitbouwen van een effectieve klas- en 
schoolpraktijk. De belangrijkste boodschap die wij hier dan ook willen meegeven is 
dat iedereen een eigen, uniek en mooi bloemenperk kan aanleggen. Wij hopen van 
harte dat we met deze reviewstudie iedereen in het onderwijs kunnen ondersteunen 
in het aanleggen van een eigen bloemenperk. Op deze manier wordt het Vlaamse on-
derwijslandschap een geurend en kleurrijk bloemenlandschap, waarin plaats is voor 
elke bloem!





2. Situering: waarom deze review?

Onderwijs vervult een belangrijke taak in onze samenleving. Onderwijs moet kinderen 
voorbereiden op deelname aan de bredere samenleving. De meeste kinderen zitten 
minstens tot hun 18 jaar op school. Het is dan ook maar best dat de tijd die ze op de 
schoolbanken besteden, op een zinvolle en effi ciënte manier wordt ingericht. Maar 
wat is goed onderwijs? Uiteraard is er niet één manier dé beste, zoals we in Hoofdstuk 
1 duidelijk aangeven, maar bestaan er verschillende manieren om goed onderwijs te 
verschaffen aan leerlingen.

Dit kan en mag echter geen vrijgeleide zijn om het onderwijs op een ondoordachte 
manier te organiseren. Onderwijs kan verschillende doelen dienen en men dient ver-
schillende visies op opvoeding en onderwijs te respecteren – wat gewaarborgd wordt 
door de onderwijsvrijheid. Wel is het belangrijk dat men weet hoe een bepaalde vorm 
van onderwijs of hoe een bepaalde interventie in de klaspraktijk een invloed heeft op 
leerlingen. Op die manier kunnen leerkrachten en scholen doelbewust hun klas- en 
schoolpraktijk vormgeven en kunnen ouders bewust kiezen aan welk onderwijsproject 
zij hun kinderen willen laten deelnemen. Waar binnen de geneeskunde geen medicijn 
mag worden toegediend vooraleer tal van studies de voor- en nadelen van het genees-
middel in kaart hebben gebracht (waarnaar verwezen wordt met de term ‘evidence 
based medicine’), krijgt men binnen het onderwijs als het ware ‘carte blanche’ om de 
klas- en schoolpraktijk van leerlingen vorm te geven – uiteraard binnen de grenzen van 
de uniforme ontwikkelingsdoelen en eindtermen. We willen hier zeker niet de goede 
bedoelingen van onderwijsmensen in twijfel trekken. Uiteraard wil iedereen het beste 
voor leerlingen en handelen allen conform het inzicht en de mogelijkheden die ze op 
dat moment hebben om het onderwijs zo ‘goed’ mogelijk – waarbij ‘goed’ wordt inge-
vuld op basis van hun eigen visie – in te richten.

Er is echter tal van onderwijsonderzoek voorhanden omtrent effectief onderwijs waar-
op onderwijsbetrokkenen zich kunnen beroepen om weldoordachte keuzes te maken. 
Te denken valt aan het overzichtswerk van Hiebert en Grouws (2007) voor effectief 
wiskunde-onderwijs. Maar heel wat onderwijsonderzoek lijkt geen of nauwelijks een 
impact te hebben op de onderwijspraktijk (zie o.a. Vanderlinde & Van Braak, 2007). 
Er zijn verschillende oorzaken van die kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijs-
praktijk, onder meer de soms tegenstrijdige onderzoeksresultaten uit verschillende stu-
dies, die onduidelijkheid creëren. Sommige studies stellen vast dat kleine klassen beter 
zijn, maar in andere studies wordt dit niet gevonden. Sommige studies houden een 
pleidooi voor ouderbetrokkenheid, terwijl andere studies net suggereren dat ouderbe-
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trokkenheid de prestaties van leerlingen negatief beïnvloedt. En als een aantal studies 
aangeven dat er een sterke link bestaat tussen het leiderschap van de schooldirecteur 
en de prestaties van kinderen, zijn er zeker ook een aantal studies te vinden waar deze 
relatie niet wordt gevonden of zelfs negatief blijkt. Zulke tegenstrijdige onderzoeksre-
sultaten maken dat er twijfels rijzen over wat wel en niet werkt in het onderwijs.

Onderwijs moet dan ook niet de resultaten van één specifi ek onderzoek toepassen. 
Hieromtrent biedt een reviewstudie een grote meerwaarde. Een reviewstudie biedt na-
melijk een systematisch overzicht van verschillende studies, waardoor tot een overkoe-
pelend, samenhangend beeld kan gekomen worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat 
studie A geen effect vindt van directe instructie op de prestaties van leerlingen, terwijl 
studie B hiervan een positief effect vindt. Mogelijks hebben beide studies een andere 
proefgroep, de ene bestaande uit hoge SES-leerlingen en de andere uit lage SES-leerlin-
gen, wat de tegenstrijdige resultaten zou kunnen verklaren. Een reviewstudie kan dit 
overkoepelend beeld geven op de onderzoeksliteratuur en kan op die manier ook dif-
ferentiële effecten in kaart brengen, die mogelijks aan de basis liggen van resultaten die 
in eerste instantie tegenstrijdig lijken. Uiteraard maakt een reviewstudie hierbij gebruik 
van het reeds bestaande onderzoek, waardoor dit onderzoeksrapport dan ook een bun-
deling inhoudt van de belangrijkste, gekende factoren die een invloed hebben op de 
onderwijsuitkomsten van leerlingen. De lezer zal hier dan ook geen nieuwe elementen 
terugvinden, maar een synthese van de belangrijkste invloedrijke factoren. Tot slot, 
waar één studie (logischerwijze) vaak focust op één factor of een beperkt aantal facto-
ren en hierbij vaak slechts een erg klein gedeelte van de invloed van deze factor op het 
grotere geheel in kaart kan brengen, kan een reviewstudie een veelheid aan factoren in 
kaart brengen, waardoor ook uitspraken kunnen gedaan worden over de mate van im-
pact van deze factoren en de samenhang en verwevenheid van de factoren onderling.

Kortom: met deze review willen we een overkoepelend beeld bieden van ‘wat werkt’ 
in het basisonderwijs en hierbij een pleidooi houden voor evidence-based onderwijs, 
zodat ouders, leerkrachten en scholen doelbewust kunnen kiezen welke weg ze opgaan 
met hun leerlingen.



3. Onderzoeksopzet

  3.1 Onderzoeksvragen

Vanuit de vaststelling dat er een enorme hoeveelheid aan onderzoeksliteratuur be-
schikbaar is over ‘wat werkt’ in het basisonderwijs, maar dat tegelijkertijd deze onder-
zoeksresultaten soms tegenstrijdige resultaten laten zien, is de nood ontstaan om een 
overzicht te maken van de literatuur omtrent de factoren die leiden tot een effectieve 
klas- en schoolpraktijk in het basisonderwijs.

Met deze review willen we dan ook een antwoord formuleren op volgende onderzoeks-
vragen:
1. Van welke context-, input- en proceskenmerken wordt in de recente internationale 

en Vlaamse onderzoeksliteratuur vastgesteld dat ze in het basisonderwijs een gun-
stig effect hebben op:
a. Prestaties van leerlingen
b. Leerwinst van leerlingen
c. Welbevinden van leerlingen

2. De eerste onderzoeksvraag suggereert dat er een soort “algemeen recept” zou be-
staan voor “dé effectieve school”, maar uit onderzoek blijkt dat er drie belangrijke 
nuanceringen aangebracht moeten worden:
a. Is datgene “wat werkt” voor prestaties/leerwinst ook positief voor het welbevin-

den (consistentie)?
b. Is datgene “wat werkt” voor de ene groep leerlingen ook gunstig voor alle leer-

lingen (differentiële effectiviteit)?
c. Is datgene “wat werkt” voor hoge SES-scholen ook effectiviteitsbevorderend 

voor lage SES-scholen (contingentie)?

Door een antwoord te formuleren op deze twee onderzoeksvragen brengen we de be-
langrijkste input-, proces- en contextfactoren in kaart die een invloed hebben op de 
leeruitkomsten van leerlingen in het basisonderwijs. Hierbij geven we niet enkel aan 
wat werkt voor iedereen, maar brengen we ook de differentiële effecten met betrekking 
tot verschillende leerlingen, scholen en verschillende leeruitkomsten in kaart.

We willen hier dus een antwoord bieden op de vraag naar ‘wat werkt’ in het basison-
derwijs, voor verschillende leerlingen, scholen en leeruitkomsten. Maar dat antwoord 
is niet eenvoudig. Zoals uit Hoofdstuk 1 reeds gebleken is, bestaat er niet één beste 
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manier om effectief onderwijs uit te bouwen, maar hangt dé beste manier af van heel 
wat factoren. We willen de lezer er hier daarom nogmaals uitdrukkelijk op wijzen dat 
deze reviewstudie u niet kan zeggen welk dé beste beslissing is in uw school en klas, 
maar dat we u een aantal algemene inzichten aanreiken die u kunnen inspireren. On-
derzoekers kunnen (helaas) geen kant-en-klare recepten geven. De invulling van de 
eigen klas- en schoolpraktijk hangt namelijk af van vele verschillende factoren, waarbij 
u een afweging zal moeten maken van verschillende elementen om te komen tot een 
onderbouwde beslissing. We hopen dat in de beslissingen omtrent deze elementen ook 
de hier gepresenteerde onderzoeksresultaten een rol zullen spelen. Als onderzoekers 
pleiten we immers voor een schoolbeleid dat gebaseerd is op onderzoek (evidence-
based education). Uit Slavin (2002) blijkt namelijk dat evidence-based onderwijs zorgt 
voor werkelijke vooruitgang en verbetering in de onderwijspraktijken in tegenstelling 
tot het blindelings volgen van meningen en hypes, die de slinger steeds van het ene 
uiteinde naar het andere uiteinde bewegen. Maar omdat elke school, elke klas en elke 
leraar anders is, zijn ervaring, intuïtie, professioneel oordeel en praktische omstandig-
heden onontbeerlijk.

 Alvorens we de gebruikte methodologie uitgebreid toelichten, wijzen we hier graag op 
de problematiek van causale relaties in onderwijsonderzoek. Heel wat onderwijsonder-
zoek registreert en meet allerhande variabelen en gaat na hoe deze samenhangen. Het 
gaat dan zowel om cross-sectionele studies met slechts één meetmoment (PISA-onder-
zoek, peilingen, e.d.) als longitudinale studies met meerdere meetmomenten (LOSO, 
SiBO, e.d.). Deze studies leveren correlaties op, verbanden tussen variabelen die niet 
per se betekenen dat de ene variabele de oorzaak is van de andere (zie verder bij de 
bespreking van ‘reversed causality’).

De laatste jaren is er een tendens in onderwijsonderzoek, onder meer door de evolu-
tie naar evidence-based education, om sterker op zoek te gaan naar causale relaties. 
Dat blijkt onder meer uit de populariteit van de randomised controlled trials (RCTs) 
waarbij klassen of scholen at random worden toegewezen aan een experimentele of 
controleconditie. Die toevallige toewijzing maakt dat de verschillen in eindresultaten 
toegeschreven kunnen worden aan de interventie. Daarnaast is er ook groeiende aan-
dacht voor quasi-experimentele methoden (propensity score matching, regression dis-
continuity, difference-in-difference design,  ...) waarbij statistische technieken gehan-
teerd worden om causale uitspraken te kunnen doen, ook op basis van gegevens uit 
correlationeel onderzoek.

Daarbij aansluitend willen we het fenomeen van ‘reversed causality’ kort toelichten. Dit 
is een fenomeen dat optreedt binnen correlationeel onderzoek. Vaak wordt binnen deze 
studies een uitspraak gedaan over de oorzaak-gevolg relatie tussen de onafhankelijke 
en afhankelijke variabele, door middel van het gebruik van termen als ‘veroorzaakt’, 
‘heeft een effect op’, ‘is de oorzaak van’, e.d. Op basis van deze methodologie is het 
echter niet mogelijk om conclusies te trekken over de oorzakelijke verbanden tussen 
verschillende fenomenen. Binnen correlationeel onderzoek kunnen we enkel conclu-
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sies afl eiden over de samenhang tussen verschillende fenomenen. Zo vinden Hofman 
et al. (in De Fraine, 2004) bijvoorbeeld een negatieve samenhang tussen huiswerk 
(onafhankelijke variabele) en prestaties (onafhankelijke variabele). Hieruit kan echter 
geenszins geconcludeerd worden dat huiswerk de oorzaak is van lagere prestaties. Mo-
gelijks geldt net het omgekeerde, met name dat leerlingen die lagere prestaties hebben, 
meer huiswerk meekrijgen, met als doel om de prestaties te verhogen. Dit fenomeen 
wordt aangeduid met reversed causality, waarbij een oorzakelijke conclusie wordt ge-
trokken over de relatie tussen twee variabelen, terwijl mogelijks de omgekeerde relatie 
geldt. Ten tweede wordt soms ook een negatieve samenhang gevonden tussen ouder-
lijke betrokkenheid en prestaties van kinderen (Fan; Milne et al.; in Domina, 2005). 
Enerzijds kan dit te wijten zijn aan de invulling die ouders geven aan deze betrokken-
heid, zoals we bespreken in 5.2.2(d). Anderzijds kan ook hier sprake zijn van reversed 
causality, waarbij een hogere ouderlijke betrokkenheid niet de oorzaak is van lagere 
prestaties, maar waarbij ouders van leerlingen die lagere prestaties hebben, zich meer 
betrokken zullen opstellen, vaker in de school aanwezig zullen zijn, e.d. om op die ma-
nier een goed zicht te krijgen op de moeilijkheden van hun kind op school. Een derde 
voorbeeld is dat waarbij een negatieve relatie wordt gevonden tussen klasgrootte en 
prestaties (Levin, 2001). Zijn kleinere klassen de oorzaak van lagere prestaties, of zor-
gen scholen ervoor dat leerlingen met lagere prestaties les krijgen in kleinere klassen?

Dit fenomeen kan ook gezien worden als het gekende probleem van ‘omitted variables’ 
(weggelaten variabelen). Wanneer gekeken wordt naar de samenhang tussen twee vari-
abelen, kan mogelijks een derde variabele van belang zijn die samenhangt met beide va-
riabelen en die ervoor zorgt dat deze samenhang gevonden wordt. Zo is het mogelijk dat 
in de samenhang tussen ouderlijke betrokkenheid en prestaties in het derde voorbeeld, 
de aanvangsprestatie van leerlingen ervoor zorgt dat deze samenhang gevonden wordt. 
Met name zal de aanvangsprestatie van leerlingen zowel samenhangen met de mate 
waarin ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind, alsook samenhangen met 
de uiteindelijke prestaties die een leerling behaalt. Daarom is het binnen onderwijsef-
fectiviteitsonderzoek dan ook belangrijk om deze variabelen mee op te nemen in de 
analyses en hiervoor te controleren. Door te controleren voor belangrijke, derde variabe-
len (in dit voorbeeld de aanvangsprestatie) die een invloed hebben op beide variabelen 
(zoals ouderlijke betrokkenheid en prestaties in de gegeven voorbeelden), zorgt men 
ervoor dat deze derde variabele geen invloed meer heeft. Daarom biedt longitudinaal 
onderzoek een oplossing, wanneer dit een voor- en een nameting bevat, zodanig dat 
gekeken kan worden naar de vooruitgang (of leerwinst) tijdens een bepaalde periode. 
Tot slot kan het interessant zijn om de relatie tussen variabelen te onderzoeken op ho-
gere niveaus (zoals bijvoorbeeld het schoolniveau) (Gustafsson, 2007). Om die redenen, 
wordt in deze review dan ook hoofdzakelijk gekeken naar longitudinale studies, die een 
multilevel design hanteren en waarbij gecontroleerd wordt voor een reeks (gekende) 
invloedrijke variabelen. Daarnaast zullen we deze geschetste fenomenen ook in het 
achterhoofd houden als mogelijke verklaring bij de interpretatie van primaire studies, 
onder meer studies die op het eerste zicht contra-intuïtieve resultaten vinden.
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3.2 Methodologie

   3.2.1 Afhankelijke variabelen: prestaties, leerwinst en welbevinden

In deze reviewstudie wordt het effect van bepaalde factoren op drie afhankelijke varia-
belen onderzocht, met name prestaties, leerwinst en welbevinden.

Allereerst kijken we naar factoren die de prestaties van leerlingen in het basisonderwijs 
beïnvloeden. Prestaties geven de leeruitkomsten weer in een bepaald vakgebied op een 
bepaald moment. Hierbij nemen we de prestaties in de leergebieden taal en wiskunde 
als uitgangspunt. Merk op dat deze leergebieden erg breed zijn en vele verschillende 
vaardigheden omvatten. Bij taalprestaties kunnen we o.a. technisch lezen, begrijpend 
lezen, spelling, en mondelinge taalvaardigheid onderscheiden. Wiskunde omvat o.a. 
getalbegrip, meetkunde en metend rekenen. Tijdens het doornemen van de literatuur, 
bleek echter dat er vaak geen uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen presta-
ties in verschillende leergebieden, en spreekt men in de reviewstudies, meta-analyses 
en overzichtshoofdstukken en –boeken vaak over ‘prestaties’ of ‘achievement’ in het 
algemeen, zonder hierbij een specifi catie te maken naar leergebied. Op basis van de 
doorgenomen primaire studies wordt wel duidelijk dat het overgrote deel van de litera-
tuur zich toespitst op taal en wiskunde. Omwille van deze vaststellingen, werd ervoor 
gekozen om de literatuur die geen onderscheid maakt naar leergebied, mee op te ne-
men in deze review. De literatuur waarin wel een onderscheid wordt gemaakt naar 
leergebied, wordt opgenomen indien het effect op taal of wiskunde wordt bekeken. In 
dit geval zullen we in deze review expliciet aangeven dat het hier de effecten op wis-
kunde of taal betreft. Aangezien dit buiten de focus van deze reviewstudie valt, wordt 
de literatuur niet opgenomen als er expliciet melding gemaakt wordt van het effect op 
een ander leergebied (bv. wetenschappen).

Een tweede afhankelijke variabele betreft de leerwinst van leerlingen in het basisonder-
wijs. Voor een defi nitie van leerwinst doen we een beroep op Verhaeghe en Van Damme 
(2007). Leerwinst wordt hierin gedefi nieerd als ‘de vooruitgang die een leerling tijdens 
een bepaalde periode voor een bepaald leergebied boekt’. Op basis van deze defi nitie 
wordt duidelijk dat de leerwinst gemeten kan worden door te kijken in welke mate de 
prestaties van een leerling toenemen overheen een bepaalde periode. Dit betekent dat 
de leerwinst kan berekend worden door het verschil te nemen van de toetsscore die de 
leerling op het einde van een periode behaalde en de toetsscore die dezelfde leerling voor 
hetzelfde leergebied in het begin van die periode behaalde. Dit houdt ook in dat er steeds 
sprake moet zijn van een begin- en eindmeting en dat toetsen op verschillende momen-
ten vergelijkbaar moeten zijn. Slechts indien aan deze twee criteria voldaan is, spreken 
we in deze review over leerwinst. Omwille van deze strikte defi nitie, is de literatuur om-
trent leerwinst eerder beperkt waardoor niet binnen elk kenmerk hierop wordt ingegaan. 
Analoog aan de afhankelijke variabele prestaties, zullen we in deze review kijken naar 
de leerwinst in taal en wiskunde. Ook bij het begrip leerwinst wordt echter meestal geen 
onderscheid gemaakt tussen leerwinsten in verschillende leergebieden. Daarom nemen 
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we binnen deze afhankelijke variabele hetzelfde criterium in acht: we nemen studies 
omtrent leerwinst op indien deze algemene leerwinst betreffen en specifi ceren het leer-
gebied naar taal en wiskunde indien dit in de studie zelf wordt aangegeven.

Tot slot worden ook de voorspellende factoren onderzocht die samenhangen met het 
schoolwelbevinden van leerlingen uit het basisonderwijs. We sluiten ons aan bij de 
defi nitie van schoolwelbevinden van Engels en Aelterman (2004, p.93): “Welbevin-
den drukt een positieve toestand van het gevoelsleven uit die het resultaat is van een 
harmonie tussen een geheel van specifi eke omgevingsfactoren en de persoonlijke be-
hoeften en verwachtingen van leerlingen ten aanzien van de school.” Uit deze defi nitie 
blijkt duidelijk dat schoolwelbevinden steeds een fi t inhoudt tussen de school en de 
leerling, iets wat ook in de studie van Gutman en Feinstein (2008) aangegeven wordt 
als een cruciaal element in het beleven van welbevinden op school. Ten tweede maakt 
deze defi nitie duidelijk dat, hoewel schoolwelbevinden sterk samenhangt met het alge-
mene welbevinden (Gutman & Feinstein, 2008), we in deze review uitdrukkelijk focus-
sen op het welbevinden op school, waardoor we studies die het algemene welbevinden 
bestuderen, dus niet opnemen. Tot slot wordt in de literatuur de term ‘welbevinden’ 
of ‘well-being’ vaak gebruikt om concepten aan te duiden als zelfconcept, zelfbeeld, 
zelfvertrouwen, e.d. Gebaseerd op bovenstaande defi nitie, nemen wij studies die wel-
bevinden defi niëren in termen van deze concepten, niet op in deze reviewstudie. Wel 
kijken we naar studies waarin het effect op het ‘zich goed voelen op school’, het ‘graag 
naar school gaan’ en ‘tevredenheid over het schoolse leven’, bestudeerd worden.

3.2.2 Onderwijseffectiviteitsonderzoek

Deze reviewstudie werd uitgevoerd binnen het Centrum voor Onderwijseffectiviteit 
en –Evaluatie van de KU Leuven en kadert zodoende binnen de traditie van het onder-
wijseffectiviteitsonderzoek. Effectiviteitsonderzoek is geïnteresseerd in ‘wat werkt’ in 
het onderwijs. Meer bepaald gaan onderzoekers in dit veld op zoek naar hoe scholen, 
klassen en interventies binnen het onderwijs van elkaar verschillen en hoe het komt 
dat leerlingen in school X betere prestaties hebben en/of zich beter voelen op school 
dan leerlingen in school Y en hoe het komt dat leerlingen die interventie X krijgen aan-
geboden hogere prestaties hebben dan leerlingen die interventie Y krijgen aangeboden 
(De Fraine, 2004). Of nog anders gesteld, wordt onderzocht wat een school, klas of 
bepaalde interventie net effectief maakt. Het onderzoeksdomein zelf geeft echter geen 
invulling aan wat effectief onderwijs is. In principe kan dan ook elk mogelijk type 
van uitkomst (output) gehanteerd worden als beoordelingscriterium (zoals in deze 
review prestaties taal en wiskunde, leerwinst taal en wiskunde en het welbevinden van 
leerlingen als effectiviteitscriteria gebruikt worden). Dit betekent dan ook dat de maat-
schappelijke discussie over welke doelen nastrevenswaardig zijn, vooraf gaat aan de ef-
fectiviteitsvraag (De Fraine, 2004). Effectiviteitsonderzoekers doen daarom doorgaans 
geen uitspraken over wat belangrijk is in het onderwijs. De doelen van het onderwijs 
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moeten het resultaat zijn van een maatschappelijk debat. In deze studie waren de 
drie gewenste leerlingenresultaten (prestaties, leerwinst en welbevinden) niet gekozen 
door de onderzoekers, maar door de beleidsmakers. De onderzoekers hebben wél de 
invulling van ‘prestaties’ en van ‘leerwinst’ beperkt tot de gebieden instructietaal en 
wiskunde omdat er over andere domeinen (vreemde talen, wereldoriëntatie, ...) veel 
minder onderzoek beschikbaar is.

Vaak vergelijken onderwijseffectiviteitsonderzoekers scholen, klassen en interventies met 
elkaar. Die vergelijkingen leiden tot relatieve uitspraken over de effectiviteit van scholen, 
klassen en interventies: de ene school of klas is meer of minder effectief in vergelijking 
met de overige scholen of klassen of de ene interventie is effectiever in vergelijking met 
andere interventies (De Fraine, 2004). Om deze vragen te beantwoorden, wordt veelal 
gebruik gemaakt van grootschalige, kwantitatieve studies (De Fraine, 2004). We willen 
de lezer er hier dan ook op attent maken dat het onderzoek dat in deze review wordt 
weergegeven, zich hoofdzakelijk situeert binnen dit onderzoeksdomein – met de hiermee 
gepaard gaande voor- en nadelen –, zonder hierbij te poneren dat dit het enige belangrij-
ke en aangewezen onderzoek is dat ons een zicht biedt op ‘wat werkt’ in het onderwijs.

3.2.3 Bronnen

Voor deze review werd een beroep gedaan op een veelheid aan bronnen, die zowel 
toegankelijk waren via elektronische databanken als via universiteitsbibliotheken van 
KU Leuven. Allereerst hebben de onderzoekers toegang tot een groot aantal elektroni-
sche bronnen via licenties van KU Leuven. Die geven toegang tot de meest gebruikte 
en gekende databanken binnen de sociale wetenschappen, met name ERIC, PSYCinfo 
en Web of Science. Daarnaast konden de onderzoekers een beroep doen op de collec-
ties van de universiteitsbibliotheken, met de Bibliotheek Pedagogie en Psychologische 
 Wetenschappen en de Bibliotheek Sociale Wetenschappen in het bijzonder.

3.2.4 Zoektermen en -methode

Door middel van de online databanken kregen we toegang tot bestaande meta-analyses, 
reviews en primaire studies die een antwoord kunnen bieden op de vooropgestelde on-
derzoeksvragen. Wanneer er geen elektronische toegang tot de artikels werd verleend, 
konden we een beroep doen op de papieren versies van de tijdschriften en artikels in 
de universiteitsbibliotheken. Via de databanken kregen wij tevens zicht op bestaande 
overzichtshoofdstukken en -boeken. Aangezien deze hoofdstukken en boeken vaak 
niet online toegankelijk zijn, werd hiervoor een beroep gedaan op de universiteitsbi-
bliotheken van KU Leuven. Bij het bezoek aan de universiteitsbibliotheken werd ook 
steeds gekeken naar de boeken die in eenzelfde categorie gegroepeerd waren in de bi-
bliotheek om op die manier ook andere relevante werken mee te nemen in deze review.
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Daarnaast werd door middel van de sneeuwbalmethode in de doorzochte literatuur 
gezocht naar bijkomende relevante literatuur. De sneeuwbalmethode houdt in dat, op 
basis van de literatuurlijst, in de doorgenomen artikels gezocht wordt naar bijkomende 
bronnen om de geraadpleegde literatuur verder uit te breiden.

Naast deze sneeuwbalmethode werd gezocht op leidinggevende auteursnamen en tijd-
schriften in het veld. Zo werd specifi ek gezocht naar publicaties van de volgende on-
derzoekers: Jaap Scheerens, Roel Bosker, Charles Teddlie, Jan Van Damme, Bieke De 
Fraine, Peter Van Petegem en Robert Slavin. Tijdschriften waarop specifi ek gezocht 
werd zijn o.a. School Effectiveness and Improvement, Oxford Review of Education en 
Tijdschrift voor Onderwijsrecht en –Beleid. Tot slot werd gericht gezocht binnen de 
beschikbare reviews van Campbell Collaboration,1 Best Evidence Encyclopedia,2 Pro-
grammaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO),3 Evidence for Policy and Practice 
Information and Co-ordinating Centre (EPPI-Centre)4 en Best Evidence New Zealand,5 
aangezien deze organisaties nauwgezette reviews maken over wat werkt in het onder-
wijs en deze reviews bovendien voor iedereen toegankelijk zijn.

De eigenlijke zoektocht kreeg vorm op basis van convergentie. Meer bepaald werd 
eerst erg breed gezocht en werd vervolgens naar meer specifi eke literatuur gezocht. 
Zo werden eerst de algemene werken in het veld van onderwijseffectiviteit, onderwijs-
sociologie en onderwijseconomie doorgenomen, om een algemeen beeld te krijgen van 
de kenmerken van goed onderwijs. Er werd gestart met het werk van o.a. Creemers en 
Kyriakides (2008), De Fraine (2004), Hattie (2009), en MacBeath en Mortimore (2001) 
om een algemeen overzicht te krijgen van de werkzame factoren. Deze overzichts-
hoofdstukken en –boeken werden opgezocht door middel van het gebruik van brede 
zoektermen. Er werd zowel gezocht op basis van Engelstalige en Nederlandstalige 
zoektermen, als op een reeks van gebruikte synoniemen, zodat rekening gehouden kan 
worden met de vele verschillende benamingen van de verschillende concepten die in 
omloop zijn. Zoektermen waarop gezocht werd, zijn o.a.:

 – Onderwijseffectiviteit
 – Onderwijssociologie
 – Onderwijseconomie
 – Schooleffectiviteit
 – (Effect op) welbevinden
 – (Effect op) prestaties/toetsscore/leer-

uitkomsten
 – (Effect op) onderwijs/leerlinguitkom-

sten
 – (Effect op) leerwinst

 – Educational effectiveness
 – Educational sociology
 – Educational economy
 – School effectiveness
 – (Effect on) well-being
 – (Effect on) achievement/grades/at-

tainment
 – (Effect on) student/learning outcomes
 – (Effect on) learning gains

Om de literatuur verder te verfi jnen en af te bakenen, werd uiteraard ook gezocht op basis 
van een combinatie van deze zoektermen met de booleaanse operator ‘AND’, zoals ‘school-
effectiviteit AND leerwinst’. Ook werd gebruik gemaakt van de operatoren ‘?’ en ‘*’ die 
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zorgen voor wildcards bij het zoeken. Wanneer bijvoorbeeld gezocht wordt op ‘ achiev*’, zal 
zowel op ‘achievement’ als op ‘achievements’, ‘achieve’, e.d. gezocht worden.

Deze algemene overzichtshoofdstukken en –boeken geven een beknopt overzicht van de 
sleutelkenmerken van goed onderwijs, maar kunnen door de overkoepelende kijk op de 
bestaande literatuur weinig ingaan op de details en nuances van bepaalde interventies 
(zoals de differentiële effecten van interventies). Daarom werd in een tweede stap op zoek 
gegaan naar meer specifi eke bronnen die een review of meta-analyse inhouden van de 
gevonden kenmerken.6 Hiervoor werd bijvoorbeeld de review van Timperley, Wilson, Bar-
rar en Fung (2007) opgezocht en doorgenomen om een gedetailleerder en genuanceerder 
beeld te krijgen van het effect van professionaliseringsinitiatieven op onderwijsuitkomsten 
van leerlingen, de review van Robinson, Hohepa en Lloyd (2009) werd doorgenomen om 
een beter zicht te krijgen op het effect van schoolleiderschap en de review van Belfi , De 
Fraine en Van Damme (2010) werd doorgenomen om een zicht te krijgen van het effect van 
de klassamenstelling op leerlingenuitkomsten. Zoektermen die in deze stap gebruikt wer-
den, waren gericht op het vinden van artikels omtrent het specifi eke effect van bepaalde 
interventies op de leeruitkomsten. Zoektermen die in deze stap gebruikt werden, zijn o.a.:

 – Professionalisering leerkrachten
 – Klassamenstelling
 – Klasgrootte
 – Klasklimaat
 – Leerlingeninteractie
 – Schoolinfrastructuur
 – Leerkracht-leerling interactie
 – Leerkrachtstijl/instructiestijl
 – Geslacht/gender/meisjes vs jongens
 – Socio-economische status
 – Schoolbeleid/visie/missie
 – Schoolklimaat
 – Motivatie
 – Verwachtingen
 – Vakdidactische/vakinhoudelijke kennis

 – Teacher education
 – Class group/composition
 – Class size
 – Class climate
 – Student-student interactions
 – School infrastructure/accomodation
 – Teacher-student interaction
 – Teacher/instruction style
 – Sex/gender/boys vs girls
 – Socio-economic background
 – School vision/mission/policy
 – School climate
 – Motivation
 – Expectations
 – Pedagogical content knowledge
 – Self-effi cacy beliefs

Ook hier werd gebruik gemaakt van combinaties van zoektermen en wildcards, om zo 
de literatuur voldoende breed maar terzelfdertijd voldoende afgebakend te doorzoeken.

De hierboven beschreven zoekmethode zorgde ervoor dat na een tijd de literatuur 
een sluitend geheel vormde. Zo kwamen we naarmate de literatuurzoektocht vorderde 
steeds vaker al gekende en/of geselecteerde bronnen tegen. Op basis van deze bevin-
ding kan gewaarborgd worden dat in deze review de meest relevante en bruikbare 
bronnen gevonden en doorzocht werden binnen de grenzen van de inclusie- en exclu-
siecriteria, welke we hieronder zullen bespreken.
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3.2.5 Inclusie- en exclusiecriteria

Voorafgaand aan deze literatuurstudie, werd het boek van Aveyard (2010) doorgeno-
men als leidraad om de literatuurstudie vorm te geven. Gezien de korte tijdspanne van 
dit onderzoeksproject, was het echter niet mogelijk om de hierin beschreven methode 
van een systematische review toe te passen. Daarom werd gekozen voor een meer prag-
matische aanpak, met een aantal strikte inclusie- en exclusiecriteria.

Allereerst, zoals in 3.2.1 duidelijk werd, zullen we ons beperken tot het in kaart bren-
gen van de effecten van verschillende factoren op drie afhankelijke variabelen, met 
name prestaties (taal en wiskunde) en leerwinst (taal en wiskunde) als cognitieve 
factoren en welbevinden als affectieve factor. Dit betekent dat andere leeruitkomsten 
(bv. zelfvertrouwen, burgerzin, creativiteit, sociale vaardigheden, motorische vaardig-
heden) en leeruitkomsten in andere leergebieden (bv. wetenschappen, wereldoriënta-
tie, muzische vorming) niet in beschouwing worden genomen.

Ten tweede focussen we op recente literatuur, met name worden enkel publicaties 
opgenomen die dateren van na 2000, wat inhoudt dat geen primaire bronnen worden 
doorgenomen die dateren van voor 2000. Wanneer verwezen wordt naar een studie die 
dateert van voor 2000, hebben wij deze bron dus geraadpleegd in een andere bron en 
zullen wij dit steeds uitdrukkelijk aangeven door te verwijzen naar de bron die effec-
tief geraadpleegd werd – bv: Goldstein (in De Fraine, 2004), waarbij De Fraine (2004) 
een referentie maakt naar een studie van Goldstein. Dit brengt uiteraard met zich mee 
dat deze informatie mogelijks een interpretatie inhoudt van de primaire bron door de 
auteur van de secundaire bron. Omwille van de grote hoeveelheid literatuur en gezien 
de korte tijdspanne van het project, was het echter niet mogelijk om alle bronnen van 
voor 2000 op te nemen.

Verder komt uit de onderzoeksvragen naar voren dat we geïnteresseerd zijn in alge-
mene tendensen of trends binnen het schoolgebeuren die leiden tot betere prestaties, 
hogere leerwinst en een hoger schoolwelbevinden. Ook wat betreft de differentiële ef-
fecten op basis van de kenmerken van leerlingen en scholen en de differentiële effecten 
van factoren op verschillende leeruitkomsten zijn we geïnteresseerd in deze algemene 
trends. Bv: ‘wat werkt er voor scholen met een laag SES-publiek?’, ‘Zijn er factoren 
die beter werken voor meisjes dan voor jongens?’ en ‘Is deze factor die positief is voor 
prestaties ook goed voor een hoger welbevinden?’ Vragen naar de trends die er bestaan, 
brengt met zich mee dat er voornamelijk naar kwantitatieve studies wordt gekeken. Dit 
betekent dat kwalitatieve studies, die veelal gaan kijken naar achterliggende redenen 
en motivaties, niet worden opgenomen in deze review.

Oorspronkelijk werden bovenstaande inclusie- en exclusiecriteria gebruikt om zowel de 
literatuur omtrent prestaties en leerwinst als de literatuur omtrent welbevinden te zoeken 
en te selecteren. Echter, bij de uitwerking van sommige factoren (o.a. schoolbeleid) waren 
onvoldoende of geen reviewstudies voorhanden, waardoor voor deze kenmerken soms 
wel primaire studies of studies gepubliceerd voor 2000 geraadpleegd werden. Doorheen 
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de literatuurstudie werd ook duidelijk dat de overgrote meerderheid van de studies enkel 
de invloed van bepaalde factoren en interventies op cognitieve domeinen onderzoeken 
(Creemers & Kyriakides, 2008; Hattie, 2009). Hierdoor werden slechts een erg beperkt 
aantal studies gevonden dat effecten van onderwijs op schoolwelbevinden bestudeert. 
Stilaan groeit echter meer en meer het besef dat zowel cognitieve als affectieve factoren 
zorgen voor een harmonische ontwikkeling van leerlingen (Vandenbroucke; Verschel-
den; in Van Petegem, Aelterman, Van Keer & Rosseel, 2008) waardoor schoolwelbevinden 
stilaan een plaats verwerft als een te bestuderen leeruitkomst binnen het onderwijs (Van 
Petegem et al., 2008). Omwille van het beperkt aantal beschikbare studies werden de in-
clusie- en exclusiecriteria voor de voorspellers van schoolwelbevinden echter uitgebreid 
naarmate de literatuurstudie vorderde. Meer bepaald werden voor de voorspellende fac-
toren voor deze afhankelijke variabele ook primaire bronnen geraadpleegd die dateren 
van voor 2000 en werd ook gekeken naar literatuur die de evolutie van het welbevinden 
bekijkt in de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs en in de 
lagere graden van het secundair onderwijs. Dit laatste wordt steeds expliciet aangegeven 
in het onderzoeksrapport, zodat de lezer weet dat enige voorzichtigheid geboden is om 
deze bevindingen zonder meer te generaliseren naar het basisonderwijs. Tot slot werd 
ook een enkele uitzondering gemaakt wanneer een waardevolle bron omtrent prestaties 
en/of leerwinst gevonden werd die dateert van voor 2000.

3.2.6 Beoordelingscriteria

In deze sectie zullen we kort ingaan op de beoordelingscriteria die gebruikt werden. 
Hierbij geven we zowel de criteria aan die we hanteerden om een selectie van de li-
teratuur te maken, als de criteria die we hanteerden om de kenmerken van effectief 
onderwijs die uiteindelijk opgenomen zijn in deze review, te beoordelen.

Voor de beoordeling van de artikels in tijdschriften hebben we ons in eerste instantie 
gebaseerd op de Social Science Citation Index (SSCI). De SSCI is een lijst van we-
tenschappelijke tijdschriften, opgesteld door Thomson Reuters’ Healthcare & Science 
division, die als voldoende accuraat en relevant kan bestempeld worden binnen de 
humane wetenschappen. Op deze manier werd een eerste indicatie bekomen van de 
kwaliteit van het tijdschrift. Verder werd ook naar de impactfactor van het tijdschrift 
gekeken, welke een indicatie geeft van de mate waarin het tijdschrift een wetenschap-
pelijke bijdrage levert aan het onderzoeksveld. Tot slot werd aanvullend gekeken naar 
andere ‘kwaliteitskenmerken’ van de studie om de uiteindelijke beslissing te nemen 
over het al dan niet opnemen van de studie in deze literatuurstudie. Op basis van de 
criteria die Aveyard (2010) vermeldt, werd meer bepaald gekeken naar zaken als de 
steekproefgrootte, de gebruikte methodologie (met name kwantitatief onderzoek en 
hoofdzakelijk multilevel analyses), de analyse van de data, e.d. om de beoordeling te 
maken. Op deze manier wordt gewaarborgd dat we voldoende kwaliteitsvolle artikels 
selecteerden in deze literatuurstudie.
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Na de selectie en het doornemen van de literatuur, diende ook een keuze gemaakt te 
worden betreffende de factoren die we in dit uiteindelijke onderzoeksrapport zouden 
opnemen. Er bestaat onnoemelijk veel literatuur over allerlei mogelijke factoren die 
van belang zijn in de klas- en schoolpraktijk. Zo wordt in bepaalde studies o.a. ge-
boortegewicht, het nemen van medicatie, de plaats in het gezin, het geslacht van de 
leerkracht, e.d. bestudeerd als mogelijke beïnvloedende factoren op leeruitkomsten 
(Hattie, 2009). Aangezien het opzet van deze review er uitdrukkelijk in bestaat om 
een overzicht te bieden van de meest belangrijke factoren van effectief onderwijs, 
werd gestreefd om in dit onderzoeksrapport de ‘grootste gemene deler’ van beïnvloe-
dende kenmerken op te nemen. Dit betekent dat die factoren werden opgenomen 
die in tal van studies werden genoemd en die overheen verschillende reviews en 
meta-analyses terugkwamen als belangrijke voorspellers van prestaties, leerwinst en 
welbevinden.

Daarnaast wordt in dit rapport gebruik gemaakt van de effectgrootte7 die vermeld wordt 
in de bestudeerde meta-analyses en reviewstudies. De effectgrootte geeft aan in welke 
mate een bepaalde interventie een effect heeft op een bepaalde uitkomst (bv. In welke 
mate heeft zittenblijven als interventie een positief/negatief effect op de leeruitkomsten 
van leerlingen in het basisonderwijs?). Wanneer het effect positief is, betekent dit dat 
het stellen van deze interventie een positief effect heeft op de uitkomsten. Een positief 
effect voor zittenblijven, bijvoorbeeld, betekent dat blijven zitten leidt tot hogere pres-
taties, leerwinst en/of welbevinden dan niet blijven zitten. Een effect kan ook negatief 
zijn. Wanneer het effect negatief is, betekent dit dat de interventie een negatief effect 
heeft op de uitkomst. In het geval van zittenblijven betekent een negatief effect dat 
leerlingen die blijven zitten lagere prestaties, leerwinst en/of welbevinden zullen heb-
ben dan leerlingen die niet zijn blijven zitten. Verder geldt dat, hoe groter het effect, 
hoe groter het effect van die bepaalde interventie op de uitkomst. Een effectgrootte van 
zittenblijven van 1.50 heeft bijvoorbeeld een groter positief effect op de leeruitkom-
sten terwijl een effectgrootte van zittenblijven van 0.70 een minder groot, maar toch 
nog steeds positief effect heeft op de prestaties. Om een beoordeling te maken van de 
grootte van het effect, wordt Hattie (2009) als leidraad gebruikt, aangezien hij rekening 
houdt met de gemiddelde effectgroottes die gevonden worden in de context van onder-
wijsinterventies. Hattie (2009) bestempelt een effectgrootte van 0.0—0.15 als een klein 
effect, een effectgrootte van 0.15—0.40 als een middelmatig effect en een effectgrootte 
groter dan 0.40 als een groot effect. Uiteraard worden deze criteria niet steeds blinde-
lings gevolgd en overgenomen, en wordt ook steeds gekeken naar de context en de 
studies die opgenomen werden om de effectgrootte te berekenen en kan het belang van 
een bepaalde interventie enkel en alleen worden bepaald in de gehele context waarin 
deze interventie wordt genomen. Wel zorgt het vermelden van deze effectgroottes voor 
een bijkomende indicatie van de mate waarin een bepaalde factor een effect heeft op 
de bijdrage die hij levert aan een effectieve klas- en/of schoolpraktijk.

Tot slot zijn we ons terdege bewust de bestaande publicatiebias, waarbij signifi cante 
resultaten makkelijker en vaker worden aanvaard ter publicatie dan niet-signifi cante 
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resultaten. Toch hopen we dat het zoeken naar factoren die in vele studies als effectief 
bevonden worden – en dus vermoedelijk een reële invloed hebben – ervoor zorgt dat 
de belangrijkste factoren naar voren komen.

3.2.7 De kracht van cijfers: meten is (niet) weten

Onderwijseffectiviteitsonderzoek doet hoofdzakelijk een beroep op kwantitatieve me-
thoden (De Fraine, 2004). In deze laatste paragraaf geven we graag een kort woordje 
uitleg over de mogelijke voor- en nadelen hiervan.

Het meten van bepaalde zaken zorgt ervoor dat we kennis en inzicht verwerven. Maar 
omgekeerd geldt ook dat we, wat niet gemeten wordt, niet weten. Deze reviewstudie 
focust op de leerprestaties en leerwinst in wiskunde en taal en op het welbevinden 
van leerlingen in het basisonderwijs. Dit betekent dan ook dat de bevindingen in dit 
onderzoeksrapport enkel betrekking hebben op deze leeruitkomsten en dat andere leer-
uitkomsten – jammer genoeg – buiten beeld blijven. Dat wil niet zeggen dat andere 
leeruitkomsten (sociale vaardigheden, motorische vaardigheden, vreemde talen, bur-
gerschapsvorming, e.d.) niet belangrijk zouden zijn in het onderwijs.

Verder is het zo dat enkel de invloed van de gemeten kenmerken in kaart kan gebracht 
worden. Wanneer bijvoorbeeld nog andere factoren een rol spelen in het uitbouwen 
van een effectieve klas- en schoolpraktijk, maar deze nooit gemeten werden, kunnen 
we ook niet weten of ze invloed hebben en hoe groot die invloed is. Dit is als het ware 
de blinde vlek van onderzoekers, waarbij soms enkel gekende concepten gemeten en 
bestudeerd worden.

Tot slot is de onderzoeksliteratuur rond de invloeden op prestaties en leerwinst in 
wiskunde en taal erg vaak bestudeerd, terwijl dit voor andere cognitieve uitkomsten 
en voor affectieve uitkomsten niet zo is. Dit maakt dan ook dat we voor deze andere 
uitkomsten een veel minder goed beeld hebben van de werkzame factoren. Mogelijks 
hebben factoren die effectief blijken voor prestaties in wiskunde en taal, niet zonder 
meer positieve effecten op andere cognitieve en affectieve uitkomsten. De vraag kan 
echter gesteld worden in welke mate we wiskunde- en taalprestaties willen bevorderen, 
indien deze bijvoorbeeld zorgen voor een lager welbevinden, een lagere prestatie in 
wereldoriëntatie of een daling in creativiteit. Er is momenteel echter nog onvoldoende 
onderzoek voorhanden over een verscheidenheid aan leeruitkomsten en voorspellende 
factoren hiervan, om de effectiviteit van onderwijs in zijn complexiteit in kaart te kun-
nen brengen en een compleet beeld te krijgen van de (differentiële) effecten van de 
werkzame factoren die leiden tot effectief onderwijs. Toch stelt een aantal studies vast 
dat er bij de meeste factoren geen sprake is van een ‘trade-off’ waarbij het focussen op 
taal en wiskunde sowieso ten koste zou gaan van andere leeruitkomsten. De meeste 
studies naar consistentie stellen vast dat factoren die gunstig zijn voor prestaties, door-
gaans ook gunstig zijn voor andere leeruitkomsten (van der Wal & Waslander, 2007).
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Niettegenstaande het voorafgaande, bieden de huidig beschikbare cijfers een rijkdom 
aan informatie aan, die ons in staat stelt om de huidige praktijken en de werkzame, 
effectieve factoren in deze praktijken in kaart te brengen. Op deze manier zorgt meten 
ervoor dat we kunnen weten hoe de stand van zaken is, wat op zijn beurt ervoor zorgt 
dat initiatieven kunnen genomen worden om de huidige praktijken verder te ontwik-
kelen en te optimaliseren. Vervolgens kan deze veranderde situatie geëvalueerd worden 
aan de hand van cijfergegevens en kan waar nodig bijgestuurd en aangevuld worden 
om een effectieve klas- en schoolpraktijk tot stand te laten komen. Cijfers kunnen ons 
zodoende prikkelen om steeds verbetering te blijven nastreven. Maar uiteraard, zoals 
al voldoende gebleken, dient wijs te worden omgegaan met deze cijfergegevens, en is 
aanvulling van deze cijfers met ervaringen en praktijkinzicht noodzakelijk zodat de 
cijfers hun doel om te informeren, niet voorbijstreven.

Kortom: cijfers en metingen zijn erg zinvolle hulpmiddelen om praktijken in kaart te 
brengen, te evalueren en te optimaliseren; maar cijfers vragen altijd om een degelijke 
interpretatie.





4. Theoretisch kader: het CIPO-model

4.1 Het CIPO-model en zijn componenten

Een grote hoeveelheid aan factoren heeft een invloed op de leeruitkomsten van leerlin-
gen. Om van deze veelheid aan factoren een ordening en overzicht te krijgen, werd het 
CIPO-model ontwikkeld door Scheerens (1990). Dit model maakt onderscheid tussen 
context-, input- en procesfactoren die een geïntegreerde invloed hebben op de output 
of de leeruitkomsten. Figuur 1 stelt dit model schematisch voor. We overlopen de ver-
schillende componenten van het model en we geven met een aantal voorbeelden aan 
welke factoren hieronder kunnen thuishoren.

Er wordt vertrokken van de indeling en defi niëring van het CIPO-model zoals dit recent 
voorgesteld is en gebruikt wordt door de Onderwijsinspectie (2010). Aangezien de On-
derwijsinspectie (2010) dit model gebruikt met als doel om een kwaliteitsevaluatie uit 
te voeren in een bepaalde school, is het voor een aantal factoren aangewezen om van 
deze defi niëring af te wijken.

De component input omvat kenmerken van de leerling, zijn thuisomgeving en de leer-
kracht die aanwezig zijn nog voor de leerling en/of de leerkracht de school binnen-
stapt. Dit betekent ook dat hier kenmerken onder thuishoren waarop de school weinig 
tot geen impact heeft, en die als het ware de startpositie bepalen waarmee een school 
aan de slag moet gaan om voor deze leerlingen en met de gegeven leerkrachten en 
hun kenmerken een effectieve klas- en schoolpraktijk uit te bouwen. Het geslacht van 
de leerling is een voorbeeld van zo’n leerlingenkenmerk. Thuiskenmerken betreffen 
onder meer de socio-economische status, de etniciteit of de thuistaal van het gezin. 
Leerkrachtkenmerken, tot slot, betreffen bijvoorbeeld het aantal jaren ervaring dat de 
leerkracht heeft in het onderwijs.

Onder proces horen de factoren/interventies thuis die als het ware op de school zelf 
gebeuren en waar de school en haar personeelsleden wél een invloed op hebben. Zo-
als gedefi nieerd wordt door de Onderwijsinspectie (2010), horen hier alle initiatieven 
thuis “die een instelling neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar 
context en input”. Meer bepaald kunnen we hier een onderscheid maken tussen zaken 
die invloed hebben op klasniveau, en zaken die op het niveau van de school invloed 
uitoefenen. Onder klasniveau vallen onder meer factoren als instructiestijl en klasma-
nagement, terwijl onder schoolkenmerken factoren thuishoren zoals schoolleiderschap 
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en het schoolklimaat. De focus van dit onderzoeksrapport ligt op zo’n beïnvloedende 
en beïnvloedbare procescomponenten.

Onder de context worden de omgevingskenmerken verstaan; het is de context of om-
geving waarbinnen de klas- en schoolpraktijken uitgebouwd worden. In tegenstelling 
tot de procesfactoren, heeft een school weinig/geen invloed op factoren die hieronder 
thuishoren – hoewel het ook over zaken gaat die tijdens het schoolleven zelf ‘gebeu-
ren’. Onder de schoolcontext wordt onder andere de schoolgrootte, de ligging van de 
school, e.d. verstaan. Het behoeft geen verdere uitleg om in te zien dat de schoolcon-
text de grenzen en mogelijkheden bepaalt van scholen om het onderwijs zo effectief als 
mogelijk in te richten en zodoende een invloed uitoefent op het proces.

De output omvat “de resultaten die de instelling met haar leerlingen bereikt” (Onder-
wijsinspectie, 2010). De output is de afhankelijke variabele in het CIPO-model, met 
name zijn we geïnteresseerd in de mate waarin context-, input- en proceskenmerken 
een geïntegreerd effect hebben op deze uitkomsten. Ondertussen is duidelijk dat in 
dit rapport de prestaties, de leerwinst en het welbevinden van leerlingen beschouwd 
worden als de outputfactoren.

F iguur 1. C IPO-model (Scheerens, 1990).

4  .2 Geen eenrichtingsverkeer: het dynamische karakter van het CIPO-model

In de voorgaande paragraaf wordt doelbewust geëindigd met de woorden ‘in dit rap-
port ... beschouwd worden als’. Er heerst namelijk soms onduidelijkheid of onenigheid 
over de plaats waar een bepaalde factor net geplaatst kan en/of moet worden binnen 
dit model. Het is inderdaad zo dat het onderbrengen van verschillende factoren in het 
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CIPO-model voor interpretatie en discussie vatbaar is. Zo wordt in dit onderzoeksrap-
port de klassamenstelling onder proces geplaatst, maar men zou dit evenzeer kunnen 
opnemen als contextfactor, omdat leerkrachten of scholen hier soms weinig inspraak 
en/of keuze in hebben. Hetzelfde geldt voor welbevinden. Wanneer men bijvoorbeeld 
geïnteresseerd is in factoren die prestaties bevorderen en er in de literatuur vastgesteld 
wordt dat schoolwelbevinden een invloed heeft op deze prestaties, zullen prestaties on-
der output geplaatst worden en welbevinden onder proces. Ook in de literatuur wordt 
erop gewezen dat er een samenhang en een wederzijdse invloed is van prestaties en 
welbevinden (De Fraine, 2004; Gutman & Feinstein, 2008). Zo vinden Van Petegem et 
al. (2008) (onderzoek in eerste en tweede leerjaar secundair onderwijs) dat prestaties 
een sterke invloed hebben op het welbevinden en concludeert De Fraine (2004) dat 
het welbevinden vaak gezien wordt als een voorwaarde voor gunstige leerprocessen.

In deze reviewstudie zijn we echter geïnteresseerd in de factoren die het welbevinden 
beïnvloeden, waardoor we deze factor in dit rapport onderbrengen onder de output-
component. Ook leerlingen hebben al voor de aanvang van het onderwijs bepaalde ver-
wachtingen over het schools presteren (input), terwijl deze verwachtingen ook gedu-
rende het leerproces (proces) kunnen wijzigen (output) (Skinner, Wellborn & Connell, 
1990). Kyriakides (in Creemers & Kyriakides, 2008) geeft dan weer aan dat motivatie 
een invloed heeft op prestaties, maar dat prestaties op hun beurt ook een invloed heb-
ben op motivatie. Deze voorbeelden geven duidelijk aan dat het soms eerder triviaal 
lijkt onder welke component men een bepaalde factor onderbrengt.

Een discussie over de juiste indeling lijkt ons hier echter niet aan de orde, aangezien 
het veeleer gaat om de achterliggende redenering en motivering waarom iets onder 
context, input, proces of output wordt geplaatst dan wel om de uiteindelijke indeling. 
Het model is dan ook niet ontworpen als een exact model, waarbij het zonder meer 
duidelijk is waar een factor thuishoort. Eerder is dit model bedoeld als hulpmiddel om 
een min of meer logische ordening in de veelheid aan concepten aan te brengen, die als 
bril kan dienen om naar de klas- en schoolpraktijk en de bijhorende onderwijsuitkom-
sten van leerlingen te kijken. Dit brengt met zich mee dat, indien u niet akkoord bent 
met de plaatsing van één van de factoren onder de context-, input- of procescomponent 
in dit rapport, wij de lezer zeker niet de mogelijkheid willen ontnemen om deze factor 
te beschouwen als behorend tot een andere component. Wel zullen we voor sommige 
factoren waarbij onduidelijkheid kan bestaan, kort aangeven waarom de factor onder 
die bepaalde component geplaatst wordt in dit rapport. Op deze manier hopen wij u 
inzicht te bieden in de achterliggende redenering voor onze keuze van de plaats van de 
verschillende factoren in dit rapport.

Hoewel Figuur 1 het volledige CIPO-model toont, toont het tegelijkertijd slechts een 
klein deeltje van het ruimere leerproces van leerlingen. Het is namelijk niet zo dat het 
leerproces stopt eenmaal dit CIPO-model doorlopen werd. Eerder is leren het steeds 
opnieuw doorlopen van dit model, opnieuw en opnieuw. De behaalde prestaties voor 
wiskunde in het eerste leerjaar, zullen bijvoorbeeld de nieuwe input vormen voor het 
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leerproces in het tweede leerjaar. Of zoals de Jong et al. (in Creemers & Kyriakides, 
2008) aangeven, heeft motivatie een invloed op prestaties en hebben prestaties dan 
weer een invloed op de toekomstige motivatie van leerlingen. Op deze manier moet 
het CIPO-model dan ook eerder als een cyclisch model gezien worden, eerder dan als 
een statisch model.



5. Bevindingen

5.1 Welke bijdrage kunnen en mogen we verwachten van de school?

Een aantal studies komt tot de conclusie dat achtergrondkenmerken van leerlingen de 
belangrijkste determinanten zijn van onderwijsuitkomsten en dat scholen en leerkrach-
ten hierop slechts een geringe invloed hebben (Sirin; in Creemers & Kyriakides, 2008; 
Coleman et al.; Jencks; in De Fraine, 2004). Onderwijseffectiviteitsonderzoek naar de 
impact van individuele leerlingkenmerken versus klas- en schoolfactoren toont ons in-
derdaad dat het grootste deel van de variantie tussen leerlingen kan toegeschreven 
worden aan kenmerken van de leerlingen zoals geslacht, thuistaal, socio-economische 
status, e.d., terwijl de klas- en schoolfactoren vaak minder verklaarde variantie tonen 
(Creemers & Kyriakides, 2008). De exacte cijfers lopen echter uiteen. Wellicht is dit ener-
zijds sterk afhankelijk van het onderwijssysteem (gaan verschillende soorten leerlingen 
naar verschillende scholen en komen ze in verschillende klassen terecht?) en hangt dit 
anderzijds, zoals De Fraine (2004) aangeeft omtrent de gevonden variantie voor het 
klas- versus het schoolniveau (zie hieronder), sterk samen met het effectiviteitscrite-
rium en met de soort correctie voor rekruteringsverschillen dat in de studies gehanteerd 
wordt. Desalniettemin wordt bevestigd door onderzoek dat individuele kenmerken van 
leerlingen een sterkere samenhang vertonen met de prestaties van leerlingen dan klas- 
en schoolkenmerken (Creemers & Kyriakides, 2008; De Fraine, 2004). Ook betreffende 
welbevinden situeert het grootste deel van de variantie zich tussen leerlingen in een 
school en niet tussen scholen, en zijn het zodoende voornamelijk individuele factoren 
die hierin een rol spelen (Gutman & Feinstein, 2008).

De conclusie dat de verschillen tussen leerlingen in prestaties, leerwinst en welbevin-
den meer toegeschreven kunnen worden aan individuele factoren dan aan klas- en 
schoolfactoren, kan echter geenszins een vrijgeleide zijn om als school en klas de 
verantwoordelijkheid voor deze onderwijsuitkomsten van zich af te schuiven. Verschil-
lende auteurs hebben er namelijk op gewezen dat de – hoewel soms kleine – variantie 
die gevonden wordt op klas- en schoolniveau, toch een behoorlijke impact kan hebben 
op deze uitkomsten. Neem bijvoorbeeld de 15% variantie op klasniveau die Mortimore 
et al. (in Campbell, Kyriakides, Muijs & Robinson, 2004) vindt in zijn studie. Hoewel dit 
op het eerste zicht slechts een relatief geringe invloed lijkt te zijn, betekent dit concreet 
dat een leerling met de meest effectieve leerkracht aan het einde van het schooljaar een 
testscore haalt die 20% hoger ligt in vergelijking met een zelfde leerling die onderwijs 
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heeft gekregen van de minst effectieve leerkracht. Een ander voorbeeld toont aan dat 
een leerling van de minst effectieve lagere school in Nederland twee jaar extra school 
moet lopen in vergelijking met een leerling van de meest effectieve lagere school om 
hetzelfde niveau te bereiken op het einde van het secundair onderwijs, gegeven dat ze 
gelijkaardige capaciteiten hebben (Scheerens & Bosker; in De Fraine, 2004). Het Junior 
School Project van Mortimore et al. (in De Fraine, 2004) geeft dan weer aan dat arbei-
derskinderen in de meest effectieve lagere scholen meer vooruitgang boeken en betere 
resultaten behalen dan middenklassekinderen in de minst effectieve scholen. Tot slot 
tonen ook Verhaeghe en Van Damme (2007) aan dat de school en de klas wel degelijk 
een verschil maken. Zo blijkt dat – na correctie voor instroomkenmerken – de 10% 
best presterende scholen al meer dan een half schooljaar uitlopen op de 10% zwakst 
presterende scholen. Voor technisch lezen wordt – na correctie voor instroomkenmer-
ken – een verschil opgemeten van één trimester tussen de minst effectieve school en 
de gemiddelde Vlaamse school (Verhaeghe & Van Damme, 2007). Creemers & Kyriaki-
des (2008) wijzen er dan ook op dat het net omwille van de grote verschillen tussen 
leerlingen met betrekking tot hun achtergrondkenmerken, een bijkomende opdracht 
vraagt van de school om extra te investeren in die leerlingen die achtergesteld zijn. 
Bijkomend wordt vastgesteld dat de correlatie tussen achtergrondvariabelen en wis-
kundeprestaties een dalende trend vertoont overheen verschillende leerjaren, wat erop 
wijst dat de invloed van achtergrondkenmerken afneemt en dat scholing een grotere 
impact krijgt naarmate de schoolloopbaan vordert (Reynolds, Creemers, Stringfi eld, 
Teddlie &  Schaeffer, 2002). Hiermee wijzen ook Reynolds et al. (2002) op ‘the power of 
schooling to combat disadvantage’ en onderstrepen zij hiermee nogmaals het belang 
van een effectieve klas- en schoolpraktijk. Redenen genoeg dus om als school (mede) 
de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de onderwijsuitkomsten van leerlingen 
te stimuleren en dus voldoende aandacht te besteden aan de effectiviteit van het gebo-
den onderwijs.

Naast de invloed van individuele versus klas- en schoolfactoren, biedt de onderzoeks-
literatuur ons tevens een gedifferentieerd beeld omtrent de mate waarin verschillende 
factoren uit de klas- en schoolcontext bijdragen aan verschillende onderwijskomsten. 
Met name komen verschillende tendensen naar voren wanneer we klas- versus school-
factoren, prestaties en leerwinst versus welbevinden, en wiskunde versus taalprestaties 
bekijken. We bespreken ze hieronder kort.

Wat betreft klas- ten opzichte van schoolfactoren, kunnen we besluiten dat de impact 
van klaskenmerken op de prestaties, leerwinst en welbevinden van leerlingen groter 
is dan deze van schoolkenmerken (Creemers & Kyriakides, 2008; De Fraine, 2004; Ky-
riakides, Campbell & Gagatsis, 2000). Creemers en Kyriakides (2008) geven hierbij in 
hun literatuuroverzicht als reden dat schoolfactoren geen rechtstreekse invloed hebben 
op het gedrag van leerkrachten en de prestaties van leerlingen, in tegenstelling tot de 
onmiddellijke klascontext waarin de leerkracht en leerlingen vertoeven. Dit zal ook 
doorheen dit onderzoeksrapport duidelijk worden.
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Daarnaast komt naar voren dat scholen en klassen een differentiële impact hebben 
naargelang het effect op prestaties en leerwinst versus welbevinden wordt bekeken. 
Scholen en klassen hebben een grotere impact op prestaties van leerlingen dan op non-
cognitieve onderwijsuitkomsten (Hofman et al.; in De Fraine, 2004). Zo concluderen 
Opdenakker en Van Damme (2000) (studie in secundair onderwijs) dat klassen en 
scholen een groter effect hebben op de prestaties van leerlingen dan op hun school-
welbevinden. Zij vinden dat 43% van de variantie in wiskundeprestaties en 56% van 
de variantie in taalprestaties gesitueerd is op klas- en schoolniveau, ten opzichte van 
slechts 5-11% van de variantie in schoolwelbevinden van leerlingen. Van Petegem, Ael-
terman, Rosseel en Creemers (2007) (studie in secundair onderwijs) komen eveneens 
tot de bevinding dat 11% van de variantie in welbevinden zich situeert op klas- en 
schoolniveau.

Tot slot maakt de literatuur melding van een verschil in impact op wiskunde- versus 
taalprestaties. Zo hebben klassen en scholen een grotere impact op de prestaties in 
wiskunde dan in taal (MacBeath & Mortimore, 2001; Opdenakker & Van Damme, 2000). 
Hetzelfde geldt voor leerwinst in beide leerdomeinen: scholen en klassen hebben een 
grotere impact op de leerwinst in wiskunde dan in taal (MacBeath & Mortimore, 2001). 
Een mogelijke verklaring wordt geboden door Nye, Konstantopoulos en Hedges (in 
Boonen, Van Damme, & Onghena, 2011) waarin wordt geconcludeerd dat leerlingen 
wiskunde voornamelijk op school leren terwijl taalvaardigheden zowel op school als 
buiten de school worden verworven, waardoor de invloed van scholen en leerkrachten 
hierop kleiner is.

De hierboven besproken bevindingen dienen in het achterhoofd gehouden te worden 
tijdens het lezen van dit literatuuroverzicht. Het zorgt ervoor dat nagedacht kan wor-
den over de opdracht van de school en dat een genuanceerd beeld ontstaat over wat we 
als school en als leerkracht bij leerlingen kunnen bereiken. We hopen alvast dat deze 
paragraaf voldoende het belang aantoont dat men als school en leerkracht wel degelijk 
het verschil kan (en moet) maken bij alle leerlingen.

5.2 Input

Onder de input horen kenmerken van de leerling, van de thuisomgeving en van de 
leerkracht thuis die een impact hebben op het leerproces. Deze zijn vaak al aanwezig 
bij het begin van het onderwijs, waarop we hier als school weinig of geen invloed heb-
ben. Ze geven als het ware aan met welke riemen we moeten roeien, zoals aangehaald 
werd in Hoofdstuk 1.
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5 .2.1 Kenmerken van de leerling

Onder de kenmerken van de leerling bespreken we achtereenvolgens het geslacht, 
de aanvangssituatie en de attitudes en motivationele kenmerken van de leerling 
(zie Figuur 2). Hierbij geven we aan hoe deze kenmerken een samenhang vertonen 
met het leerproces en de onderwijsuitkomsten van de leerlingen.

Fi guur 2. Overzicht inputfactoren: leerlingkenmerken.

(a) Geslacht

De algemene opvatting heerst dat jongens een moeilijkere schoolloopbaan doorlopen 
dan meisjes. Een aantal studies ondersteunt deze opvatting. Zo geven Belfi  et al. (2011) 
aan dat jongens voor taal (spelling, technisch lezen en begrijpend lezen) al relatief 
vroeg een achterstand hebben ten opzichte van meisjes – met name reeds na één jaar 
onderwijs in het betreffende leergebied. Waar voor begrijpend lezen en spelling deze 
initiële achterstand in de loop van de lagere school gedeeltelijk wordt weggewerkt, 
blijft voor technisch lezen deze achterstand nagenoeg gelijk. Verder boeken meisjes een 
grotere leerwinst in taal in vergelijking met jongens (MacBeath & Mortimore, 2001). 
Ook maken jongens meer kans om minstens eenmaal te blijven zitten gedurende de 
schoolloopbaan in het basisonderwijs (Eurydice, 2010). Tot slot wijst een aantal studies 
op het hogere welbevinden van meisjes (Bradshaw, 2011; Buyse, Verschueren, Verach-
tert & Van Damme, 2009; Engels, Aelterman, Van Petegem & Schepens, 2004, een studie 
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in secundair onderwijs; Van de gaer, Pustjens, Van Damme & De Munter, 2006, studie 
in secundair onderwijs; Verkuyten & Thijs, 2002). Bovendien zijn het voornamelijk 
jongens van wie het welbevinden afneemt tussen 8-10 jaar (Gutman & Feinstein, 2008).

Toch toont de literatuur globaal genomen een genuanceerder beeld. Zo komen de 
meeste studies tot de conclusie dat jongens beter presteren in wiskunde (Belfi  et al., 
2011; Peilingsonderzoek, 2010) en meisjes beter in taal (Harker & Nash; Van de gaer et 
al.; in De Fraine, 2004; Peilingsonderzoek 2008). Deze resultaten wijzen alvast op een 
gedifferentieerde samenhang tussen geslacht en prestaties. Jongens boeken bijkomend 
een grotere leerwinst inzake wiskunde dan meisjes (Vandecandelaere, Vanlaar, De 
Fraine, Van Damme & Verhaeghe, 2010). Hoewel Buyse et al. (2009) ook concluderen 
dat jongens hoger scoren op wiskunde, althans in de eerste jaren van de basisschool, 
vinden zij in hun studie geen genderverschillen voor lezen. Ook Verhaeghe en Van 
Damme (2007) komen tot de conclusie dat het aanvangsniveau en de leerwinst in wis-
kunde groter zijn voor jongens dan voor meisjes, terwijl geen signifi cante verschillen 
tussen beide gevonden wordt inzake technisch lezen op het einde van het eerste leer-
jaar noch inzake leerwinst in het tweede leerjaar. Met betrekking tot welbevinden zijn 
de resultaten coherenter – in het voordeel van meisjes –, hoewel ook één Finse studie 
aangeeft dat het welbevinden van jongens hoger is dan dat van meisjes (Konu, Linto-
nen & Rimpelä, 2002). Graag vestigen we hier kort de aandacht op een recente studie 
van Tian, Liu, en Gilman (2010) waarin zij aangeven dat schoolwelbevinden expliciete 
en impliciete opvattingen omvat. Expliciete opvattingen verwijzen naar de bewuste, 
evaluatieve beoordelingen van de school en het schoolwelbevinden terwijl impliciete 
opvattingen verwijzen naar de meer automatische, onbewuste beoordelingen (‘het zich 
goed voelen zonder hierbij stil te staan’). Wanneer leerlingen geen tijd maken om actief 
na te denken over het welbevinden op school, zullen de opvattingen over welbevinden 
dan ook eerder impliciet blijven in plaats van expliciet gemaakt worden. Mogelijks is 
dit een verklaring voor het verschil in welbevinden dat gevonden wordt tussen jongens 
en meisjes. In deze studie (Tian et al., 2010) komt alvast wel een verschil naar voren 
in expliciet welbevinden – in het voordeel van meisjes – maar komt geen verschil in 
impliciet welbevinden naar voren tussen beide.

Dit toont aan dat het onderzoek over de samenhang tussen het geslacht en de presta-
ties en welbevinden van leerlingen verschillende, uiteenlopende en soms tegenstrijdige 
resultaten toont, waardoor een genuanceerd beeld ontstaat over de samenhang tussen 
geslacht en schooluitkomsten. Wanneer gekeken wordt naar de proportie verklaarde 
variantie op basis van het geslacht, blijkt dat geslacht slechts verantwoordelijk is voor 
een erg klein aandeel in de verschillen in prestaties, met name 1 à 2% voor prestaties 
(Peilingsonderzoek, 2003). Hattie (2009) rapporteert een effectgrootte van d = -0.06 
van de relatie tussen geslacht en prestaties in het voordeel van meisjes. Verder con-
cluderen de meeste auteurs dat er grotere verschillen bestaan binnen de groep meisjes 
respectievelijk jongens onderling en dat bijgevolg de verschillen tussen beide groepen 
eerder erg klein – en verwaarloosbaar – zijn in vergelijking met de gelijkenissen die er 
bestaan tussen de verschillende geslachten (Gipps & Murphy; Maccoby & Jacklin; Wil-
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liam; in Eurydice, 2010; Hattie, 2009). Bijkomend, waar door sommige onderzoekers 
een verschil tussen scholen gevonden wordt, waarbij sommige scholen de kloof tussen 
jongens en meisjes vergroten terwijl anderen erin slagen de kloof te verkleinen (Bos-
ker; Nuttall et al.; in De Fraine, 2004), concluderen de meeste studies dat het verschil 
in resultaten tussen jongens en meisjes (de gender gap) in alle scholen ongeveer even 
groot is (Brandsma & Knuver; Hutchison; Kreft; Sammons et al.; Thomas; Tymms; 
Willms & Raudenbush; in De Fraine, 2004). Indien er dus verschillen bestaan tussen 
jongens en meisjes met betrekking tot het schoolse leven, zorgen de (meeste) scholen 
althans voor het wegwerken van deze invloed. 

(b ) Aanvangssituatie: intelligentie, voorschoolse ervaring en aanvangsscores

Onder de aanvangssituatie worden alle factoren verstaan die bij de start van het leer-
proces aanwezig zijn bij de leerling en die een invloed hebben op de onderwijsuit-
komsten van leerlingen. Hieronder behoren zowel eerder stabiele persoonlijkheids-
kenmerken en ervaringen die kinderen opdoen voorafgaand aan de deelname aan het 
leerplichtonderwijs alsook de aanvangssituatie doorheen het basisonderwijs.

Allereerst is er een aantal min of meer stabiele leerlingenkenmerken die de aanvangs-
situatie van de leerling bepalen en die een samenhang vertonen met de prestaties, 
leerwinst en het schoolwelbevinden van leerlingen. Het meest besproken leerlingen-
kenmerk dat een invloed heeft op de prestaties van leerlingen, is de intelligentie van de 
leerling. Uit de literatuur komt naar voren dat er een positieve samenhang aanwezig is 
tussen intelligentie en prestaties (De Fraine, 2004; Hattie, 2009; Jacobse & Harskamp, 
2012). Sommige studies stellen vast dat de voorkennis en algemene intelligentie be-
langrijkere voorspellers zijn van prestaties dan de socio-economische status (SES) van 
leerlingen (de Jong et al.; Kyriakides; in Creemers & Kyriakides, 2008). De invloed die 
de intelligentie op prestaties heeft, verloopt voornamelijk langs de tijd die leerlingen 
nodig hebben om iets te leren, zo blijkt uit de literatuurstudie van Creemers en Kyria-
kides (2008) (zie 5.3.1(b)).

Andere studies wijzen op de invloed van persoonlijkheid, cognitieve stijl en leerstijl 
(Creemers & Kyriakides, 2008; Hattie, 2009). Aangezien er onduidelijkheid bestaat over 
hoe en in welke mate deze factoren een invloed hebben op de onderwijsuitkomsten 
en stabiele kenmerken van leerlingen bijkomend uitdrukkelijk niet de focus is van dit 
literatuuroverzicht (zie Hoofdstuk 1), gaan we hier niet verder op in.

Ten tweede zijn leerlingen geen onbeschreven blad op het moment dat ze hun intrede 
doen in de basisschool. De ervaringen die ze opdoen in de jaren voorafgaand aan het 
leerplichtonderwijs hebben ook een invloed op de onderwijsuitkomsten van leerlingen. 
Uit de synthese van 27 meta-analyses (met meer dan 2000 primaire studies) van Hat-
tie (2009) komt duidelijk naar voren dat vroegtijdige interventies (bv. kinderopvang 
of kleuteronderwijs) een positief effect vertonen op de prestaties van leerlingen in het 
basisonderwijs, en dit zowel voor risicoleerlingen als voor reguliere leerlingen. Risico-
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leerlingen profi teren het sterkst van vroegtijdige interventies (Hattie, 2009). Om de ef-
fectiviteit van de interventies te verhogen, is het belangrijk dat deze gestructureerd en 
intens verlopen (Hattie, 2009). De effecten van deze interventies nemen echter af met 
de tijd, wat dus betekent dat vroegtijdige interventies voornamelijk samenhangen met 
prestaties in de beginjaren van het basisonderwijs (Hattie, 2009) en in mindere mate 
met latere prestaties. In lijn met de bevindingen in 5.1, heeft ook kinderopvang een gro-
ter effect op wiskundeprestaties dan op taalprestaties (Hattie, 2009). Er werden echter 
geen studies gevonden die de samenhang tussen kinderopvang en schoolwelbevinden 
of welbevinden in de kinderopvang zelf nagingen, waardoor we erop willen wijzen dat 
deze resultaten niet zonder meer een pleidooi zijn om onbezonnen gebruik te maken 
van kinderopvanginitiatieven.

Ook wat betreft kleuteronderwijs, toont onderzoek aan dat deelname hieraan een po-
sitieve invloed heeft op de latere onderwijsuitkomsten van leerlingen (Hattie, 2009). 
De prestaties in de kleuterklas vertonen een samenhang met de prestaties in de eerste 
jaren van het lager onderwijs (Hattie, 2009). Duncan (in Hattie, 2009) vond hierbij 
dat wiskundeprestaties in de kleuterklas sterker samenhangen met het succes in lager 
onderwijs dan de prestaties voor taal, wat in lijn ligt met de bevindingen uit 5.1. Ook 
het welbevinden in de kleuterklas is een grote voorspeller van het welbevinden in de 
eerste jaren van het basisonderwijs (Buyse et al., 2009).

De studie van De Bilde, Van Damme en De Fraine (2011) geeft aan hoe de onderwijs-
uitkomsten in de kleuterschool, en meer bepaald in de laatste kleuterklas, zelf positief 
beïnvloed kunnen worden. Twee factoren van de intructiestijl van leerkrachten (zie 
ook 5.3.1(a)) blijken hierbij van belang, met name stimuleren van de intrinsieke moti-
vatie en autonomie-ondersteuning. Uit deze studie komt naar voren dat het bevorderen 
en stimuleren van de interesses een van de belangrijkste zaken is voor goede prestaties 
op het einde van de kleuterklas. Het stimuleren van de intrinsieke motivatie is voor-
namelijk voordelig voor kinderen met een lagere aanvangsprestatie in de kleuterklas. 
Waar voor kinderen met een hogere aanvangsprestatie autonomie-ondersteuning geen 
invloed heeft op hun wiskunde- en taalprestaties, blijkt dit voor kinderen met een lage 
initiële taalaanvangsprestatie een negatieve impact te hebben op hun taal- en wiskun-
deprestaties. Dit betekent dat kleuters met een lage taalaanvangsprestatie nood hebben 
aan duidelijke structuur en richtlijnen. Ook wordt geconcludeerd dat een kleuterklas 
waarin er veel keuze geboden wordt, eerder nadelig is voor kinderen met een lagere 
socio-economische achtergrond voor wat betreft de wiskundeprestaties. Voor hoge SES-
kinderen heeft de mate van keuze geen invloed op de prestaties. Bijkomend is de 
tijd dat de kleuterleerkracht verplichte activiteiten voor kleuters voorziet (in plaats 
van keuzeopdrachten) gerelateerd aan een positief welbevinden van kinderen met een 
lagere aanvangsprestatie wiskunde, terwijl deze link niet aanwezig is voor niet-risico-
leerlingen.

Met aanvangssituatie hebben we het echter niet enkel over de jaren die voorafgaan aan 
het basisonderwijs. We kunnen de aanvangssituatie van de leerlingen op eender welk 
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moment in kaart brengen en zo ook bijvoorbeeld bij de aanvang van een nieuw leerjaar. 
Leren is namelijk nooit voltooid, met name wordt het CIPO-model steeds opnieuw door-
lopen (zie 4.2) en op elk mogelijk moment kan dan ook gekeken worden naar de aan-
vangssituatie van de leerlingen. De leeruitkomsten van een bepaald leerproces vormen 
met andere woorden de aanvangssituatie van een volgende leercyclus. In de voorgaande 
paragraaf hebben we gezien dat de voorschoolse periode van leerlingen een samenhang 
vertoont met hun prestaties, leerwinst en welbevinden, maar ook tijdens het eerste leer-
jaar zullen de leerervaringen en het welbevinden wijzigen, waardoor leerlingen bij het 
begin van het tweede leerjaar gekenmerkt worden door een andere aanvangssituatie. 
Dezelfde redenering kan gemaakt worden voor het begin van het derde, vierde, vijfde 
en zesde leerjaar, alsook in het midden van het schooljaar. Door de aanvangssituatie 
van leerlingen op die manier in kaart te brengen, nemen we zo veel mogelijke beïnvloe-
dende factoren mee op het individuele leerlingniveau om het onderwijs aan leerlingen 
in z’n totaliteit in beeld te brengen. Voornamelijk de vroegere onderwijsprestaties en het 
welbevinden blijken belangrijke voorspellers te zijn van latere prestaties en welbevin-
den van leerlingen. Zo hangen de vroegere onderwijsprestaties positief samen met hui-
dige prestaties (Campbell et al., 2004; Hattie, 2009). Hattie (2009) rapporteert hierbij een 
effectgrootte van d = 0.67, gebaseerd op een synthese van 17 meta-analyses. Echter ook 
hier mogen we ons niet blind staren op de grote impact van vroegere prestaties. Hoewel 
deze 48% van de verschillen in prestaties van leerlingen verklaren, betekent dit nog 
steeds dat 52% van de verschillen in prestaties door andere factoren wordt verklaard 
(Hattie, 2009). De aanvangsscore van een leerling hangt niet samen met de leerwinst 
(Vandecandelaere et al., 2010). Anders gezegd: de kloof tussen zwakke presteerders en 
hoge presteerders blijft grotendeels gelijk doorheen de tijd.

Voor wat betreft welbevinden is de aanvangssituatie, en meer bepaald het vroegere 
welbevinden een belangrijke voorspeller. Gutman en Feinstein (2008) gingen de trends 
in het welbevinden na bij meer dan 10.000 leerlingen in het basisonderwijs. Zij con-
cluderen dat het welbevinden tamelijk stabiel is en dat met name het welbevinden op 
8-jarige leeftijd een erg goede voorspeller is van het welbevinden op 10-jarige leeftijd. 
Hieruit besluiten zij dat een patroon van schoolwelbevinden van leerlingen reeds in 
de vroege onderwijsjaren start, wat het belang onderstreept van de uitdrukkelijke aan-
dacht voor het schoolwelbevinden van leerlingen tijdens deze beginjaren.

(c) Attitudes en motivationele leerlingkenmerken

Naast het geslacht en de aanvangssituatie spelen niet-cognitieve kenmerken van de 
leerling een belangrijke rol in de behaalde onderwijsuitkomsten. In de literatuur wor-
den tal van factoren aangehaald die allen samengenomen kunnen worden onder de 
noemer attitudes en motivationele leerlingkenmerken (bv. zelfconcept, attitudes, op-
vattingen, faalangst, zelfvertrouwen) Al deze constructen verwijzen naar een zekere 
interne toestand van de leerling die mede van invloed is op de mate waarin hij energie 
en tijd in het leerproces en in de school zal investeren. We plaatsen dit onder input 
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omdat dit een individueel kenmerk is van de leerling. Maar uiteraard komen deze op-
vattingen niet enkel voort vanuit de leerling, maar worden deze sterk beïnvloed door 
de omgeving (school, leerkrachten, ouders, e.d.). Zo zal een leerling een bepaalde 
motivatie hebben om in het leerproces in te stappen, maar zal deze motivatie ook 
bepaald worden door hoe de leerkracht de leerstof uitlegt, in welke mate de leerling 
zijn aandacht wordt afgeleid van het leerproces, e.d. Dit maakt dat we als leerkracht 
en school ook een invloed hebben op deze factoren. Hieronder bespreken we de meest 
voorkomende factoren, met name motivatie, academisch zelfconcept, self-effi cacy en 
attitudes.

De motivatie van leerlingen wordt gezien als erg belangrijke voorspeller van onder-
wijsuitkomsten, en dit niet enkel voor prestaties (Creemers & Kyriakides, 2008; Hattie, 
2009) maar ook voor welbevinden (Engels et al., 2004; Van Petegem et al., 2007; beide 
studies in secundair onderwijs). Hattie (2009) komt in zijn literatuursynthese tot de 
conclusie dat voornamelijk demotivatie een sterke negatieve invloed heeft op presta-
ties, gepaard gaand met de bevinding dat het als leerkracht makkelijker is om leerlin-
gen te demotiveren dan hen te motiveren om te leren. Doorgaans wordt bij het concept 
motivatie een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Waar 
aan de ene kant intrinsieke motivatie ontstaat vanuit de leergierigheid en het willen 
verwerven van kennis de belangrijkste drijfveer is, wordt met extrinsieke motivatie de 
motivatie aangeduid die ontstaat vanuit secundaire motivatoren zoals een materiële 
beloning, een schouderklopje, goede punten, e.d. Voornamelijk intrinsieke motivatie 
is belangrijk: uit de studie van Engels en Aelterman (2003) (studie in secundair on-
derwijs) komt naar voren dat prestaties, het plezier in het studeren en het hiermee 
gepaard gaande welbevinden gunstig evolueren wanneer leerlingen vanuit een intrin-
sieke motivatie en vanuit de motivatie om zichzelf te verrijken naar school komen. Uit 
Lepper et al. (in Schwartz, 2009) blijkt dat bij 8-14 jarigen enkel intrinsieke motivatie 
een positieve samenhang vertoont met prestaties, terwijl extrinsieke motivatie net een 
negatieve samenhang hiermee vertoont. Extrinsieke motivatie speelt ook negatief in 
op het welbevinden van leerlingen, doordat het geven van beloningen het engagement 
en de betrokkenheid van leerlingen doet afnemen wat op zijn beurt leidt tot een lager 
welbevinden (Deci & Ryan; in Schwartz, 2009). In meer recente studies naar motivatie 
wordt het kader van de zelfdeterminatietheorie gehanteerd. In deze theorie wordt een 
onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van extrinsieke motivatie (externe 
regulatie, geintrojecteerde regulatie en geidentifi ceerde regulatie). In de zelfdetermi-
natietheorie is het onderscheid intrinsieke/extrinsieke motivatie minder belangrijk, en 
ligt de nadruk op het onderscheid autonome motivatie (willen) versus gecontroleerde 
motivatie (moeten) (Deci & Ryan, 2000). Leerkrachten worden soms geconfronteerd 
met leerlingen die op geen enkele manier geboeid zijn door de leerstof. Zij zijn niet 
intrinsiek gemotiveerd. De uitdaging bestaat er dan in om deze leerlingen te stimuleren 
om voor hen op zich oninteressante activiteiten toch op een autonome wijze uitvoe-
ren, omdat ze de relevantie ervan inzien (geïdentifi ceerde regulatie) (Vansteenkiste, 
Lens, & Deci, 2006).
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Een andere vaak genoemde niet-cognitieve factor die zowel de prestaties als het 
welbevinden van leerlingen beïnvloedt, is het academisch zelfconcept van leerlin-
gen. Het academisch zelfconcept is het beeld dat een leerling heeft van zichzelf met 
betrekking tot leren en de school (Bong & Skaalvik, 2003). Een positief academisch 
zelfconcept van leerlingen hangt samen met hogere prestaties (Hattie, 2009; Valen-
tine, DuBois & Cooper, 2004). Een onderscheid dient hier gemaakt te worden tussen 
het globaal academisch zelfconcept van leerlingen en het vakspecifi eke zelfconcept 
(Huang, 2011). Het globaal academisch zelfconcept betreft het globale beeld van 
zichzelf met betrekking tot leren en de school, terwijl het vakspecifi eke zelfcon-
cept het beeld betreft van zichzelf met betrekking tot leren binnen een specifi ek 
vak. De effectgroottes van het globaal zelfconcept zijn vaak eerder klein (zie bv. 
de meta-analyse van Valentine et al. (2004) waarin een effectgrootte van d = 0.08 
wordt gerapporteerd). Wanneer echter gekeken wordt naar het vakspecifi eke zelf-
concept, worden vaak matige tot grote effectgroottes gerapporteerd (zie bv. Huang, 
2011) waarin effectgroottes gerapporteerd worden tussen d = 0.23 en d = 0.44. Ook 
hier geldt uiteraard dat er een wederzijdse beïnvloeding plaatsvindt: zelfconcept 
beïnvloedt de prestaties van leerlingen, maar de prestaties zullen op hun beurt het 
zelfconcept van de leerling beïnvloeden (Marsh & Martin, 2011; Valentine et al., 
2004). Verder komt uit de review van Marsh en Martin (2011) naar voren dat een 
positief academisch zelfconcept ook een positieve invloed heeft op niet-cognitieve 
onderwijs uitkomsten van leerlingen.

Ten derde is er een grote samenhang tussen de verwachtingen met betrekking tot de 
eigen prestaties en de eigenlijke prestaties (Hattie, 2009). Hiermee wordt de mate van 
self-effi cacy aangeduid (Bong & Skaalvik, 2003; Huang, 2003). Als onderdeel van het 
academisch zelfconcept, omvat self-effi cacy de verwachtingen en overtuigingen van 
een individu omtrent wat hij kan bereiken in een specifi eke situatie (Bong & Skaalvik, 
2003). Dit betekent dat self-effi cacy meer taak-, context-, en situatiespecifi ek is dan het 
academisch zelfconcept. Waar het academisch zelfconcept een eerder consistent beeld 
omvat van zichzelf op school of van zichzelf voor een bepaald vak, zullen leerlingen 
vanuit dit beeld steeds een inschatting maken van een specifi eke situatie en vervolgens 
een oordeel vellen over de mate waarin zij succes zullen boeken in die specifi eke situ-
atie (Bong & Skaalvik, 2003). Uit de synthese van Hattie (2009) van zes meta-analyses 
waarvan de primaire studies samen meer dan 79.000 leerlingen omvatten, komt een 
effectgrootte van d = 1.44 naar voren met betrekking tot de verwachtingen van de leer-
lingen omtrent prestaties. Leerlingen die verwachten dat ze hoge punten zullen halen, 
zetten ook effectief hogere prestaties neer. In de literatuur werd met betrekking tot dit 
kenmerk geen samenhang gevonden met welbevinden.

Tot slot hangen positieve attitudes van leerlingen met betrekking tot school en leren 
samen met een hogere effectiviteit (Ireson, Hallam & Plewis, 2001; Singh, Granville 
& Dika, 2002; beide studies in secundair onderwijs). Positieve attitudes met betrek-
king tot leren blijken ook een sterke predictor van toekomstige investering in leren 
(Ireson et al., 2001). Positieve attitudes omvatten dat leerlingen de leerstof interes-
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sant vinden, dat ze het leuk vinden om dit te studeren, dat ze het haalbaar achten en 
dat ze de leerstof relevant vinden. Attitude is echter een eerder vaag begrip en vaak 
wordt in de literatuur gewezen op de samenhang met voorgaande factoren (Singh et 
al., 2002). Met name zullen intrinsiek gemotiveerde leerlingen, met een positief glo-
baal en vakspecifi ek zelfbeeld en een positieve self-effi cacy, ook vaak een positieve 
attitude of houding aannemen ten opzichte van leertaken, wat vervolgens een impact 
heeft op de prestaties.

De hierboven besproken motivationele kenmerken van leerlingen hebben voorna-
melijk een invloed op de onderwijsuitkomsten van leerlingen via de invloed op een 
aantal gedragingen van leerlingen (Bong & Skaalvik, 2003; Valentine et al., 2004). 
Allereerst beïnvloeden deze motivationele kenmerken de inzet die leerlingen leveren 
betreffende leren. Inzet levert een substantiële en directe bijdrage aan de wiskunde-
prestaties (Opdenakker, Van Damme & Minnaert, 2002, studie in secundair onder-
wijs). Een tweede gedrag dat sterk bepaald wordt door de motivatie van de leerling, 
is diens betrokkenheid tijdens het leren. Een hogere betrokkenheid hangt op zijn 
beurt positief samen met de prestaties voor wiskunde en taal (Moens, Smits, Van 
Droogenbroeck, Speybroeck, & Van Damme, 2010). Betrokkenheid en leerwinst ver-
tonen echter geen samenhang in een studie op basis van de SiBO-gegevens (Moens et 
al., 2010). Engagement en betrokkenheid hangen wel positief samen met het welbe-
vinden van de leerlingen (Van Petegem et al., 2008; Engels et al., 2004; beide studies 
in secundair onderwijs). Tot slot wijzen Engels et al. (2004) erop dat betrokkenheid 
ook samenhangt met een hoger gevoel van zelfsturing (zelfregulatie) van het leerpro-
ces, wat een gunstig effect heeft op de prestaties en het welbevinden van leerlingen 
(zie 5.3.1(a), autonomie-ondersteuning).

5.2.2 Kenmerken van de ouders en de thuisomgeving

Bij de kenmerken van de ouders en de thuisomgeving komen vier factoren naar voren 
die een belangrijke samenhang vertonen met de onderwijsuitkomsten van leerlingen, 
met name de socio-economische status van het gezin, de thuistaal, de etniciteit van 
de ouders en de ouderlijke betrokkenheid bij het leren en het onderwijs aan hun kind 
(zie Figuur 3).
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Fig uur 3. Overzicht inputfactoren: thuisomgeving.

(a) Socio-economische status

Socio-economische status (SES) kan gemeten worden aan de hand van een verscheiden-
heid aan indicatoren, o.a. diploma ouders, beroepsniveau van de ouders, het gezins-
inkomen, rookgedrag ouders. Uit Hattie (2009) komt op basis van een synthese van 4 
meta-analyses (met een totaal van 499 primaire studies) naar voren dat de drie belang-
rijkste indicatoren van SES het ouderlijke inkomen, het onderwijsniveau van de ouders 
en het beroep van de ouders zijn, met een effectgrootte op prestaties van respectievelijk 
d = 0.58, d = 0.60 en d = 0.56 (Sirin; in Hattie, 2009). Verder is deze effectgrootte erg 
stabiel overheen verschillende types van prestaties. De SES van het gezin waaruit leerlin-
gen afkomstig zijn, heeft met andere woorden een grote invloed op de schoolloopbaan 
van kinderen (Poesen-Vandeputte & Nicaise, 2010). SES heeft een grotere impact op de 
prestaties van leerlingen dan op de leerwinst (MacBeath & Mortimore, 2001). Zo komt uit 
nagenoeg alle studies naar voren dat leerlingen afkomstig uit een gezin met een lage SES, 
lagere prestaties hebben voor taal en wiskunde in vergelijking met leerlingen afkomstig 
uit een gezin met een hoge SES (Creemers & Kyriakides, 2008; Bosker; Sammons; in De 
Fraine, 2004; Verhaeghe & Van Damme, 2007; Peilingsonderzoek, 2008; Peilingsonder-
zoek, 2010). Lage SES-leerlingen starten aan het basisonderwijs met een achterstand van 
een half jaar en deze leerachterstand wordt niet ingehaald doorheen het basisonderwijs 
(Verhaeghe & Van Damme, 2007;  Verhaeghe, Van de gaer, Reynders & Van Damme, 2006). 
Integendeel, de leerwinst voor lage SES-leerlingen is kleiner dan deze voor hoge SES-
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leerlingen (MacBeath & Mortimore, 2001; Verhaeghe & Van Damme, 2007; Kyriakides; 
Douglas; in Creemers & Kyriakides, 2008). Deze vaststelling wordt kracht bijgezet in de 
conclusie van Hirtt, Nicaise en De Zutter (2008) waarin zij stellen dat de kloof tussen 
lage en hoge SES-leerlingen vergroot tijdens de schoolloopbaan. Tot slot hebben lage SES-
leerlingen een lager schoolwelbevinden (Buyse et al., 2009) en komt uit onderzoek naar 
voren dat het voornamelijk deze leerlingen zijn van wie het schoolwelbevinden daalt 
tussen 8-10 jaar (Gutman & Feinstein, 2008).

Bovenstaande paragraaf toont de nadelige relatie tussen leerlingen afkomstig uit gezin-
nen met een lage SES en hun leeruitkomsten. Geenszins willen we echter de indruk 
wekken dat omwille van deze vaststelling, scholen en leerkrachten geen inbreng heb-
ben in deze negatieve relatie. Daarom – en in lijn met de onderzoeksvragen – besteden 
we onder de verschillende kenmerken van effectief onderwijs die in dit rapport bespro-
ken worden uitdrukkelijk aandacht aan de mogelijks differentiële aanpak die vereist is 
voor kinderen met een lage dan wel hoge SES en geven we hierbij uitdrukkelijk weer 
hoe de school en de leerkrachten een tegengewicht kunnen bieden ten opzichte van de 
nadelige implicaties voor leerlingen afkomstig uit een gezin met een lage SES, om ook 
aan deze leerlingen effectief onderwijs aan te bieden.

(b) Thuistaal

Net zoals socio-economische status, vertoont de thuistaal van de leerlingen een samen-
hang met de schoolloopbaan. Zo tonen onderzoeksresultaten aan dat leerlingen die 
naast het Nederlands bijkomend een andere taal spreken thuis en leerlingen die geen 
Nederlands spreken thuis,8 starten met een achterstand van meer dan één trimester 
(Verhaeghe & Van Damme, 2007) en dat zij lagere prestaties hebben voor taal en wis-
kunde (Reynolds et al., 2002; Peilingsonderzoek, 2010, 2008).

Echter, de negatieve samenhang tussen thuistaal en onderwijsuitkomsten wordt gro-
tendeels verklaard vanuit de lage SES en lage aanvangsprestaties voor de onderwijstaal 
(Buyse et al., 2009; Verhaeghe et al., 2006). Wanneer namelijk SES en taalvaardigheid 
in beschouwing worden genomen, verdwijnt het negatieve effect van anderstaligheid 
en wordt dit effect zelfs positief (Verhaeghe et al., 2006). Of met andere woorden: wan-
neer de prestaties van anderstalige leerlingen vergeleken worden met de prestaties van 
Nederlandstalige leerlingen met eenzelfde SES en eenzelfde aanvangsprestatie voor taal 
(die vaak gemiddeld lager liggen dan voor autochtone leerlingen), hebben anderstali-
gen betere prestaties. In lijn hiermee ligt de vaststelling dat anderstalige leerlingen een 
hogere leerwinst boeken dan Nederlandstalige leerlingen, althans in de beginjaren van 
het basisonderwijs en indien SES en taalvaardigheid in beschouwing worden genomen 
(Verhaeghe & Van Damme, 2007; Verhaeghe et al., 2006). Met betrekking tot deze ver-
gelijking wordt in de literatuur vastgesteld dat anderstalige leerlingen aanvankelijk met 
een nog grotere achterstand starten in het basisonderwijs dan Nederlandstalige leer-
lingen met een lage SES, maar dat anderstaligen hun achterstand deels inhalen, terwijl 
dit niet zo is voor de Nederlandstalige leerlingen met een lage SES en lage taalvaardig-
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heid. Op het einde van het eerste leerjaar is de kloof tussen anderstalige leerlingen en 
Nederlandstalige leerlingen, rekening gehouden met de SES van de leerlingen, namelijk 
kleiner dan in het begin van het eerste leerjaar, wat betekent dat anderstaligen tijdens 
het eerste leerjaar een deel van hun achterstand inhalen (Vandecandelaere et al., 2010). 
Uit tal van studies blijkt dat anderstalige leerlingen een grotere leerwinst boeken en dat 
ze met name een deel van hun initiële achterstand recupereren (Vandecandelaere et al., 
2010; Verhaeghe & Van Damme, 2007; Verhaeghe et al., 2006).

Op basis van deze bevindingen kunnen we concluderen, in lijn met de conclusie van 
Verhaeghe et al. (2006) dat verschillen inzake thuistaal gepaard gaan met een achter-
stand die slechts weinig hardnekkig is – met name wordt deze achterstand ten dele 
ingehaald na één jaar basisonderwijs –, in tegenstelling tot de socio-economische fac-
toren die samenhangen met een hardnekkige achterstand. Enerzijds is het mogelijk 
dat deze inhaalbeweging te wijten is aan een differentiële aanpak van anderstalige 
leerlingen in vergelijking met Nederlandstalige leerlingen. Anderzijds kan dit beteke-
nen dat er nagenoeg geen differentiële aanpak vereist is voor leerlingen met een andere 
thuistaal.

(c) Etniciteit/immigratiestatus

Met betrekking tot etniciteit geven we aan in welke mate de onderwijsuitkomsten een 
samenhang vertonen met de migrantenstatus van leerlingen. Hoewel dit onderzoek 
zich toespitst op prestaties gemeten tijdens het secundair onderwijs, kunnen we aan-
nemen dat het lager onderwijs daar mede voor verantwoordelijk is. Toonaangevend 
onderzoek hieromtrent werd onder meer uitgevoerd door de Nederlandse professor 
Jaap Dronkers. Allereerst komt uit dit onderzoek (op basis van PISA 2003) naar voren 
dat de wiskundeprestaties van immigranten gemiddeld beduidend lager liggen dan van 
autochtone leerlingen (Levels, Dronkers & Kraaykamp, 2006). Deze resultaten dienen 
echter gedifferentieerd te worden op basis van herkomst-, bestemmings- en gemeen-
schapseffecten. Zo scoren immigranten die afkomstig zijn uit Albanië het minst goed, 
terwijl immigranten uit Vietnam, China en India wel goede wiskundescores behalen. 
Op basis van het land van bestemming, scoren immigranten in Griekenland en Dene-
marken het minst goed, terwijl in Schotland, Nieuw-Zeeland en Australië de scores van 
immigranten zelfs hoger liggen dan de wiskundeprestaties van autochtone leerlingen. 
Tot slot worden er ook ‘gemeenschapseffecten’ – dit zijn effecten die verband houden 
met de combinatie van herkomst- en bestemmingsland – waargenomen, waarbij o.a. 
Turkse immigranten gemiddeld hogere scores halen in Zwitserland dan in Duitsland 
(Levels et al., 2006).

De belangrijkste verklaring voor de samenhang tussen de immigrantenstatus en 
schoolprestaties is de religieus-culturele samenstelling van herkomstlanden en de mi-
gratiepatronen vanuit de herkomstlanden (Levels et al., 2006). Zo scoren voornamelijk 
immigranten uit islamitische landen gemiddeld slechter op school dan immigranten uit 
landen met een voornamelijk christelijke bevolking. Immigranten uit landen zonder do-
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minante religie scoren het best in vergelijking met andere immigrantengroepen. Verder 
wordt door Levels et al. (2006) aangegeven dat immigranten hogere wiskundescores 
behalen in traditionele immigratielanden zoals Australië en Nieuw-Zeeland. Een ver-
klaring die zij hiervoor geven, is dat de socio-economische afstand van gemeenschap-
pen van immigranten in traditionele immigratielanden kleiner is dan deze in jonge im-
migratielanden. Meer bepaald wordt door Levels et al. (2006) besloten dat hoe sterker 
immigrantengemeenschappen cultureel en socio-economisch gelijken op de autochto-
nen in het bestemmingsland, hoe beter kinderen van immigranten presteren op school 
(Levels et al., 2006). Doorheen dit rapport zal de lezer opmerken dat voornamelijk voor 
minderheidsgroepen effectief onderwijs belangrijk is. In lijn hiermee concluderen de 
Heus en Dronkers (2010) dat voornamelijk immigrantenkinderen bijzonder afhankelijk 
zijn van de kwaliteit van het onderwijs, omdat zij vaak over minder hulpbronnen en 
ondersteuning vanuit het thuisfront beschikken. Zo concluderen de Heus en Dronkers 
(2010) dat een lerarentekort in het bestemmingsland, voornamelijk de immigranten-
kinderen treft. Immigrantenkinderen lijden het sterkste onder het lerarentekort omdat 
een lerarentekort leidt tot lesuitval en/of het inzetten van onvoldoende gekwalifi ceerde 
leraren en dus de kwaliteit van het onderwijs doet dalen (de Heus & Dronkers, 2010).

Uit het Peilingsonderzoek (2008) komt naar voren dat er in Vlaanderen een duidelijke 
samenhang bestaat tussen het geboorteland van de moeder (als indicatie van etniciteit) 
en de scores op de luistertoetsen Nederlands, waarbij immigranten beduidend lagere 
scores hebben. Enkel leerlingen van wie de moeder in een Westers land is geboren 
verschillen niet signifi cant van de Vlaamse leerlingen wat betreft de scores op luister-
toetsen. Met betrekking tot de scores op de leestoetsen werd dit verschil niet gevonden.

Er ontbreekt echter systematisch onderzoek van het effect van etniciteit op de onder-
wijsuitkomsten in het Vlaamse basisonderwijs. Dronkers en van der Velden (2012) ge-
ven aan dat een onderwijssysteem nooit uniform ‘goed’ of ‘slecht’ is voor immigranten, 
maar dat een bepaald onderwijssysteem verschillende, uiteenlopende gevolgen heeft 
voor verschillende migrantengroepen (Dronkers & van der Velden, 2012). Meer onder-
zoek is hieromtrent dan ook noodzakelijk om gefundeerde uitspraken te kunnen doen 
over de invloed van etniciteit in het Vlaamse onderwijssysteem in vergelijking met die 
invloed in andere onderwijssystemen. Zoals uit het onderzoek van o.a. Dronkers blijkt, 
is het hierbij aangewezen om zowel de herkomst- als gemeenschapseffecten in kaart 
te brengen. Op deze manier kan een beeld verkregen worden van de integratie van al-
lochtone leerlingen in het Vlaamse onderwijs om op die manier mogelijks ongunstige 
effecten van immigratie/etniciteit tegemoet te komen en/of weg te werken.

(d) Ouderlijke betrokkenheid bij leren

Uit de literatuur blijkt dat ouderlijke betrokkenheid (‘parental involvement’) een posi-
tieve samenhang heeft met leerprestaties en welbevinden van leerlingen (Hattie, 2009; 
Wolfendale & Bastiani, 2000). Epstein (in Nye, Turner & Schwartz, 2006) onderscheidt 
vijf types van ouderlijke betrokkenheid, met name:
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 – Parenting: het bieden van een thuisklimaat dat leren ondersteunt
 – Communicating: communicatie tussen ouders en school betreffende schoolzaken
 – Volunteering: actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten
 – Decision making: ouderlijke betrokkenheid bij besluitvorming op school
 – Learning at home: ouderlijke betrokkenheid en engagement van huiswerk thuis

Allereerst hebben ouders een grotere invloed op de prestaties in taal dan in wiskunde, 
respectievelijk d = 0.40 en d = 0.15 (Crimm; in Hattie, 2009). Dit komt overeen met de 
bevinding in 5.1 dat voornamelijk met betrekking tot de wiskundeprestaties de school 
ertoe doet en een wezenlijk verschil kan maken. Ten tweede komt naar voren dat alle 
bovengenoemde factoren van ouderlijke betrokkenheid een samenhang vertonen met 
de socio-economische achtergrond van de leerling en zijn gezin. Zo vertonen ouders uit 
hoge SES-gezinnen gemiddeld genomen een grotere betrokkenheid dan ouders uit lage 
SES-gezinnen (Desforges & Abouchaar, 2003). Wel blijft het effect van de ouderlijke 
betrokkenheid bestaan na controle voor achtergrondkenmerken van de leerlingen (Des-
forges & Abouchaar, 2003; Sui-Chu & Willms, 1996, studie in secundair onderwijs), 
wat betekent dat ouderlijke betrokkenheid steeds een wezenlijk positieve bijdrage kan 
leveren.

Verder wijst een aantal studies erop dat de eerste factor, met name het thuisklimaat, 
de grootste invloed heeft op prestaties (Desforges & Abouchaar, 2003; Wolfendale & 
Bastiani, 2000). Naast ondersteunend ouderschap (d = 0.43; Hattie, 2009) blijken 
voornamelijk verwachtingen van ouders met betrekking tot het leren een belangrijke 
voorspeller van de prestaties (Kyriakides et al.; Kyriakides; Kyriakides & Tsangari-
dou; Kyriakides & Charalambous; Valverde & Smidt; in Creemers & Kyriakides, 2008; 
Hong & Ho; Jeynes; in Hattie, 2009). Jeynes (in Hattie, 2009) komt hierbij tot een 
effectgrootte van d = 0.58. Opdenakker et al. (2002) (studie in secundair onderwijs) 
komen tot de conclusie dat de aanvangsprestatiemotivatie tussen lesgroepen voor 
een groot deel toe te schrijven is aan verschillen in gemiddelde onderwijsgerichtheid 
van het gezin van de leerlingen. Dit wijst erop dat het effect van de ouderlijke ver-
wachtingen op prestaties vermoedelijk voortkomt vanuit het positieve effect van deze 
verwachtingen op de motivationele factoren van de leerlingen (Gonzalez-DeHass, 
Willems, & Holbein, 2005; Hong & Ho; in Hattie, 2009; Hoover-Dempsey, Battiato, 
Walker, Reed, DeJong & Jones, 2001; Opdenakker et al., 2002), waarvan in 5.2.1(c) 
gebleken is dat deze een grote samenhang vertonen met prestaties. In vergelijking 
met het thuisklimaat voor leren, hebben de andere factoren van ouderlijke betrok-
kenheid een opmerkelijk lagere invloed op prestaties. Zo wordt een effectgrootte van 
d = 0.14 gerapporteerd zowel voor participatie in schoolactiviteiten als voor com-
municatie met de school en leerkrachten (Rosenzweig; in Hattie, 2009). In lijn met 
deze resultaten, wijzen Desforges en Abouchaar (2003) erop dat voornamelijk de 
algemene ouderstijl, en meer bepaald enthousiasme en interesse tonen in het leren 
van het kind belangrijk zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld de actieve deelname aan 
schoolactiviteiten. Op basis hiervan concluderen zij dat ook binnen lage SES-gezin-
nen deze effectieve ouderstijl aanwezig kan zijn en op deze manier een positief effect 
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heeft op de prestaties van leerlingen, wat de invloed van SES wat naar de achtergrond 
verplaatst. Ook in de review van McCarthey (2000) wordt de mythe ontkracht dat 
ouders van lage SES-afkomst zich minder zouden interesseren in het schoolleven van 
hun kinderen.

Niet alle studies tonen echter een positieve samenhang tussen ouderlijke betrokkenheid 
en prestaties (Griffi th; Heller & Fantuzzo; Henry; Keith, Reimers, Ferman, Pottenbaum, 
& Aubrey; Ryan; Searles, Lewis & Morrow; in Nye et al., 2006), waarbij aangegeven 
wordt dat het voornamelijk belangrijk is hoe de ouderlijke betrokkenheid vorm krijgt 
en tot uiting komt. Wanneer de betrokkenheid van ouders tot uiting komt door middel 
van het geven van externe beloningen, een controlerende disciplinaire ouderstijl, het 
bestraffen voor onvoldoende punten, en het bewaken eerder dan het ondersteunen van 
het huiswerk (Robinson et al., 2009), vertoont ouderlijke betrokkenheid met name een 
negatieve relatie met prestaties (Hattie, 2009).

Opmerkelijk is de bevinding van Sui-Chu en Willms (1996) dat ook de algemene 
schoolpopulatie een effect heeft op de individuele ouderlijke betrokkenheid. Ouders 
zijn namelijk sneller geneigd om een actievere rol op te nemen in het schoolleven van 
hun kinderen indien hun kinderen naar een school gaan met een gemiddelde hoge SES, 
onder de aanname dat hoge SES-ouders meer betrokken zijn. Bijkomend bleek hierbij 
voornamelijk de gemiddelde ouderlijke betrokkenheid van invloed op de leespresta-
ties van de leerling en niet zozeer de individuele participatie van de ouder (Sui-Chu 
& Willms, 1996). Dit betekent dat in scholen met een gemiddelde hoge SES van de 
populatie ook lage-SES leerlingen kunnen meegenieten van de voordelige effecten van 
de betrokkenheid en participatie van de hoge SES-ouders, onder de aanname dat hoge 
SES-ouders meer betrokken zijn en participeren.

Ook wat betreft de samenhang tussen ouderlijke betrokkenheid en welbevinden, wordt 
er een positieve relatie gerapporteerd in de literatuur (Danielsen, Samdal, Hetland & 
Wold, 2009; Zellman & Waterman, 1998). Hierbij is voornamelijk een goede communi-
catie en relatie tussen ouders en leerkrachten van belang voor een hoger welbevinden 
(Gutman & Feinstein, 2008).

5.2.3 Kenmerken van de leerkracht

Naast kenmerken van de leerling en zijn thuisomgeving, behoren ook een aantal 
kenmerken van de leerkracht tot de input. Hieronder horen factoren thuis die de 
leerkracht binnenbrengt bij de start van het leerproces en die een belangrijke samen-
hang vertonen met de leeruitkomsten van leerlingen. Hieronder horen de pedagogical 
content knowledge van leerkrachten, de verwachtingen die de leerkracht koestert 
met betrekking tot de leerling, zijn self-effi cacy beliefs, het opleidingsniveau en het 
aantal jaren ervaring dat de leerkracht reeds heeft met betrekking tot lesgeven (zie 
Figuur 4).
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 Figuur 4. Overzicht inputfactoren: leerkrachtkenmerken.

( a) Pedagogical Content Knowledge (didactische en inhoudelijke vakkennis)

Een factor die in de literatuur vaak naar voren komt als belangrijke voorspeller van de 
prestaties van leerlingen, is de pedagogical content knowledge van de leerkracht. De 
term pedagogical content knowledge (vaak afgekort tot PCK) werd het eerst gehanteerd 
door Shulman (in Gress-Newsome & Lederman, 1999). De defi nitie luidt als volgt:

“Pedagogical content knowledge represents the blending of content and pedagogy into an 
understanding of how particular topics, problems, or issues are organized, represented, and 
adapted to diverse interests and abilities of learners, and presented for instruction. PCK is the 
category most likely to distinguish the understanding of the content specialist from that of the 
pedagogue.” (Gress-Newsome & Lederman, 1999, p. 4)

PCK omvat met andere woorden zowel vakinhoudelijke kennis (‘content knowledge’) 
als vakdidactische kennis (‘pedagogical knowledge’). Aan de ene kant dient een leer-
kracht te beschikken over vakinhoudelijke kennis, wat inhoudt dat de leerkracht ruim 
voldoende kennis heeft over de inhoud van de leerstof en dat hij kan uitleggen waarom 
deze zaken van belang zijn om aan te leren aan de leerlingen (Gress-Newsome & 
Lederman, 1999). Aan de andere kant zorgt de vakdidactische kennis ervoor dat de 
leerkracht kennis heeft over hoe het leerproces verloopt betreffende een bepaalde, spe-
cifi eke vakinhoud en hierbij specifi eke instructiestrategieën kent en kan hanteren om 
deze vakinhoud adequaat te kunnen onderwijzen aan het gegeven leerlingenpubliek 
(Gress-Newsome & Lederman, 1999). Het is de combinatie van beide componenten die 
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ervoor zorgt dat de leerkracht de leerstof uit dat leergebied op een correcte en effi ciënte 
wijze kan overbrengen aan zijn leerlingen (Gress-Newsome & Lederman, 1999). Figuur 
5 geeft dit begrip schematisch weer.

F  iguur 5. Pedagogical Content Knowledge.

Verscheidene auteurs geven aan dat het beschikken over een gedegen ‘bagage’ PCK 
een fundamentele basis is om het lerarenberoep uit te oefenen, aangezien dit een groot 
effect heeft op de effectiviteit van het lesgeven (zie 5.3.1(a)) (Campbell et al., 2004; 
Scheerens; in De Fraine, 2004) en op de prestaties van de leerlingen (Askew et al.; Au-
brey; Fennema & Loef-Franke; in Campbell et al., 2004; Creemers & Kyriakides, 2008). 
Monk (in Campbell et al., 2004) toont het belang aan van deze gedegen basis door mid-
del van een curvilineaire relatie die gevonden wordt tussen PCK en leerlingenpresta-
ties. De curvilineariteit wijst erop dat, eens een bepaalde minimumkennis aanwezig is, 
de impact die het verhogen van de kennis heeft op de leerlingenprestaties, afneemt. Er 
bestaat als het ware een cut-off punt met betrekking tot de invloed van kennis op pres-
taties, welk aangeeft dat er minimaal een bepaalde basis aanwezig moet zijn om een 
invloed te kunnen uitoefenen op de prestaties van leerlingen; na het cut-off punt – en 
dus eenmaal deze gedegen basis verworven is – neemt de sterkte van de samenhang af.

Deze vakbekwaamheid en deskundigheid van de leerkracht, heeft tevens een gunstig 
effect op het schoolwelbevinden van leerlingen (Engels & Aelterman, 2003, studie in 
secundair onderwijs). Met name komen leerlingen liever naar school als ze het gevoel 
hebben dat hun leerkracht hen werkelijk relevante zaken kan bijleren en als het ware 
‘een kei’ is in de leerstof die hij hen onderwijst.
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In lijn met de bevindingen van het belang van PCK, komt in 5.3.2(a) dan ook terug 
dat professionaliseringsinitiatieven voor leerkrachten voornamelijk effectief blijken als 
ze zich richten op het verstevigen van de vakinhoudelijke en/of vakdidactische kennis 
van de leerkrachten binnen een specifi ek leerdomein.

(b) Verwachtingen met betrekking tot de leerling

In de literatuur heerst eensgezindheid over de samenhang tussen de verwachtingen 
van de leerkracht over leerlingen en de prestaties van die leerlingen. Zo blijkt dat het 
koesteren van hoge verwachtingen positief samenhangt met de prestaties (Creemers & 
Kyriakides, 2008; De Fraine, 2004; Jussim & Harber, 2005; Reynolds et al., 2002). Hat-
tie (2009) geeft hierbij een eerder grote effectgrootte aan (d = 0.48; synthese van 8 
meta-analyses met meer dan 650 primaire studies). De literatuur heeft aangetoond dat 
leerkrachten zich anders gedragen tegenover leerlingen waarbij ze enerzijds hoge en 
anderzijds lage verwachtingen hebben. Leerkrachten die hogere verwachtingen heb-
ben zijn vriendelijker en meer ondersteunend, geven duidelijkere en meer positieve 
feedback en ze creëren meer leermogelijkheden (Jussim & Harber, 2005). Dit gedrag 
wordt gecommuniceerd naar de leerlingen, die op hun beurt hun prestaties aanpassen 
naargelang de verwachtingen. Voor zover we weten, werden er geen studies uitgevoerd 
die de samenhang nagaan tussen de verwachtingen van de leerkracht en het welbevin-
den van leerlingen.

Het effect dat leerkrachtverwachtingen hebben op de leerlingen is echter niet zomaar 
te herleiden tot self-fulfi lling prophecies (zichzelf waarmakende voorspellingen), een 
begrip dat vaak in één adem genoemd wordt met leerkrachtverwachtingen. Het is na-
melijk niet zo dat de gevonden samenhang tussen leerkrachtverwachtingen en pres-
taties zonder meer betekent dat de verwachtingen de oorzaak zijn van de prestaties 
van leerlingen. Een reden voor de hoge correlatie tussen leerkrachtverwachtingen en 
leerlingprestaties is mogelijks toe te schrijven aan de accuraatheid van de verwachtin-
gen, of met andere woorden, dat leerkrachten de prestaties van leerlingen juist inschat-
ten. Jussim en Harber (2005) hebben aangetoond dat verwachtingen van leerkrachten 
inderdaad vaak erg accuraat zijn. Zo zou 75% van de predictieve validiteit van ver-
wachtingen kunnen worden toegeschreven aan accuraatheid en slechts 25% aan self-
fulfi lling prophecy effecten (Jussim & Harber, 2005). Verder concluderen de auteurs 
dat er geen evidentie is voor mogelijke accumulatie-effecten van verwachtingen (over 
verschillende leerkrachten heen of over de tijd) en dat de effecten van leerkrachtver-
wachtingen verder afnemen in de hogere leerjaren. Tot slot blijken de positieve effecten 
van hoge verwachtingen groter te zijn dan de negatieve effecten van lage verwachtin-
gen (Jussim & Harber, 2005).

Hoewel de effecten van verwachtingen over het algemeen klein zijn en afnemen over 
de tijd, betekent het niet dat men hieraan geen aandacht moet schenken. Zo werd er in 
onderzoek aangetoond dat de verwachtingen voor bepaalde groepen leerlingen wel een 
grote invloed kunnen uitoefenen (Jussim & Harber, 2005). Bijvoorbeeld, de effecten 
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van leerkrachtverwachtingen wegen meer door op de prestaties van allochtone leerlin-
gen en leerlingen met een lage socio-economische dan op de prestaties van autochtone 
leerlingen en leerlingen met een hoge socio-economische achtergrond. Voornamelijk 
voor die leerlingen is het dan ook belangrijk om voldoende stil te staan bij de impact 
van (lage) leerkrachtverwachtingen op de prestaties. Op die manier kunnen leerkrach-
ten zich bewust worden van hun verwachtingen naar leerlingen toe en kunnen zij 
trachten om steeds hoge verwachtingen te hebben, voor elke leerling in de klas.

( c) Self-efficacy beliefs (Doelmatigheidsbeleving)

Het begrip ‘self-effi cacy beliefs’ van leerkrachten (doelmatigheidsbeleving) wordt ge-
defi nieerd als:

“The teacher’s belief in her or his ability to organize and execute the courses of action required 
to successfully accomplish a specifi c teaching task in a particular context.” (Tschannen-Moran 
et al.; p. 233; in Hoy & Davis, 2006)

Met andere woorden houdt de doelmatigheidsbeleving van een leerkracht een oordeel 
in omtrent zijn of haar eigen capaciteiten om de gewenste onderwijsuitkomsten te 
bekomen bij leerlingen in een specifi eke situatie, zelfs bij de leerlingen die moeilijk 
of ongemotiveerd zijn (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Het verwijst naar de mate 
waarin leerkrachten geloven dat zij competent zijn en de resultaten van hun leerlingen 
positief kunnen beïnvloeden (Verbiest, 2011). Of nog anders gezegd: het gaat om de 
mate waarin een leraar van zichzelf vindt dat hij/zij een verschil kan maken voor de 
leerlingen.

Het beeld dat de leerkracht heeft over zijn eigen kunnen als leerkracht heeft zowel 
een invloed op de prestaties (Tschannen-Moran & Hoy, 2001; Caprara, Barbaranelli, 
Steca & Malone, 2006, studie in secundair onderwijs; Campbell et al., 2004), als op 
de motivatie van de leerlingen (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Geen enkele studie 
rapporteerde een effect van self-effi cacy beliefs van leerkrachten op het welbevinden 
van leerlingen.

Self-effi cacy beliefs van leerkrachten hebben voornamelijk een indirect effect op de 
leerprestaties en leerwinst van leerlingen, doordat zij in sterke mate het gedrag van de 
leerkracht in de klas bepalen en op die manier de uitkomsten beïnvloeden (Opdenak-
ker et al., 2002). Zo hangen deze opvattingen samen met de mate waarin leerkrachten 
investeren in lesgeven, de doelen die zij vooropstellen, hun enthousiasme voor lesge-
ven, hun welbevinden en jobtevredenheid (Tschannen-Moran & Hoy, 2001; Van Horn, 
Taris, Schaufeli & Schreurs, 2010) en hun engagement voor lesgeven (Tschannen-Moran 
& Hoy, 2001). Ook blijkt dat leerkrachten met positievere self-effi cacy beliefs meer 
deelnemen aan professionaliseringsinitiatieven (zie 5.3.2(a)) (Verbiest, 2011). Verder 
hangen lage self-effi cacy beliefs van leerkrachten samen met lage verwachtingen van 
de leerlingen betreffende de onderwijsuitkomsten, wat op zijn beurt samenhangt met 
lagere prestaties (zie 5.2.1(c)) (Campbell et al., 2004).
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Tot slot blijkt dat self-effi cacy beliefs geen statische opvattingen zijn, maar dat deze wor-
den aangepast op basis van o.a. praktische ervaringen in de klas (Campbell et al., 2004). 
Uit de reviews van Labone (2004) en Ross en Bruce (2007) komt naar voren dat self-effi ca-
cy beliefs van leerkrachten positief beïnvloed kunnen worden door refl ectie over de eigen 
klaspraktijk (zie 5.3.1(j)) zoals bijvoorbeeld door middel van collectief onderzoek van de 
klaspraktijk en implementatie van interventies in samenwerking met andere leerkrachten.

(d) Opleidingsniveau leerkracht

Of het opleidingsniveau van leerkrachten een invloed heeft op de onderwijsuitkomsten 
van leerlingen, is niet eenduidig. Allereerst werd geen enkele studie gevonden die de 
link tussen het diplomaniveau van de leerkracht en het welbevinden van leerlingen 
nagaat. Ten tweede is er hierover geen onderzoek gedaan in Vlaanderen, vermoede-
lijk omdat de opleidingsverschillen tussen Vlaamse leraren relatief beperkt zijn. In 
sommige andere landen (zoals de VS) zijn de opleidingsverschillen veel groter. Ten 
derde lopen de resultaten met betrekking tot de link met prestaties van leerlingen, 
uiteen. Waar een aantal studies geen relatie vinden tussen het diplomaniveau en pres-
taties van leerlingen (Croninger, Rice, Rathbun & Nishio, 2007; Darling-Hammond; in 
Campbell et al., 2004), komen andere studies tot de conclusie dat het diplomaniveau 
van leerkrachten positief samenhangt met leerlingenprestaties. Hoger opgeleide leraren 
bereiken betere resultaten bij hun leerlingen (Darling-Hammond, Holtzman, Gatlin & 
Vasquez Heilig, 2005; Goldhaber & Brewer, 2000, onderzoek in het tweede jaar van het 
secundair onderwijs). Verder komt uit de studie van Mandeville en Liu (in Campbell 
et al., 2004) naar voren dat deze factor ook op schoolniveau van invloed is, met name 
presteren leerlingen van scholen met hogere niveaus van leerkrachtcertifi cering beter 
in wiskunde in vergelijking met leerlingen van scholen met lagere niveaus van diplo-
ma’s. In lijn met de reviewstudie van Boyd, Goldhaber, Lankford en Wyckoff (2007), 
concluderen de meeste studies echter dat, indien er een verband gevonden wordt, 
dit verband eerder klein is (Kane, Rockoff & Staiger, 2008; De Fraine, 2004; Wayne 
& Youngs, 2003). Hoewel verschillende studies dus uiteenlopende resultaten vinden, 
wijst Byrne (in Campbell et al., 2004) erop dat er nooit een negatieve relatie werd ge-
vonden tussen het diplomaniveau van de leerkracht en de prestaties van de leerlingen.

In het licht van deze bevindingen, willen we opnieuw wijzen op de curvilineaire re-
latie tussen kennis van leerkrachten en prestaties van leerlingen die gevonden werd 
in de studie van Monk (in Campbell et al., 2004) (zie 5.2.3(a)). Deze curvilineariteit 
geeft aan dat de impact van het verhogen van de kennis op de prestaties zal vermin-
deren naarmate men een meer gedegen kennisbasis bezit. Mogelijks is dat een ver-
klaring voor de hierboven geschetste onduidelijke samenhang tussen diplomaniveau 
en prestaties. Wanneer diplomaniveaus vergeleken worden waarbij in beide gevallen 
het minimumniveau aan kennis bereikt wordt, zal hoogst waarschijnlijk geen verband 
gevonden worden met de leerlingenprestaties.
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Tot slot willen we ook hier de bedenking maken dat een hoger diplomaniveau an 
sich dus waarschijnlijk weinig tot geen invloed zal hebben op de effectiviteit, maar 
dat voornamelijk de inhoud van de opleiding zal bepalen in welke mate een student-
leerkracht is voorbereid op het lerarenberoep.

( e) Aantal jaren onderwijservaring

Minder ervaren leerkrachten blijken minder effectief, en deze samenhang toont zich 
voornamelijk in de eerste jaren dat het lerarenberoep wordt uitgeoefend (Hattie, 
2009). Sommige studies suggereren inderdaad kleine effecten van de mate van erva-
ring op leerlingresultaten (Nye, Konstantopoulos & Hedges, 2004). Een aantal studies 
suggereren bovendien dat er geen lineair verband is tussen de ervaring van leerkrach-
ten en hun effectiviteit. Het is eerder zo dat effectiviteitsverschillen bestaan tussen 
leerkrachten met weinig ervaring (< 3 jaar ervaring) en leerkrachten met minstens 
enkele jaren ervaring (> 3 jaar ervaring) (Nye et al., 2004). In de studie van Boonen 
et al. (2011) bij Vlaamse leraren basisonderwijs kwam naar voren dat 8.4% van de 
verschillen tussen klassen in wiskundeprestaties verklaard worden door de onderwijs-
ervaring van de leerkracht. De meeste studies vinden echter geen direct effect van het 
aantal jaren ervaring als leerkracht op de prestaties van de leerlingen (Campbell et 
al., 2004). Uit de literatuur blijkt dat het aantal jaren onderwijservaring veeleer een 
indirect effect heeft, vanuit de samenhang tussen onderwijservaring en het gedrag in 
de klas.

Zo blijkt uit Gress-Newsome en Lederman (1999) dat meer ervaren leerkrachten vaar-
diger zijn in het monitoren en interpreteren van de complexe processen die zich afspe-
len in de klas in vergelijking met nieuwe leerkrachten. Kagan (in Gress-Newsome & 
Lederman, 1999) wijst hierbij op vijf componenten die bepaald worden door de erva-
ringen in de klas en die zorgen voor persoonlijke groei als leerkracht. Met name hangt 
ervaring in het onderwijs als leerkracht samen met:
 – Een toename van het metacognitieve bewustzijn over de eigen kennis en vaardighe-

den en opvattingen over lesgeven en leerlingen
 – Een reconstructie van de beelden over lesgeven en leerlingen
 – Een shift van een gerichtheid op zichzelf naar een gerichtheid op het leren van 

leerlingen
 – Het vormen van een gestandaardiseerde routine voor instructies en management
 – Een toename in probleemoplossingsvaardigheden

Gress-Newsome en Lederman (1999) geven echter aan dat dit niet zomaar leidt tot de 
conclusie dat we de tijd en ervaring hun werk moeten laten doen om de effectiviteit 
van leerkrachten te verhogen. Deze processen kunnen namelijk gestimuleerd en ver-
sneld worden wanneer beginnende leerkrachten cases van realistische, gecontextuali-
seerde voorbeelden analyseren om op basis van op onderzoek gebaseerde principes te 
komen tot hoe de probleemsituaties geoptimaliseerd kunnen worden en/of welke ken-
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merken van effectief lesgeven aanwezig zijn in de cases. Dit sluit aan bij de bevinding 
in 5.3.1(j) dat refl ecteren over het leer- en instructieproces leerkrachten meer effectief 
maakt.

In hun internationale review spreken Hobson, Ashby, Malderez en Tomlinson (2009) 
in het kader hiervan over de mentoring van nieuwe leerkrachten. Uit de reviewstudie 
van Ingersoll en Strong (2011) komt naar voren dat mentoring van beginnende leer-
krachten niet enkel positief is voor de prestaties van leerlingen, maar ook voor de 
geboekte leerwinst. Het positieve effect van mentoring komt voort vanuit de positieve 
impact op een aantal kenmerken van effectief lesgeven. Met name zorgen leerkrach-
ten die bijgestaan worden door een mentor ervoor dat de effectieve leertijd hoger 
is, dat zij een positiever klasklimaat installeren, beter inspelen op de verschillende 
interesses van de leerlingen en zorgen voor effectiever klasmanagement (Ingersoll & 
Strong, 2011). Voor het effectief mentoren van nieuwe leerkrachten is het voornamelijk 
belangrijk dat de mentor inspeelt op de noden en vragen van de leerkracht. Tevens 
maken goede mentors tijd voor hun leerkrachten en plegen zij regelmatig overleg. Wel 
geven mentors de leerkracht voldoende autonomie, zodat leerkrachten hun eigen stijl 
kunnen ontwikkelen. Het belangrijkste element om een positief effect van mentoring 
te bewerkstelligen, blijkt echter het bijwonen door de mentors van de lessen die de 
leerkracht geeft, om vervolgens deze lessen tezamen aan een analyse te onderwerpen 
(Hobson et al., 2009).

5.3 Proces

Naast de hierboven besproken inputfactoren, is het ook belangrijk om na te gaan welke 
procesfactoren een samenhang vertonen met de onderwijsuitkomsten van leerlingen. 
Onder procesfactoren horen de kenmerken en interventies thuis die gebeuren in de klas 
en op school en waar met andere woorden leerkrachten en scholen de grootste inbreng 
in hebben. Meer bepaald maken we hier een onderscheid tussen procesfactoren die 
gesitueerd zijn op klasniveau en procesfactoren die gesitueerd zijn op schoolniveau.

5.3.1 Klasniveau

Op klasniveau onderscheiden we een aantal gedragingen van de leerkracht en proces-
sen die zich in de klas afspelen en die een samenhang vertonen met de onderwijsuit-
komsten van leerlingen (zie Figuur 6).
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Figuur 6. Overzicht procesfactoren: klasniveau.

(a) Instructiestijl

Een eerste kenmerk van een effectieve klas is een effectieve instructiestijl van de leer-
kracht. Dit wordt aangegeven als één van de belangrijkste kenmerken op klasniveau 
die een invloed hebben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen – of zelfs het be-
langrijkste. Zo besluiten Campbell et al. (2004) dat liefst 75% van de verschillen die 
er bestaan op klasniveau, verklaard kunnen worden door de instructiestijl van de leer-
kracht. Uit de literatuur komen zeven factoren van een instructiestijl naar voren die 
effectiviteitsbevorderend zijn en dit – in de meeste gevallen – zowel voor prestaties als 
welbevinden (Opdenakker & Van Damme, 2000, studie in secundair onderwijs).

Een eerste factor die effectiviteitsbevorderend blijkt voor prestaties van leerlingen, is 
het vooropstellen van duidelijke doelen door de leerkracht (Creemers & Kyriakides, 
2008; Scheerens; Brophy & Good; Sammons et al.; in De Fraine, 2004; Hattie, 2009). 
Uiteraard is het belangrijk dat de leerkracht deze doelen duidelijk communiceert aan 
zijn leerlingen (Scheerens; in De Fraine, 2004). Duidelijk aangeven welke doelen wor-
den nagestreefd met de leerstof, zorgt voor actieve participatie en betrokkenheid van 
de leerlingen, aangezien dit de taak betekenisvol en belangrijk maakt voor hen (De 
Corte; Parris & Paris; in Creemers & Kyriakides, 2008). Hattie (2009) vermeldt hierbij 
een effectgrootte van d = 0.72 voor de relatie tussen het vooropstellen van doelen en 
prestaties, wat inhoudt dat het stellen van duidelijke doelen in sterke mate bijdraagt tot 
hogere prestaties, in vergelijking met het niet stellen van duidelijke doelen.
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Een tweede element dat een positieve samenhang vertoont met prestaties, is het struc-
tureren van de leerstof (Creemers & Kyriakides, 2008; Scheerens; in De Fraine, 2004; 
Reynolds et al., 2002). Het structureren van de leerstof houdt in dat, na het schetsen 
van de doelstellingen, de inhoud van de les geschetst wordt. Hierbij is gebleken dat het 
opsplitsen van de aangeboden leerstof in kleine stappen effectief is voor de prestaties 
(Scheerens; in De Fraine, 2008). Ook houdt structureren in dat duidelijke aandacht 
gevestigd wordt op de hoofdzaken en belangrijkste ideeën uit de les en dat deze hoofd-
zaken nog eens herhaald worden aan het einde van de les (Rosenshine & Stevens; in 
Creemers & Kyriakides, 2008; Reynolds et al., 2002). Door het meermaals herhalen van 
deze hoofdideeën kunnen verbanden gelegd worden tussen de verschillende leerstof-
delen (Case; in Creemers & Kyriakides, 2008) en worden prestaties bevorderd (Lein-
hard et al.; in Creemers & Kyriakides, 2008).

Ten derde draagt het ondersteunen van de leerprocessen van leerlingen door middel van 
feedback toe aan een effectievere klaspraktijk (Scheerens; in De Fraine, 2008; Reynolds 
et al., 2002). Belangrijk hierbij is dat voornamelijk positieve feedback gegeven wordt 
(Reynolds et al., 2002). Ook houdt het geven van feedback in dat de leerkracht con-
tinu op zoek gaat naar mogelijkheden om informatie te verzamelen, zodat adequate 
feedback kan gegeven worden. Zo is het belangrijk dat een leerkracht ook tijdens indi-
vidueel werk of groepswerk een actieve rol opneemt en openstaat voor vragen van de 
leerlingen in plaats van achter zijn bureau te blijven zitten (Borich; Brophy; Creemers; 
Galton; Muijs & Reynolds; in Campbell et al., 2004).

Het actief betrekken van de leerlingen in de les is een vierde element dat een positieve 
samenhang vertoont met prestaties. Bijkomend blijkt uit Engels et al. (2004) (studie in 
secundair onderwijs) dat het actief betrekken van leerlingen bij het lesgebeuren samen-
gaat met een hoger welbevinden van de leerlingen. Verschillende auteurs geven ver-
schillende manieren aan om leerlingen actief te betrekken in de klas, waarbij het stel-
len van prikkelende vragen (Creemers & Kyriakides, 2008; Reynolds et al., 2002) en het 
actief laten experimenteren (Campbell et al., 2004; Borich; in Creemers & Kyriakides, 
2008; Scheerens; in De Fraine, 2004) als de twee belangrijkste manieren beschouwd 
wordt. Vragen stellen, ten eerste, zorgt ervoor dat leerlingen niet enkel actief betrok-
ken worden bij het lesgebeuren, maar dat dit bijkomend de gelegenheid biedt aan de 
leerkracht om te controleren of de leerlingen de leerstof verstaan hebben (Reynolds et 
al., 2002). Op deze manier kan de leerkracht zijn instructie bijstellen indien nodig. Bij 
het stellen van vragen wordt aangegeven dat het hierbij belangrijk is om een gepaste 
moeilijkheidsgraad in acht te nemen (Borich, Brophy & Good; Muijs & Reynolds; in 
Campbell et al., 2004). Anderson et al. en Brophy en Evertson (in Creemers & Kyria-
kides, 2008) geven hierbij als richtlijn aan dat 75% van de vragen juist moeten beant-
woord kunnen worden en dat de overige vragen onvolledig of niet volledig juist moeten 
kunnen beantwoord worden, maar niet helemaal fout beantwoord zullen worden. Ook 
neemt een effectieve leerkracht de antwoorden van leerlingen niet zomaar aan, maar 
zal hij de leerlingen motiveren om verder na te denken door verder te gaan en door te 
vragen op deze antwoorden (Reynolds et al., 2002). Ook geven deze leerkrachten hun 
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leerlingen de nodige tijd om een antwoord te formuleren (Brophy & Good; Emmer & 
Evertson; in Gress-Newsome & Lederman, 1999). Een tweede manier om leerlingen 
actief bij de les te betrekken, betreft het actief experimenteren van de leerstof door de 
leerlingen. Op basis van een literatuuroverzicht geven Campbell et al. (2004) aan dat 
voor het bevorderen van prestaties, lesgeven voor de klas moet afgewisseld worden 
met de mogelijkheid om dingen toe te passen. Het actief experimenteren biedt met 
name de leerlingen de mogelijkheid om de leerstof concreet toe te passen en hiermee 
zelf aan de slag te gaan (Borich; in Creemers & Kyriakides, 2008).

Een vijfde element dat zorgt voor een effectieve leeromgeving (met betrekking tot pres-
taties) is het aanleren van metacognitieve vaardigheden (Kraiger et al; Aparicio & Mo-
neo; Boekaerts; Creemers; in Creemers & Kyriakides, 2008; Slavin, Lake, Chueng, & 
Davis, 2009). Slavin et al. (2009) vinden hiervan, op basis van een meta-analyse van 
vijf studies, een positieve effectgrootte van d = 0.32. Het aanleren van metacognitieve 
vaardigheden houdt in dat effectieve leerkrachten ervoor zorgen dat ze hun leerlingen 
nieuwe strategieën aanleren of helpen om hun eigen strategieën te ontwikkelen die 
hen helpen om een veelheid aan probleemtypes op te lossen (Creemers & Kyriakides; 
in Creemers & Kyriakides, 2008). Dit zorgt er namelijk voor dat leerlingen hun eigen 
leerproces beginnen te sturen en in eigen handen nemen (Kraiger et al.; in Creemers & 
Kyriakides, 2008). Bijkomend komt uit de meta-analyse van Higgins, Hall, Baumfi eld 
en Moseley (2005) naar voren dat het aanleren van deze vaardigheden een positieve 
impact heeft op de attitudes en opvattingen van leerlingen.

Ten zesde gaat autonomie-ondersteuning van de leerlingen gepaard met hogere presta-
ties (Moens et al., 2010) en een hoger welbevinden (Engels et al., 2004; O’Toole, 2008; 
Seligman; in Schwartz, 2009). Schwartz (2009) geeft hierbij aan dat het niet enkel gaat 
over het ondersteunen van autonomie, maar dat aan kinderen ook moet aangeleerd 
worden hoe ze zelf kunnen kiezen, en dat met name het keuzeproces gestuurd en 
ondersteund moet worden. In lijn met de bevindingen in het kleuteronderwijs (zie 
5.2.1(b)) is dit mogelijks voornamelijk van belang voor leerlingen met een lage initiële 
taalvaardigheid en een lage SES.

Een effectieve leerkracht wordt, tot slot, gekenmerkt door een effectief klasmanage-
ment (Campbell et al., 2004; Creemers & Reezigt; Emmer et al.; Wilks; in Creemers & 
Kyriakides, 2008). Verscheidene studies geven aan dat de manier waarop leerkrachten 
het eerste deel van het schooljaar de klas managen, een invloed heeft op de gevolgen 
van het klasmanagement voor het hele jaar (Emmer & Evertson; Evertson, Emmer, 
Sanford & Clements; in Gress-Newsome & Lederman, 1999). Het literatuuroverzicht 
van Campbell et al. (2004) geeft verder als kanttekening aan dat, om effectief te zijn 
voor de prestaties, de meeste tijd besteed moet worden aan instructie in plaats van aan 
management van procedurele zaken (zie 5.3.1(b)).

Hoewel door sommige auteurs gesteld wordt dat leerlingen afkomstig uit gezinnen met 
een lage SES en leerlingen met lage aanvangsprestaties anders reageren op leerkracht-
gedrag (Brophy; Wallberg; in Campbell et al., 2004), komt hoofdzakelijk naar voren dat 
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deze twee groepen niet zozeer anders reageren, maar dat deze zeven besproken kenmer-
ken voornamelijk effectief blijken voor lage SES-leerlingen en lage presteerders (Muijs & 
Reynolds; in Campbell et al., 2004; Opdenakker et al., 2002, studie in secundair onder-
wijs). Deze laag presterende leerlingen hebben meer structuur en positieve aanmoediging 
van de leerkracht nodig en voornamelijk voor deze leerlingen is het van belang dat het 
curriculum in kleinere stappen aangeboden wordt, steeds gevolgd door snelle feedback 
(Campbell et al., 2004). Ook is het voor deze groep van leerlingen extra belangrijk om 
het leren te koppelen aan levensechte ervaringen, zodat dit leren relevant wordt voor hun 
dagdagelijkse leven, zoals blijkt uit de literatuurstudie van Campbell et al. (2004).

In de voorgaande paragrafen bespraken we een aantal aparte kenmerken van een ef-
fectieve instructiestijl. Meerdere bronnen geven echter aan dat er niet één kenmerk is 
van een effectieve leerkracht (vb: Campbell et al., 2004; Creemers & Kyriakides, 2008). 
Eerder wordt een effectieve leerkracht gekenmerkt door een veelheid van relevante 
maar kleine factoren, die allen samen een algemeen coherent geheel vormen en leiden 
tot effectiviteits-bevorderende activiteiten. Daarom is het aangewezen om het lesgeef-
gedrag van leerkrachten in zijn totaliteit en complexiteit te bekijken. Onderzoek beves-
tigt dit. Instructiestijl wordt steeds gemeten door een aantal verschillende subschalen 
(zoals ‘bieden van autonomie’, ‘klasmanagement’ en ‘activerende leeractiviteiten’), 
waarbij de meeste studies een erg sterke correlatie vinden tussen deze subschalen 
onderling (vb: Vermunt & Verschaffel; Savery & Duffy; in Creemers & Kyriakides, 2008; 
Vandenberghe, de Bilde & Van Damme, 2011). Dit wordt ook beaamd door de conclusie 
van de studie van Van Petegem et al. (2008) (studie in secundair onderwijs) waarin 
gesteld wordt dat een leerkracht het welbevinden bevordert wanneer hij tolerant maar 
gedisciplineerd is en niet autoritair maar wel samenwerkend is. Hierin komt nogmaals 
naar voren dat het voornamelijk het totaalplaatje aan gedragingen – en de samenhang 
tussen deze gedragingen – is dat een leerkracht al dan niet effectief maakt voor de klas.

Tot slot willen we wijzen op de discussie die in de literatuur bestaat met betrekking 
tot de gebruikte instructiestijl. Vaak worden hierbij de effecten van traditioneel lesge-
ven, met name directe instructie, onderzocht in vergelijking met een waaier aan ver-
schillende instructiestijlen. Met name zijn de meningen verdeeld over de effectiviteit 
van directe instructie, versus de meer leerling-gecentreerde aanpak van lesgeven, vaak 
aangeduid door middel van benamingen als probleemgestuurd onderwijs, ervarings-
gericht onderwijs, ‘inquiry-based instruction’, e.d. De traditionele, expliciete of directe 
instructiemethode houdt in dat de leerkracht bepaalt wat er in de klas gebeurt en dat 
hij sturend optreedt met betrekking tot het leerproces van de leerlingen terwijl in de 
meer leerling-gecentreerde lesgeefbenaderingen het leerproces gestuurd wordt vanuit 
de leerling zelf. Hoewel het constructivisme eerder een leertheorie dan wel een instruc-
tietheorie is, heeft het toenemende belang van deze constructivistische principes een 
grote invloed gehad op de instructiepraktijken in het Vlaamse onderwijs. Leerkrachten 
wordt aangeraden om de rol van ‘facilitator’ van leren op te nemen en meer vanop de 
achtergrond het leerproces van leerlingen te coachen. Afgeleid van de constructivisti-
sche principes, wordt er hierbij aangenomen dat leerlingen vanuit hun eigen keuzes en 
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interesses komen tot het zelf actief verwerven van de nodige leerstof. Constructivisti-
sche principes zeggen echter niets over de gepaste instructie (Mayer, 1999). Men kan 
namelijk ook door middel van directe instructie inspelen op de betekenisgeving door 
de lerende zelf en men hoeft geen ‘discovery learning’ op poten te zetten om tegemoet 
te komen aan de constructivistische principes van actieve verwerking en betekenisvolle 
kennisverwerving (Mayer, 1999).

Hoewel niet alle studies een positief effect vinden van directe instructie (e.g.: Applebee et 
al.; Guthrie et al., Hamilton et al.; in Nie & Lau, 2010, studie in secundair onderwijs), rap-
porteren de meeste auteurs een hogere effectiviteit van directe instructie in vergelijking 
met de meer leerling-gecentreerde benaderingen (Jeynes & Littell, 2000; Kirschner, Klahr 
& Nigam, 2004; Kozioff, LaNunziata, Cowardin & Bessellieu, 2001, studie in secundair 
onderwijs; Mayer, 1999; Kirschner, Sweller & Clark, 2006; Tobias & Duffy, 2009). Bijko-
mend blijkt directe instructie effectief voor alle leerlingpopulaties (Adams & Engelmann, 
1996) en is directe instructie uiterst belangrijk voor lage SES-leerlingen (Jeynes & Lit-
tell, 2000; Rosenshine, 1976). Het belang van directe instructie neemt enkel af wanneer 
leerlingen reeds over voldoende voorkennis beschikken om zelf te zorgen voor ‘interne’ 
sturing (Kirschner et al., 2006). Met andere woorden, leerlingen hebben eerst een stevige 
basis kennis en vaardigheden nodig om vervolgens op basis van (aangeleerde!) metacog-
nitieve vaardigheden hun eigen leerproces (autonoom) verder te kunnen sturen.

Rosenshine (in Gress-Newsome & Lederman, 1999) komt dan weer tot de conclusie dat 
directe instructie het meest is aangewezen bij goed gestructureerde taken en basisvaar-
digheden zoals wiskunde en technisch lezen, terwijl het eerder vanop een afstand ‘faci-
literen’ van het leerproces – in lijn met de meer leerling-gerichte instructiewijzen – meer 
aangewezen is bij taken die een minder duidelijke structuur bevatten zoals begrijpend 
lezen. Ook Muijs, Campbell, Kyriakides en Robinson (2005) geven in hun review aan dat 
directe instructie voornamelijk effectief blijkt bij basisvaardigheden zoals wiskunde en 
lezen, terwijl dit mogelijks ineffi ciënt is voor hogere denkvaardigheden. Aangezien effec-
tiviteitsonderzoek voornamelijk kijkt naar resultaten binnen taal en wiskunde (zie 3.2.1), 
is het, gelet op deze conclusie, misschien niet verwonderlijk dat voornamelijk evidentie 
gevonden wordt voor directe instructie. Om een uitspraak te doen over de mate waarin 
andere leeruitkomsten zoals wereldoriëntatie, muzische vorming, godsdienst, e.d. ook 
best aangeleerd worden door middel van directe instructie, is dan ook verder onderzoek 
nodig. In deze discussie omtrent directe instructie versus de meer leerling-gecentreerde 
instructie, werden, tot slot, geen studies gevonden over het mogelijke differentiële ef-
fect van beide instructiemethoden op het welbevinden van leerlingen. Aangezien het 
bieden van autonomie en het actief betrekken van de leerlingen tijdens de les zorgt voor 
een hoger welbevinden, lijkt het ons dan ook aangewezen dat leerkrachten, naast het 
hanteren van directe instructie, alvast met deze twee zaken rekening houden tijdens hun 
lessen. Daarnaast zal de instructiestijl ook voornamelijk inspelen op de prestaties van 
de leerlingen, terwijl de interactie tussen leerkracht en leerlingen voornamelijk voor het 
welbevinden van belang is (zie 5.3.1(c)). Dit betekent dan ook dat het samenspel tussen 
deze twee kenmerken zorgt voor een effectieve leerkracht als kernfi guur in de klas.



64  |  Bevindingen

Zoals hierboven reeds aangehaald, wordt bij het onderzoek omtrent instructiestijl, di-
recte instructie vaak vergelijken met een veelheid aan andere instructiestijlen, waarbij 
abstractie wordt gemaakt van de verschillende vormen van leerling-gecentreerd onder-
wijs. Groepswerk, ervaringsgericht onderwijs, zelfontdekkend leren, e.d. worden vaak 
onder één en dezelfde noemer geplaatst en afgezet tegenover directe instructie. Er is dan 
ook meer genuanceerd en gedifferentieerd onderzoek nodig dat het onderscheid tussen 
deze verschillende vormen van leerling-gecentreerd onderwijs meeneemt. Daarnaast 
toont directe instructie voornamelijk zijn effectiviteit met betrekking tot leerprestaties, 
maar kan verondersteld worden dat met andere instructiestijlen andere vaardigheden 
worden aangeleerd, zoals probleemoplossingsvaardigheden, sociale vaardigheden, dis-
cussievaardigheden, assertiviteit, e.d. Deze leerlingresultaten waren echt niet de focus 
van de huidige reviewstudie. Dit betekent dan ook dat bovenstaande onderzoeksynthe-
se niet zonder meer de directe instructie naar voor zou schuiven als dé meest effectieve 
instructiemethode. Wel komt uit de zeven kenmerken van een effectieve instructiestijl 
(vooropstellen van duidelijke doelen, actief feedback geven, structureren, autonomie-
ondersteuning, e.d.) duidelijk naar voren dat leerkrachten steeds prominent aanwezig 
moeten zijn in het leerproces van leerlingen en dat met andere woorden voornamelijk 
een “laissez faire”-instructiestijl nadelige effecten teweeg brengt bij de leerlingen. Een 
leerkracht is dan ook geen “coach aan de zijlijn”, maar moet voldoende sturend en 
ondersteunend optreden om ervoor te zorgen dat leerlingen bepaalde kennis en vaar-
digheden effectief verwerven (voor een discussie zie Kirschner, Sweller & Clark, 2006).

(b) Effectieve leertijd

Een factor die los van de gebruikte instructiestijl als effectiviteitsbevorderend gezien 
wordt voor prestaties, is de effectieve leertijd, in de literatuur aangeduid als ‘time on 
task’ en ‘opportunity to learn’ (gebaseerd op het model van Carroll, 1963). Nagenoeg alle 
studies zijn hierover eensgezind: hoe groter de effectieve leertijd, hoe hoger de prestaties 
van leerlingen (Fond & Lam; in Creemers & Kyriakides, 2008; Marzano, Pickering & Pol-
lock, 2010; Brookover et al.; Rutter et al.; Scheerens; Sammons et al.; in De Fraine, 2004). 
Ook wordt geen verschil gerapporteerd tussen allochtone en autochtone leerlingen (Hat-
tie, 2009). Opdenakker et al. (2002) (studie in secundair onderwijs) laten zien dat dit po-
sitieve effect ook gevonden wordt wanneer gecontroleerd wordt voor belangrijke variabe-
len als de cognitieve sterkte en de inzet, wat in lijn ligt met andere studies die aantonen 
dat dit effect ook geldt voor risicoleerlingen (Brophy; Gettinger; Greenwood; in Creemers 
& Kyriakides, 2008). Bijkomend hebben lage SES-leerlingen meer instructie nodig – wat 
betekent dat zij nog meer tijd nodig hebben – om hoge prestaties te kunnen behalen 
(Campbell et al., 2004). Gage (in Creemers & Kyriakides, 2008) wijst er echter op dat het 
niet zonder meer belangrijk is om meer tijd te voorzien, maar dat het ook belangrijk is 
om te bekijken welke activiteiten net in die tijd uitgeoefend en georganiseerd worden.

De effectieve leertijd hangt zowel af van factoren tijdens de lessen in de klas zelf, als 
buiten de klas- en schoolmuren.
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Factoren die tijdens de lesuren zelf meespelen, zijn volgens Slavin en Stringfi eld (in 
De Fraine, 2004): de tijd die beschikbaar is voor instructie, de tijd die de leerkracht 
daadwerkelijk gebruikt om les te geven en de vaardigheden van de leerkracht om 
de leerlingen bij de les te (blijven) betrekken. Deze factoren kunnen teruggebracht 
worden naar de hierboven beschreven instructiestijl (zie 5.3.1(a)), met name welk 
geheel aan gedragingen stelt de leerkracht om de beschikbare tijd zo effectief moge-
lijk te benutten – en een onderdeel hiervan betreft het effectief managen van de klas 
(Campbell et al., 2004). Hieronder hoort ook het tijdig starten van de lessen, waarop 
Rutter et al. (in De Fraine, 2004) wijst. Dit toont opnieuw aan dat instructiestijl het 
complexe geheel omvat van gedragingen; effectieve leerkrachten zorgen ervoor dat 
de effectieve leertijd zo hoog mogelijk gehouden wordt. Wel wordt in het literatuur-
overzicht van Campbell et al. (2004) gesteld dat effectieve instructie belangrijker 
is en meer tijd moet innemen dan het managen van procedurele zaken zoals rust 
en orde in de klas. Brophy en Good (in Marzano et al., 2010) tonen hierbij aan dat 
leerlingen het meest leren van leerkrachten die het meest van de tijd focussen op 
inhoud.

Factoren die buiten de klas- en schoolmuren meespelen in de effectieve leertijd hangen 
zowel af van de leerling zelf, als van de omkadering (Creemers & Kyriakides, 2008). Zo 
wordt de tijd die een leerling besteedt aan leren buiten de lesuren bepaald door de mo-
tivatie van de leerling zelf alsook door de initiatieven die leerkrachten, scholen en ou-
ders nemen om leren ook buiten de schoolmuren verder te zetten. Dit gaat gepaard met 
de bevindingen dat het aanbieden van leeractiviteiten zoals summer schools (Cooper, 
Charlton, Valentine, Muhlenbruck & Borman, 2000) en huiswerk (Leone &  Richards, 
1989; Cooper; in Marzano et al., 2010) prestaties bevorderen. Matsudaira (2008) toont 
een effectgrootte van d = .12 betreffende de relatie tussen summer schools en taal- en 
wiskundeprestaties. Verder kan door middel van huiswerk de effectieve leertijd ver-
groot worden (Brandsma & Knuver; Creemers; Martin et al.; Mortimore et al. Rutter 
et al.; in De Fraine, 2004). Wat echter de ‘juiste’ hoeveelheid huiswerk is, is niet een-
duidig (Marzano et al., 2010). Verder wordt aangegeven dat het effect van huiswerk 
vergroot naarmate het leerjaar hoger is (Cooper, Robinson & Patall, 2006; Marzano et 
al., 2010) wat aangeeft dat het voornamelijk voor leerlingen uit de hogere jaren van 
het basisonderwijs een effectief middel is om de prestaties te verhogen. Tot slot wijst 
de uitgebreide reviewstudie van Patall, Cooper en Robinson (2008) erop dat de ouder-
lijke betrokkenheid en ondersteuning tijdens huiswerk een belangrijke factor is die 
zorgt voor de positieve link tussen huiswerk en prestaties. Met name heeft huiswerk 
voornamelijk een positieve samenhang met de prestaties van leerlingen wanneer ou-
ders voldoende ondersteuning bieden aan hun kinderen (Patall et al., 2008). Hoewel 
Patall et al. (2008) aangeeft dat verder onderzoek nodig is om hier uitsluitsel over te 
geven, wordt gewezen op het feit dat ouderlijke betrokkenheid samenhangt met de SES 
van het gezin, waardoor hier mogelijks differentiële effecten bestaan tussen kinderen 
van hoge en kinderen van lage socio-economische afkomst. Met andere woorden, het 
is mogelijk dat kinderen uit hoge SES-gezinnen sterker profi teren van huiswerk dan 
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kinderen uit lage SES-gezinnen. Op die manier kan huiswerk bijdragen tot een grotere 
sociale ongelijkheid.

Met betrekking tot welbevinden vond Astin (1993) (onderzoek in secundaire school) 
dat een hogere effectieve leertijd tijdens de schooluren, leidt tot een hoger welbe-
vinden. Studies die ook kijken naar de leertijd buiten de schoolmuren, werden niet 
gevonden. Ons inziens zal het té sterk opdrijven van de effectieve leertijd buiten de 
schoolmuren, vermoedelijk een negatieve samenhang vertonen met het welbevinden: 
hoewel een hogere leertijd buiten de schoolmuren steeds samenhangt met een verbete-
ring van prestaties, zal dit op een bepaald moment ten koste gaan van het welbevinden 
van de leerlingen, in de zin van het zich goed voelen en graag naar school komen. Er 
werd echter geen enkele studie gevonden die dit vermoeden bevestigt noch weerlegt. 
Wel geven Leone en Richards (1989) aan dat het specifi eke welbevinden van leerlin-
gen tijdens het maken van huiswerk, negatief is, in tegenstelling tot het welbevinden 
tijdens klaswerk.

(c) Klasklimaat

De twee componenten die als belangrijkste factoren naar voren komen wat betreft het 
klasklimaat, is enerzijds de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en ander-
zijds de interactie tussen leerlingen onderling (Creemers & Kyriakides, 2008).

Uit de meta-analyse van Spilt, Roorda, Oort, Thijs en Koomen (2011) op basis van 99 
primaire studies (met meer dan 129.000 leerlingen) komt naar voren dat de relatie tus-
sen leerkracht en leerlingen zowel cognitieve als niet-cognitieve onderwijsuitkomsten 
beïnvloedt. Nagenoeg alle studies concluderen dat een persoonlijke relatie tussen leer-
kracht en leerlingen een positieve relatie vertoont met het welbevinden van de leerlin-
gen (Van Petegem et al., 2007; Buyse et al., 2009; Engels et al., 2004, studie in secun-
dair onderwijs). Ook hangt een interpersoonlijke leerkrachtstijl samen met positievere 
attitudes ten opzichte van de school (Engels et al., 2004; Engels & Aelterman, 2003). 
Waar De Bilde et al. (2011) concluderen dat een interpersoonlijke leerkrachtstijl een po-
sitieve relatie vertoont met taal- en wiskundeprestaties, geven Buyse et al. (2009) aan 
dat de samenhang tussen de leerkracht-leerling relatie en prestaties eerder verwaar-
loosbaar klein is. Waar de instructiestijl dus voornamelijk een samenhang vertoont 
met de prestaties van leerlingen (zie 5.3.1(a)), heeft het klasklimaat hoofdzakelijk een 
invloed op het welbevinden van leerlingen (Spilt et al., 2011; Van Petegem et al., 2008, 
studie in secundair onderwijs). Als indicatoren van de relatie tussen leerkracht en 
leerlingen wordt in de meeste studies gekeken naar zowel positieve aspecten (met 
name de nabijheid en ondersteuning) en negatieve aspecten (voornamelijk de mate 
van confl ict) van de relatie (Split et al., 2011; Buyse et al., 2009). Een hogere mate van 
nabijheid tussen leerkracht en leerling en een hogere ondersteuning door de leerkracht 
hebben een gunstig effect op de prestaties en het welbevinden van leerlingen; het ge-
middelde niveau van confl ict tussen leerkracht en leerlingen hangt negatief samen met 
de prestaties en het welbevinden van leerlingen (Spilt et al., 2011; Buyse et al., 2009). 
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In lijn hiermee liggen de bevindingen dat een gepaste relatie gekenmerkt wordt door 
wederzijds respect, gelijkheid en echtheid en dat voornamelijk een ongelijke machts-
verhouding tussen de leerkracht en de leerlingen ongunstig is voor het welbevinden 
(Engels et al., 2004; Engels & Aelterman, 2003, studie in secundair onderwijs). Deze 
relaties blijken voornamelijk belangrijk voor leerlingen uit een laag socio-economisch 
milieu (Spilt et al., 2011). De etnische achtergrond van de leerling blijkt geen invloed 
te hebben (Spilt et al., 2011).

Naast de interactie tussen leerkracht en leerlingen, is ook de interactie tussen leer-
lingen onderling een belangrijke indicator van het klasklimaat (Creemers & Kyriakides, 
2008). De onderlinge leerlingrelaties hebben een belangrijke impact op het welbevin-
den van leerlingen. Studies die een samenhang tonen tussen leerlingrelaties en presta-
ties werden niet gevonden. Voornamelijk de individuele beleving van de leerlinginter-
acties (zoals vriendschap, pesten, e.d.) is een goede voorspeller van het welbevinden 
van kinderen (Gutman & Feinstein, 2008). In lijn met de interactie tussen leerkracht en 
leerling, blijkt dat positieve relaties een gunstige invloed hebben op het welbevinden, 
in tegenstelling tot negatieve relaties. Zo komt uit de literatuurstudie van Netjes, van de 
Werfhorst, Karsten en Bol (2011) naar voren dat vriendschapsrelaties op school belang-
rijk zijn voor het welbevinden. Positieve contacten met medeleerlingen en het gevoel 
van samenhorigheid binnen de groep is ook één van de belangrijkste motieven van 
leerlingen om naar school te komen, en hangt in sterke mate samen met een positief 
belevingsaspect van de schoolomgeving (Engels & Aelterman, 2003, studie in secundair 
onderwijs). Behoren tot een peergroep waarin er weinig steun wordt ervaren van vrien-
den, leidt dan weer tot een lager welbevinden (Netjes et al., 2011). Ook pesten heeft 
onmiddellijke repercussies voor het welbevinden (Engels & Aelterman, 2003). Pesten 
gaat van het gebruiken van scheldnamen, over het vertellen van leugens en roddels 
tot het plegen van fysiek geweld en afpersen (Wolke, Woods, Stanford & Schulz, 2001). 
Pesten komt voornamelijk voor tijdens vrije momenten, zoals op de speelplaats, en 
komt beduidend minder voor tijdens de klasuren (Hallam, 2009). Opmerkelijk is dat 
lage SES-leerlingen zowel meer rapporteren dat ze gepest worden als dat ze zelf pesten 
(Wolke et al., 2001). In lijn met ander onderzoek, wijzen Gutman en Feinstein (2008) 
er echter op dat schoolkarakteristieken een modererend effect kunnen hebben in de re-
latie tussen pesten en welbevinden. Ook kan pesten verminderd worden door kinderen 
aan te leren om hun emoties onder woorden te brengen (Hallam, 2009; Wolke et al., 
2001). Verder blijkt uit Farrington, Baldry, Kyvsgaard en Ttofi  (2010) dat programma’s 
die opgezet worden om het pesten te verminderen, wel degelijk resultaat boeken. Zo 
blijkt uit hun review van 44 studies dat programma’s die pesten tegengaan, ervoor 
zorgen dat pestgedrag daalt met 20-23% (Farrington et al., 2010).

(d) Klasgrootte9

Hoewel een aantal auteurs geen evidentie vindt voor de effectiviteit van kleinere 
klassen (Hanushek; Rivkin; in Blatchford, 2003), wordt in de meeste studies gecon-
cludeerd dat de klasgrootte een negatieve samenhang vertoont met prestaties en dat 
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zodoende kleinere klassen leiden tot betere prestaties (Annevelink, 2004; Blatchford, 
2003; Blatchford & Martin, 1998; Creemers & Kyriakides, 2008; Hattie, 2003; Mosteller, 
199510). Hierbij wordt aangegeven dat het effect van klasgrootte voortkomt uit het posi-
tieve effect dat een kleinere klas heeft op de kwaliteit van de leerprocessen die kunnen 
plaatsvinden in kleinere klassen (Pedder, 2006). Zo wordt gesteld dat de klasgrootte 
een effect heeft op vijf factoren (Blatchford & Martin, 1998), met name:
 – De groepsprocessen binnen de klas
 – De kwaliteit van het lesgeven
 – De aandacht van leerlingen tijdens de les
 – De aanpassing van de leerling aan de school
 – De moraal, stress en het enthousiasme van de leerkracht

Dit betekent dat klasgrootte eerder een indirecte invloed heeft op prestaties, omwille van 
de gunstige invloed van kleinere klassen op de interacties tussen leerlingen, de inter-
actie tussen leerkracht en leerlingen, de effectieve leertijd die kan vrijgemaakt worden, 
de mogelijkheid tot differentiëren tijdens de les en de betrokkenheid van de leerlingen 
(Blatchford, 2003; Blatchford & Martin, 1998; Hattie, 2003); allemaal factoren die ook in 
dit rapport naar voren komen als kenmerkend voor kwaliteitsvol onderwijs. Klasgrootte 
hangt dan ook voornamelijk samen met de manier waarop het leerproces kan worden 
ingericht en de mate van effectiviteit van de klasgrootte zal dan ook voornamelijk afhan-
gen van de mate waarin de leerkracht gebruik maakt van deze mogelijkheden (Creemers 
& Kyriakides, 2008; Finn; in Hattie, 2009). Hoewel Gutman en Feinstein (2008) in hun 
studie met meer dan 10.000 leerlingen geen verband vinden tussen klasgrootte en welbe-
vinden, loopt ook deze invloed waarschijnlijk indirect, zoals bijvoorbeeld de invloed die 
de klasgrootte heeft op de interacties tussen leerlingen, waarvan in 5.3.1(c) blijkt dat dit 
het welbevinden bevordert. Hattie (2003) concludeert echter dat het merendeel van de 
leerkrachten geen aanpassingen maakt in zijn leerkrachtactiviteiten en –stijl in kleinere 
klassen in vergelijking met het lesgeven voor grotere klassen, waardoor zij vaak de vele 
mogelijkheden die kleine klassen bieden, niet grijpen. Het niet vinden van een samen-
hang tussen klasgrootte en leerlingresultaten kan mogelijks hierbinnen gekaderd worden. 
Het effect van de klasgrootte op prestaties is eerder klein, met een gemiddelde effect-
grootte van d = 0.10 – 0.20 in het voordeel van kleinere klassen (Hattie, 2009). Dit kleine 
effect is ons inziens toe te schrijven aan het gegeven dat het effect van de klasgrootte 
afhankelijk is van hoe de leerkracht de mogelijkheden van deze kleinere klassen benut.

Nye, Hedges en Konstantopoulos (2000) onderzochten de mogelijks differentiële in-
vloed van klasgrootte voor minderheden en leerlingen met een lagere SES. Hierin von-
den zij dat de positieve effecten van kleinere klassen ietwat groter waren voor deze 
lage SES-leerlingen in vergelijking met de gemiddelde leerling, maar dat dit effect enkel 
statistisch signifi cant was voor de leesprestaties van minderheden. Dit betekent dus dat 
voornamelijk voor deze groep kleinere klassen belangrijk zijn voor het bevorderen van 
de leesprestaties. De andere differentiële effecten waren niet signifi cant, wat erop wijst 
dat kleinere klassen voor alle leerlingenpopulaties nagenoeg even effectief blijken en 
dit over leerdomeinen wiskunde en taal heen. 
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(e) Klassamenstelling

Naast de invloed van individuele kenmerken van de leerling (zie 5.2.1), kan het ook 
zijn dat er groepseffecten optreden, met name dat de kenmerken van de klasgroep 
waarin een leerling terecht komt, een bijkomend effect heeft op zijn prestaties. Het 
zou bijvoorbeeld kunnen dat het percentage meisjes in de klas (een klaskenmerk) van 
invloed is op de resultaten van de leerlingen, bovenop de invloed van het geslacht van 
de individuele leerling. Uit de literatuur blijkt dat de klassamenstelling zelfs een vrij 
belangrijk element is ter verklaring van de leeruitkomsten van leerlingen (Belfi  et al., 
2010; Opdenakker et al., 2002, studie in secundair onderwijs), wat inhoudt dat scholen 
en klassen best bewust nadenken over hoe ze klassen samenstellen. Naast de directe 
invloed die sommige groepskenmerken hebben op de uitkomsten van leerlingen, loopt 
de invloed van de klasgroep ook indirect, via de samenhang tussen de klassamenstel-
ling en de klaspraktijken (Opdenakker et al., 2002).

Allereerst vertoont het gemiddelde niveau van de klasgroep een samenhang met de 
klaspraktijken en de leeruitkomsten. Op basis van de literatuurstudie van Belfi  et al. 
(2010) kan geconcludeerd worden dat de meeste recente studies vaststellen dat het 
groeperen op basis van niveau van de leerlingen over het algemeen een positief effect 
heeft op de leerprestaties van sterke en gemiddelde leerlingen, maar een negatief ef-
fect heeft op de leerprestaties van zwakke leerlingen. Ook zorgt een niveaugroepering 
voor een negatief effect op welbevinden voor deze laatste groep leerlingen (Belfi  et al., 
2010). Dit betekent dat alle leerlingen er baat bij hebben om omringd te worden door 
hoge presteerders. Ook uit de review van Whitburn (2001) blijkt dat de prestaties leer-
lingen in heterogene klassen zeker niet lager is dan deze in homogene klassen, ook niet 
van de hoge presteerders. Verder bestaat er een indirect effect van niveaugroepering: 
zo bestaat er een samenhang tussen de intellectuele samenstelling van de lesgroep in 
wiskunde en de wiskundeprestaties, doordat klassen met een hogere gemiddelde intel-
ligentie meer aanbod krijgen (zie 5.3.1(b)) en een betere didactische ondersteuning 
(Opdenakker et al., 2002). Tot slot blijkt dat niveaugroepering de grootste invloed heeft 
op zwakkere leerlingen (Belfi  et al., 2010) en op leerlingen met een lage SES (Ledoux & 
Overmaat, 2001). Omwille hiervan pleiten verschillende auteurs dan ook voor hetero-
gene klassen betreffende het niveau van de leerlingen, omdat dit vooral effectief is voor 
de lage presteerders terwijl de hoge presteerders er maar weinig hinder van ondervin-
den (Dar & Resh; in De Fraine, 2004; Ledoux & Overmaat, 2001).

Verder vertoont een groepering op basis van leeftijd mogelijks een samenhang met de 
leeruitkomsten van leerlingen. De vraag die zich hierbij stelt is of leerlingen beter af 
zijn in jaarklassen dan in graadklassen. Een jaarklas bestaat in principe uit leerlingen 
uit hetzelfde geboortejaar (leeftijdsspreiding van 12 maanden). Een graadklas bestaat 
doorgaans uit leerlingen van twee geboortejaren (leeftijdsspreiding van 24 maanden). 
Wat betreft de prestaties, verschillen leerlingen uit beide groepen niet van elkaar. Wel 
wordt een klein maar positief effect gevonden van graadklassen op het welbevinden 
van leerlingen (Belfi  et al., 2010).
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Ten derde gaat een veelheid aan studies de invloed na van de klasgroepering op ba-
sis van geslacht van de leerlingen. De meeste studies concluderen dat jongens beter 
presteren in gemengde klassen terwijl meisjes beter presteren in aparte meisjesklassen 
(Belfi  et al., 2010; Brutsaert; in De Fraine, 2004). Door sommige auteurs wordt er echter 
geen verschil gevonden tussen jongens-, meisjes- en gemengde klassen en anderen 
vinden dan weer evidentie dat jongensklassen betere leerprestaties hebben (Belfi  et 
al., 2010). Over het algemeen wordt geconcludeerd dat, wat betreft het welbevinden 
er voor jongens geen verschil is om in een jongensklas dan wel een gemengde klas 
te zitten, terwijl meisjes zich beter thuis voelen en hiermee gepaard gaand een hoger 
schoolwelbevinden rapporteren in aparte meisjesklassen (Belfi  et al., 2010).

Tot slot willen we er graag op wijzen dat Opdenakker et al. (2002) aangeven dat klas-
praktijkkenmerken zoals de leerkrachtstijl, de effectieve leertijd, het klasklimaat e.d. dui-
delijk samenhangen met de groepssamenstellingskenmerken, maar dat de klaspraktijk 
zeker niet volledig gedetermineerd wordt hierdoor. Dit betekent dat de leerkracht ook 
met een gegeven groepssamenstelling nog steeds de klaspraktijk concreet gestalte kan 
geven en wellicht (deels) kan corrigeren voor de invloed van deze groepskenmerken. 

(f) Differentiatie in de klas

Differentiatie is inmiddels een containerbegrip geworden. Het is een vlag die verschil-
lende ladingen dekt. Zo kan differentiatie slaan op differentiatie in werkvormen, in 
leermaterialen, in tempo, in hoeveelheid begeleiding, in evaluatie, e.d. In deze pa-
ragraaf beperken we ons tot binnenklasdifferentiatie, wat inhoudt dat de leerkracht 
erkent dat de klasgroep heterogeen is en dat hij/zij met het opgezette onderwijsleerpro-
ces zal inspelen op de bestaande verschillen tussen leerlingen in de klas. Meer bepaald 
gaan we in op de leerlingkenmerken waarmee leerkrachten best rekening houden bij 
het differentiëren in de klas.

De reviewstudie van Tomlinson et al. (2003) maakt een onderscheid tussen drie vor-
men van binnenklasdifferentiatie: differentiatie op basis van het niveau van de leerling, 
differentiatie op basis van de interesses van de leerling en differentiatie op basis van 
het leerprofi el van de leerling. Om deze differentiatie tot stand te laten komen, is het 
gebruik van kleine groepen van drie à vier leerlingen ideaal (zie 5.3.1(g)) (Tomlinson, 
et al., 2003). Hierbij kan zowel gekozen worden voor homogene groepen als heteroge-
ne groepen (zie 5.3.1(g)), elk gekenmerkt door zowel voor- als nadelen. Differentiatie 
zorgt niet enkel voor hogere prestaties maar ook voor een hoger welbevinden (O’Toole, 
2011). Zo zorgt differentiatie ervoor dat ingespeeld wordt op het individuele leerproces 
van leerlingen, doordat die ervoor zorgt dat leertaken als betekenisvol ervaren worden, 
waardoor verbondenheid met de school en de leefwereld ontstaat, en op deze manier 
het welbevinden verhoogt (O’Toole, 2011).

Allereerst is differentiatie op basis van het niveau van de leerling aangewezen en gun-
stig voor de prestaties (Tomlinson et al., 2003). In de theorie van Vygotsky wordt 
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hiermee verwezen naar de ‘zone van naaste ontwikkeling’. De zone van naaste ontwik-
keling is de moeilijkheidsgraad van de taak die het kind niet zelfstandig zou kunnen 
voltooien, maar wel met behulp van de leerkracht (of medeleerling, zie 5.3.1(h)). Het 
is de taak van de leerkracht om elke leerling leertaken aan te bieden die zich in de zone 
van naaste ontwikkeling van die leerling bevinden. Als de leerstof te makkelijk is, zal 
de leerling namelijk niets bijleren en omgekeerd, wanneer de leerstof te moeilijk is, 
zorgt dit voor frustratie en demotivatie (Tomlinson et al., 2003). Ook uit het literatuur-
overzicht van Marzano et al. (2010) blijkt dat leerlingen het best leren van leerkrachten 
die leeractiviteiten aanbieden waarvan het moeilijkheidsniveau aangepast wordt aan 
de leerlingen – wat mogelijks verschillend is voor elk kind en dus differentiatie in de 
klas vereist.

Daarnaast zorgt differentiatie op basis van de interesses van leerlingen voor een 
positieve invloed op prestaties en de motivatie van de leerling (Tomlinson et al., 2003). 
Deze vorm van differentiatie hangt sterk samen met het verhogen van gunstige attitu-
des en motivationele kenmerken (zie 5.2.1(c)) van leerlingen. Leertaken die inspelen 
op de interesses van de leerling zorgen er namelijk voor dat de leerling sterker betrok-
ken en geëngageerd is om de taak succesvol af te ronden of de leerstof te verwerken. 
Ook zorgt dit voor een hoger gevoel van autonomie, een positievere attitude ten op-
zichte van leren en een hogere mate van intrinsieke motivatie. Zo geeft Tomlinson et al. 
(2003) aan dat leerlingen die inspraak hebben in het selecteren van het leesmateriaal, 
een veel grotere motivatie en betrokkenheid tonen, wat de leesprestaties verhoogt. Dit 
betekent dat effectieve differentiatie inhoudt dat verschillende materialen worden aan-
geboden aan de leerlingen – een element dat Tomlinson et al. (2003) aangeeft als een 
kenmerk van effectieve differentiatie. Zoals uit 5.2.1(c) blijkt, komt verhoogde motiva-
tie niet enkel ten goede aan de prestaties maar ook aan het welbevinden van leerlingen.

Ten derde komt uit de literatuurstudie van Tomlinson et al. (2003) naar voren dat vele 
studies aandacht besteden aan differentiatie op basis van het leerprofi el van de leerling. 
Het leerprofi el van leerlingen omvat een verscheidenheid aan individuele kenmerken 
zoals leerstijl, denkstijl, cognitieve stijl, e.d. welke allemaal samen aangeven welke 
manier van leren de voorkeur geniet van de leerling. De literatuurstudie van Tomlinson 
et al. (2003) geeft aan dat leerkrachten hierop kunnen inspelen (bv. door verscheidene 
manieren van uitleggen en visualiseren te gebruiken in de klas) zodat er een match 
wordt gecreëerd tussen het leerprofi el van de leerling en de aanpak door de leerkracht, 
in de veronderstelling dat deze match gunstig is voor de resultaten van leerlingen. 
Daarnaast wijzen Tomlinson et al. (2003) er echter ook op dat leerlingen idealiter be-
schikken over een ruime waaier aan leerstrategieën en deze fl exibel moeten kunnen 
inzetten om op die manier zelf hun leerproces te sturen en ervoor te zorgen dat het 
meest effi ciënt geleerd wordt (Tomlinson et al., 2003). Bijkomend geven Tomlinson et 
al. (2003) aan dat het onderwijs als belangrijke taak heeft om leerlingen goede leerstra-
tegieën aan te leren zodat ze de leerstof effi ciënt kunnen verwerken, wat voornamelijk 
belangrijk is voor leerlingen met leerproblemen. Op basis van deze vaststelling is dif-
ferentiatie op basis van leerprofi el en -voorkeuren van leerlingen dan ook minder aan-
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gewezen, maar kan het net verrijkend zijn om leerlingen verschillende leerstrategieën 
aan te leren.

Afsluitend vermelden we dat Ledoux en Overmaat (2001) aangeven dat differentiatie 
voornamelijk gunstig is voor lage SES-leerlingen. Voor allochtone leerlingen heeft dit 
dan weer geen extra gunstige invloed (Ledoux & Overmaat, 2001).  

(g) Het gebruik van groeperingsvormen tijdens het leerproces

Uit 5.3.1(d) blijkt dat de klasgrootte een samenhang vertoont met de onderwijsuitkom-
sten van leerlingen. Vaak hebben leerkrachten echter zelf weinig of geen impact op de 
klasgrootte. Vandaar gaan we in deze paragraaf in op het gebruik van groeperingsvor-
men tijdens het leerproces om na te gaan in welke mate het groeperen van leerlingen 
mogelijks tegemoet kan komen aan de nadelige effecten van grote klassen. Daarnaast 
blijkt dit een effectieve strategie om te differentiëren (zie 5.3.1(f)) (Tomlinson et al., 
2003).

Er zijn enorm veel vormen mogelijk voor het groeperen en hergroeperen van leer-
lingen. Uit de literatuur komt naar voren dat groepswerk het effectiefst is wanneer 
gewerkt wordt in kleine groepen. Samenwerking zorgt er namelijk voor dat leerlingen 
kunnen leren van elkaar en bevordert het gebruik van metacognitieve vaardigheden 
(Slavin et al., 2009). Gebruik maken van kleine groepen zorgt er bijkomend voor dat 
de leerkracht de mogelijkheden heeft om beter in te spelen op de leernoden van de 
leerling (Tomlinson et al., 2003). Uit de reviewstudie van Tomlinson et al. (2003) komt 
naar voren dat het aangewezen is om leerlingen per drie à vier samen te groeperen. 
Ook uit de meta-analyse van Marzano et al. (2010) komt naar voren dat indien be-
roep gedaan wordt op groepswerk, deze groepen best klein gehouden worden. Verder 
blijkt uit de meta-analyse van Jacobse en Harskamp (2012) (op basis van 69 primaire 
studies in 40 basisscholen), dat het werken in kleine groepjes het meest effectief is (d 
= 0.63), zowel ten opzichte van interventies in de hele klasgroep (d = 0.51) als ten 
opzichte van individueel werk (d = 0.60). Uit de meta-analyse van Elbaum, Vaughn, 
Tejero Hughes en Watson Moody (2000) blijkt één-op-één instructie door de leerkracht 
niet effectiever dan bijkomende instructie in kleine groepjes. Uit Slavin, Lake, Davis en 
Madden (2011) komt echter naar voren dat deze één-op-één instructie wél aangewezen 
is voor leerlingen die moeite hebben met lezen. Ook voor lezen blijkt groepswerk over 
het algemeen positief: samenwerking tussen leerlingen is een effectieve benadering 
om hun leesprestaties te bevorderen (Slavin et al., 2009). Ook uit Tomlinson et al. 
(2003) blijkt dat gebruik maken van kleine groepjes effectiever is dan klassikale in-
structie.

Verder komt uit de longitudinale studie van Bains, Blatchford en Chowne (2007) naar 
voren dat leerlingen die instructie van de leerkracht afwisselen met groepswerk, een 
grotere leerwinst boeken dan leerlingen die enkel klassikale instructie krijgen. Zwak-
kere presteerders behalen de beste prestaties wanneer de leerlingen in heterogene groe-
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pen worden opgedeeld, terwijl gemiddelde presteerders hogere prestaties halen wan-
neer de leerlingen opgedeeld zijn in homogene groepen. Voor hoge presteerders speelt 
de samenstelling van de groepen geen rol, in homogene en in heterogene groepen 
wordt eenzelfde impact op prestaties gevonden (Tomlinson et al., 2003). Ook uit de 
systematic review van Slavin et al. (2011) blijkt dat voornamelijk voor leerlingen die 
moeite hebben met lezen, groepswerk prestatiebevorderend is.

In een aantal interventiestudies wordt gebruik gemaakt van klasdoorbrekende niveau-
groepjes, waarbij kinderen uit verschillende leerjaren maar met bv. eenzelfde lees- of 
wiskundeniveau samenzitten in een homogeen groepje. In het programma “Success 
for all” (Slavin & Madden, 2006) worden leerlingen in de beginjaren gedurende het 
merendeel van de dag in heterogene groepjes van verschillend niveau (age-grouped) 
samengezet. Daarnaast worden ze gedurende 90 minuten van de dag gegroepeerd in 
homogene groepjes voor het inoefenen van technisch lezen.11 Ook in het programma 
“LIST” (Houtveen, Brokamp & Smits, 2009) worden leerlingen gegroepeerd op basis 
van het niveau technisch lezen dat ze behalen. De interventie bestaat uit drie onder-
steuningslagen. De ondersteuning voor de sterkste leerlingen is beperkt. Zij lezen zelf-
gekozen boeken, individueel en in stilte. De zwakkere leerlingen krijgen de methode 
Ralfi . Die bestaat uit herhaald lezen van dezelfde tekst, vaak in een klein groepje onder 
begeleiding. Voor de leerlingen die zeer trage vooruitgang boeken bij technisch lezen 
wordt Ralfi  plus ingezet. In die interventie wordt er wél hardop gelezen. 

(h) Peer tutoring

Recent vindt ook de werkvorm ‘peer tutoring’ de weg naar de klaspraktijk, met name 
de activiteit waarbij leerlingen elkaar helpen tijdens het leerproces.12 Peer tutoring kan 
zowel gebeuren door leerlingen van eenzelfde klas (same age) als door leerlingen uit 
een hogere klas (cross-age). Uit de systematic review van Slavin et al. (2009) blijkt 
dat beide vormen van tutoring eenzelfde positieve impact hebben (d = 0.26). Ook uit 
de systematic review van Ritter, Denny, Albin, Barnett en Blankenship (2006) komt 
eenzelfde resultaat naar voren, met name dat de leeftijd van de tutor geen samenhang 
vertoont met de mate waarin een positief effect bekomen wordt. Uit de meta-analyse 
van Ginsburg-Block, Rohrbeck en Fantuzzo (2006) blijkt tot slot dat het gebruik van 
peer tutoring een positieve samenhang vertoont met de sociale vaardigheden van de 
leerlingen en hun academisch zelfconcept (zie 5.2.1(c)). De meta-analyse van Rohr-
beck, Ginsburg-Block, Fantuzzo en Miller (2003) geeft aan dat het positieve effect van 
peer tutoring voornamelijk geldt voor lage SES-leerlingen en leerlingen uit minder-
heidsgroepen, wat ook bevestigd wordt door de meta-analyse van DuBois, Holloway, 
Valentine en Cooper (2002).

Zoals aangegeven wordt door Ritter et al. (2009) ontbreekt echter onderzoek over de 
condities (of inhoudelijke invulling) van peer tutoring die resulteren in bovenstaande 
positieve effecten.  
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(i) De ICT-hype

Gebruik maken van ICT en nieuwe media in de klas is ‘in’. Leerkrachten worden aan-
geraden om gebruik te maken van computers, interactive whiteboards, digitale leerom-
gevingen zoals Smart School, e.d. omdat dit het leerproces en de –uitkomsten gunstig 
zou beïnvloeden. Deze evolutie wordt ondersteund door de studies die een positief 
effect vinden van het gebruik van ICT op de prestaties van leerlingen (bv. Beauchamp, 
2004; Cox & Marshall, 2007; Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin & Means, 2000). Hierbij 
lijkt men ervan uit te gaan dat het louter gebruik maken van deze nieuwe media zon-
der meer positieve effecten heeft op de onderwijsuitkomsten van leerlingen en wordt 
gebruik maken van ICT in de klas stilaan een doel op zich.

Een overzicht van de literatuur toont ons echter een genuanceerder beeld van de ef-
fecten van ICT op de onderwijsuitkomsten van leerlingen. Allereerst blijkt uit verschil-
lende reviewstudies en meta-analyses dat het gunstige effect van ICT slechts klein is 
(Higgins, 2003; Slavin et al., 2009). Slavin et al. (2009) geven aan dat de gemiddelde 
effectgrootte gelijk is aan d = 0.06. De effectgrootte blijkt iets hoger voor scholen met 
een hoge populatie arme leerlingen (Slavin et al., 2009).

Wel wijst Higgins (2003) er in zijn systematic review op dat het gebruik van ICT wel 
degelijk een verschil kan maken, maar dat dit afhankelijk is van de manier waarop deze 
middelen gebruikt worden door leerlingen en leerkrachten, een bevinding die ook naar 
voren komt in de systematic reviews van Bolstad (2004) en Slavin et al. (2009). Als het 
gebruik van computers en nieuwe media op een goede manier ondersteund wordt door 
de leerkracht, biedt dit wel degelijk mogelijkheden. Zo kan ICT mogelijkheden bieden 
om samenwerkings-initiatieven tussen leerlingen op te zetten en te ondersteunen, kan 
ICT ervoor zorgen dat differentiatie in de klas mogelijk is zodat elke leerling op zijn ni-
veau de leerstof kan verwerken en kan het ervoor zorgen dat de leerling het leerproces 
zelf actief kan vormgeven (Bolstad, 2004), zaken die zorgen voor een positief effect op 
prestaties, zoals blijkt uit dit onderzoeksrapport. In de review van Cox en Abbott (2004) 
komt naar voren dat ICT ook een positief effect heeft op motivationele kenmerken, in 
die zin dat het gebruik van ICT zorgt voor grotere betrokkenheid, een grotere interesse 
in de lesinhoud en meer inzet. Hierbij willen we echter wel wijzen op de conclusie van 
Cox en Abbott (2004) dat het gebruik maken van ICT mogelijks een gunstige invloed 
heeft op de motivatie van leerlingen doordat het slechts recentelijk geïmplementeerd 
en gebruikt wordt in de klaspraktijk. Mogelijks komt het positieve effect dan ook voort 
uit het gebruik van nieuwe technologieën of hulpmiddelen om het leerproces te onder-
steunen, eerder dan dat het gaat om een inherent positief effect van ICT-gebruik. Dit 
‘nieuwheidseffect’ (novelty effect) wordt aangeduid als een Hawthorne effect.

Nogmaals willen we wijzen op het gebruik van de woorden ‘mogelijk’ en ‘kan’, waar-
mee we willen aanduiden dat het gebruik van ICT niet zozeer in deze positieve ef-
fecten op de leerprestaties resulteert, maar dat door middel van ICT de leerkracht 
gebruik kan maken van bepaalde onderwijsvormen die effectief gebleken zijn. Of zoals 
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geconcludeerd wordt in de systematic review van Andrews, Burn, Leach, Locke, Low 
en Torgerson (2002, p. 5): ‘ICT needs to be seen as one tool among many for the im-
provement and support of learning’. Zo wijst Higgins (2003) erop dat de gevonden 
positieve effecten niet betekenen dat andere hulpmiddelen om het leren effectief te 
ondersteunen overboord gegooid moeten worden (o.a. peer tutoring, huiswerk, directe 
instructiestijl). De bevindingen in de systematic review en meta-analyse van Torgerson 
en Elbourne (2002), met name dat er geen signifi cant verschil in effectiviteit is tussen 
leeromgevingen waarin gebruik gemaakt wordt van ICT en leeromgevingen zonder 
ICT-gebruik, zet deze uitspraak kracht bij.

Uit de samenvatting van de onderzoeksresultaten komt dus duidelijk naar voren dat 
ICT een middel is dat mogelijkheden biedt om de klaspraktijk effectief vorm te geven 
– een middel te midden van andere effectieve middelen – eerder dan een doel op zich, 
zoals we in de inleiding van deze paragraaf aangaven. Het positieve effect van ICT 
mag dan ook niet onderschat worden, maar ook niet overschat. Wel betekent dit dat de 
leerkracht niet zozeer blindelings gebruik moet maken van ICT, maar dat hij/zij bewust 
dient na te denken over welke hulpmiddelen de klaspraktijk nog effi ciënter zouden 
kunnen maken om het instructie- en leerproces te ondersteunen en hij kan hierbij het 
gebruik van ICT in beschouwing nemen als één van die mogelijkheden.  

(j) Evaluatie

Evaluatie gaat over het verzamelen van gegevens omtrent het leerproces en de resul-
taten van dat leerproces. Evaluatie van leerlingen maakt een integraal deel uit van on-
derwijzen. Evaluatie op zich heeft echter geen impact op de prestaties van leerlingen, 
maar kadert binnen het signaal dat de school leren en prestaties belangrijk vindt (De 
Fraine, 2004), wat uit 5.3.2 naar voren komt als gunstig voor de onderwijseffectiviteit.

Evaluatie is dus erg breed en kan gaan over het verzamelen van gegevens over de pres-
taties van leerlingen, leervorderingen van leerlingen, attitudes, tevredenheid, welbe-
vinden, e.d. Verder is evaluatie niet enkel voor leerlingen een bron van informatie maar 
ook – en misschien vooral – voor leerkrachten en scholen een krachtig hulpmiddel om 
de klas- en schoolpraktijk te optimaliseren.

Bij evaluatie wordt in eerste instantie gedacht aan het verzamelen van gegevens over 
de leerlingen (o.a. in de vorm van toetsen) om na te gaan in welke mate de leerlingen 
de leerstof beheersen. Het doel van deze evaluatie kan hierbij verschillen, waarbij 
een onderscheid gemaakt wordt tussen formatieve en summatieve evaluatie (Dochy, 
Schelfhout & Janssens, 2003). Summatieve evaluatie heeft tot doel om een beoordeling 
te maken van het leerproces van de leerling. Vaak gebeurt dit onder de vorm van een 
toets en/of een rapport. Door middel van summatieve evaluatie weten de leerlingen als 
het ware hoe goed ze het er vanaf hebben gebracht. Bij formatieve evaluatie wordt het 
leerproces tussentijds geëvalueerd, met als voornaamste doel om het leerproces bij te 
sturen waar nodig (Dochy et al., 2003). Voornamelijk formatieve evaluatie wordt dan 
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ook gezien als één van de belangrijkste factoren van schooleffectiviteit (Creemers & 
Kyriakides, 2008). Mogelijks stimuleert het gebruik van formatieve evaluatie voorna-
melijk een leergericht schoolklimaat, terwijl het gebruik van summatieve evaluatie ons 
inziens eerder een prestatiegericht schoolklimaat zal bevorderen (zie 5.3.2(d)).

Daarnaast wordt in de literatuur aangegeven dat voornamelijk systematische en fre-
quente opvolging van leerlingprestaties geassocieerd is met effectiviteit en dat zodoen-
de scholen die een leerlingvolgsysteem gebruiken, een hogere effectiviteit tonen (De 
Fraine, 2004). Met een leerlingvolgsysteem doelen we op de systematische verzameling 
van gegevens over de leerling, gaande van toetsgegevens voor verschillende vakken 
tot gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen (Ledoux, Blok, 
Boogaard & Krüger, 2009). Soms wordt echter geen verschil in effectiviteit gevonden 
tussen scholen met en scholen zonder een leerlingvolgsysteem (De Fraine, 2004). Ook 
geven Ledoux en Overmaat (2001) aan dat er geen evidentie gevonden is dat lage SES-
leerlingen en allochtone leerlingen het beter zouden doen op scholen waar sprake is 
van regelmatige toetsing. Dit kadert binnen de conclusie van Levine en Lezotte (in De 
Fraine, 2004) dat sommige scholen tijd verliezen door veelvuldige evaluaties en eva-
luatie als het ware een doel op zich wordt in plaats van een bron van informatie om 
het leerproces te sturen. Belangrijk is dus dat evaluatie niet gebeurt omwille van het 
evalueren zelf, maar dat scholen en leerkrachten doelbewust gegevens verzamelen die 
ze kunnen gebruiken om de school- en klaspraktijken te optimaliseren.

Uit het literatuuroverzicht van Ledoux et al. (2009) blijkt echter dat leraren toetsen 
voornamelijk gebruiken om de vorderingen van individuele leerlingen te volgen, maar 
weinig tot geen gebruik maken van deze gegevens om het onderwijs dat hieraan vooraf 
ging, te bekijken en te evalueren. Verder worden de gegevens die verzameld worden in 
het leerlingvolgsysteem, meestal enkel gebruikt voor rapportage (aan ouders, aan leer-
krachten van een hogere klas, e.d.) en minder voor diagnose of remediëring (Ledoux et 
al., 2009). Hierdoor worden de kansen die evaluatie, of het verzamelen van gegevens, 
biedt, niet ten volle benut.

Dit betekent dan ook dat voornamelijk leerkrachten gebruik dienen te maken van deze 
gegevens om de noden van de leerlingen te detecteren en hun eigen lespraktijken te 
bevragen opdat evaluatie gunstige effecten zal teweeg brengen (Creemers & Kyriakides, 
2008). Zo kan het zijn dat de resultaten op een toets tegenvallen doordat de leerkracht 
dit gedeelte niet goed heeft uitgelegd aan de leerlingen.

Kortom: evaluatie is veel breder dan het afnemen van toetsen om de prestaties van leer-
lingen te meten. Het is een krachtig hulpmiddel bij het verzamelen van informatie over 
allerlei onderwijsprocessen en –uitkomsten, wat maakt dat hoofdzakelijk scholen en 
leerkrachten evaluatie kunnen gebruiken om een goed beeld te krijgen van hun school- 
en klaspraktijk en deze op basis van deze informatie kunnen bijsturen waar nodig.

Welke impact het gebruik van evaluatie heeft op het welbevinden van leerlingen, is 
echter weinig tot niet onderzocht, vermoedelijk doordat evaluatie voornamelijk gekop-
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peld wordt aan prestaties en studievoortgang van leerlingen en minder aan de affec-
tieve uitkomsten van het onderwijs. De enige resultaten die hierover werden gevonden, 
zijn deze in het artikel van Hofman, Hofman en Guldemond (1999), waarin gerap-
porteerd wordt dat scholen die regelmatig gebruik maken van evaluatie, effectief zijn 
voor het verhogen van wiskundeprestaties, maar een negatieve invloed hebben op het 
welbevinden van leerlingen.  

5.3.2 Schoolniveau

In deze paragraaf bespreken we een aantal factoren op schoolniveau die een invloed 
hebben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen, met name schoolbeleid, schoollei-
derschap, het schoolteam en het schoolklimaat (zie Figuur 7). Zoals in de literatuurstu-
die van Creemers en Kyriakides (2008) wordt aangegeven, hebben deze schoolfactoren 
voornamelijk een impact op de klascontext en de leerkrachtpraktijken en op die manier 
eerder een indirecte dan wel een directe invloed op de onderwijsuitkomsten van de 
leerlingen.

Met betrekking tot het besturen van scholen, wordt in de Vlaamse literatuur vaak 
gesproken over het beleidsvoerend vermogen van scholen, wat gedefi nieerd wordt als:

“De mate waarin scholen in staat zijn om een zelfstandig beleid te voeren, rekening houdend 
met de door de overheid toegestane beleidsalternatieven en met de eigen doelstellingen van 
de school, en de mate waarin de activiteiten van de leerkrachten en de directeur op elkaar 
afgestemd zijn, in functie van het leren van de leerlingen.” (Van Petegem, Devos, Mahieu, Kim 
& Warmoes, 2007, p. 10)

Uit het onderzoek van P. Van Petegem, et al., (2007) komen zeven dragers naar voren 
van het beleidsvoerend vermogen van een school. Deze dragers zijn:
 – De doelgerichtheid van de schoolvisie
 – De bereidheid om te vernieuwen binnen de school
 – Het responsief vermogen van scholen (t.a.v. ouders, leerkrachten en omgeving)
 – Het refl ectief vermogen van scholen
 – Begeleidend en organiserend leiderschap van de schoolleider
 – De professionele samenwerking tussen leerkrachten
 – De participatie van leerkrachten in de besluitvorming

Zoals uit deze zeven factoren blijkt, is het beleidsvoerend vermogen een verantwoor-
delijkheid van verschillende actoren, met name is het in het geïntegreerde samenspel 
tussen de professionaliteit van de directeur, de professionaliteit van de leerkrachten 
en de professionaliteit van de school als organisatie dat het beleidsvoerend vermogen 
vorm krijgt (P. Van Petegem, et al., 2007). Nagenoeg al deze factoren kan men terug-
vinden in dit deel van het onderzoeksrapport, waarin we het schoolbeleid, het school-
leiderschap, het schoolteam en het schoolklimaat bespreken. Waar in de internationale 
literatuur deze vier kenmerken als belangrijkste kenmerken naar voren komen om 



78  |  Bevindingen

als school effectief te zijn, zien we dat dit ook sterk overeen komt met de Vlaamse 
onderzoeksbevindingen omtrent de zeven dragers van het beleidsvoerend vermogen 
van schole n.

Figuur 7. Overzicht procesfactoren: schoolnivea u.

(a) Schoolbeleid

In deze paragraaf zullen we nagaan welke kenmerken van het schoolbeleid een gun-
stige invloed hebben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen. Nadat we het school-
beleid bespreken als algemeen kader om de schoolprocessen vorm te geven, geven we 
ook aan dat participatieve besluitvorming een randvoorwaarde is voor een effectief 
schoolbeleid en lichten we één aspect van het schoolbeleid uit, met name het beleid 
omtrent professionalisering.

 Schoolbeleid als algemeen kader

In de literatuur komen verschillende termen en concepten voor betreffende de zaken 
die we in deze paragraaf willen bespreken. Zo wordt er verwezen naar de schoolvisie, 
de schoolmissie, de doelstellingen van de school, het schoolreglement, e.d. Allemaal 
betreffen het zaken die een algemeen, richtinggevend kader bieden aan alle betrokke-
nen binnen de school om het onderwijs in de school en de klas vorm te geven. In deze 
paragraaf willen we graag een overkoepelend beeld schetsen van de invloed van deze 
factoren, waarnaar we refereren als ‘het schoolbeleid’.
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Vooraf willen we vermelden dat het schoolbeleid eerder een indirect effect zal heb-
ben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen, zoals in onderstaande paragrafen zal 
blijken. Toch willen we er hier op wijzen dat onderzoek erg schaars is met betrekking 
tot welke factoren van het schoolbeleid net effectief blijken en in welke mate zij een 
invloed hebben op de klas- en schoolpraktijken.

Allereerst blijkt uit de literatuurstudie van Creemers en Kyriakides (2008) dat het 
schoolbeleid instaat voor een aantal praktische regels en afspraken: het managen van 
de lestijd (bv: wanneer starten en eindigen de lessen, hoe wordt omgegaan met de 
verstoring van de lessen ter voorbereiding van evenementen zoals het schoolfeest, 
wanneer vindt de nascholing van leerkrachten plaats), het selecteren van handboe-
ken, richtlijnen betreffende de afwezigheid van leerlingen en leerkrachten, afspraken 
omtrent huiswerk, e.d. (Creemers & Kyriakides, 2008). Ook het voorzien van mogelijk-
heden en richtlijnen omtrent de nascholing van leerkrachten maken deel uit van het 
schoolbeleid (De Fraine, 2004). Gezien de steeds groeiende aandacht voor professiona-
lisering van leerkrachten en aangezien over dit laatste aspect wel een grote hoeveelheid 
aan onderzoek beschikbaar is, staan we hieronder uitgebreid stil bij dit aspect van het 
schoolbeleid.

Naast deze meer praktische richtlijnen zorgt het schoolbeleid ook voor een inhoudelijk 
kader waarbinnen het onderwijs in de school vorm kan krijgen. Zo kan het beleid een 
kader bieden betreffende de begeleiding van leerlingen met extra leernoden (Creemers 
& Kyriakides, 2008). Ook richtlijnen die ervoor zorgen dat leerkrachten netwerken 
kunnen uitbouwen om elkaar te ondersteunen en richtlijnen omtrent hoe kan wor-
den omgegaan met probleemgedrag (bv. pesten) zijn zaken die behoren tot een effec-
tief schoolbeleid met betrekking tot prestaties(Creemers & Kyriakides, 2008). De mate 
waarin scholen een preventief actieplan opstellen om te werken aan problemen zoals 
drugs, pesten, geweld, e.d. blijkt echter geen voorspellende waarde te hebben voor het 
schoolwelbevinden van de leerlingen (Engels & Aelterman, 2003, studie in secundair 
onderwijs). Vermoedelijk is het voor het welbevinden van leerlingen voornamelijk van 
belang óf de problemen effectief plaatsvinden en hóe de problemen aangepakt worden 
op het moment dat ze zich voordoen. Ook dient in het schoolbeleid aandacht besteed 
te worden aan het overkoepelende onderwijsprogramma van de leerlingen, onder meer 
door het opstellen van doorlopende leerlijnen (Ledoux & Overmaat, 2001). De studie 
van Ledoux en Overmaat (2001) biedt evidentie dat dit voornamelijk voor lage SES-
leerlingen belangrijk is, aangezien zij, nog meer dan hoge SES-leerlingen, nood hebben 
aan systematisch onderwijs met een consistente leerlijn doorheen de verschillende 
schooljaren. Bij scholen met een hoge populatie allochtone leerlingen wordt deze ver-
grote meerwaarde van duidelijke leerlijnen niet gevonden. Voor lage SES-leerlingen 
zijn scholen bovendien effectiever naargelang zij in hun schoolbeleid meer aandacht 
besteden aan sociaal-emotionele aspecten (Ledoux & Overmaat, 2001).

Tot slot is het van belang dat het schoolbeleid een aantal expliciete onderwijskundige 
en didactische richtlijnen bevat (Creemers & Kyriakides, 2008). Er bestaat namelijk 
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een sterke verbinding tussen het schoolbeleid rond de kwaliteit van lesgeven en de 
effectiviteit van leerkrachten, wat betekent dat een effectief schoolbeleid er bijkomend 
voor zorgt dat leerkrachten effectieve lespraktijken gebruiken (Creemers & Kyriakides, 
2008). Dit betekent dat een effectief schoolbeleid ook uitdrukkelijke richtlijnen moet 
bevatten over de onderwijspraktijk binnen de school.

Overkoepelend komt in de literatuur naar voren dat het belangrijkste aspect met be-
trekking tot het schoolbeleid de mate is waarin het beleid positieve attitudes ten op-
zichte van leren stimuleert, en dit niet enkel bij leerlingen maar ook bij leerkrachten 
(Creemers & Kyriakides, 2008). Het schoolbeleid zet met andere woorden de krijtlijnen 
uit die ervoor kunnen zorgen dat de hele school ‘leren ademt’. In verband hiermee 
wordt in de literatuur recent gesproken over een cultuur van ‘academisch optimisme’, 
wat niet enkel zorgt voor doeltreffendheid, vertrouwen en de nadruk op academische 
doelen, maar ook voor een respectvol klasmanagement, betrokkenheid, verantwoor-
delijkheidsgevoel en een focus op de leernoden van de leerlingen (Hoy , Hoy & Kurz, 
2008). De mate waarin de factoren van het schoolbeleid in lijn liggen met het bevorde-
ren van deze positieve attitudes, zal dan ook bepalen of men kan spreken over een ef-
fectief schoolbeleid. Meer bepaald komen Creemers en Kyriakides (2008) op basis van 
een uitgebreide literatuurstudie tot de conclusie dat effectieve scholen ervoor zorgen 
dat zij door middel van hun schoolbeleid de lesgeeftijd en de leermogelijkheden van 
hun leerlingen maximaliseren. Dit kan door middel van een schoolbeleid dat bestaat uit 
een geïntegreerd geheel van praktische, inhoudelijke en onderwijskundig-didactische 
afspraken. Zo zorgt een effectief schoolbeleid er bijvoorbeeld voor dat de leerkracht 
zijn kerntaak, met name leerlingen onderwijzen en opvoeden, zo effectief mogelijk 
kan vorm geven en uitvoeren. Door middel van dit kader zorgt het schoolbeleid ervoor 
dat tijd en energie van leerkrachten vrijkomt om zich te focussen op hun dagdagelijkse 
lespraktijk en de optimalisering hiervan. Het zorgt er ook voor dat leerlingen duidelijk 
weten welke heersende normen en regels er bestaan binnen de school waardoor ook zij 
duidelijk weten welke doelstellingen worden nagestreefd en hoe zij hierin zelf een ver-
antwoordelijkheid kunnen opnemen. Ook zorgen de praktische afspraken voor orde en 
structuur, een kenmerk dat samenhang met een positief schoolklimaat (zie 5.3.2(d)).

Kortom: het schoolbeleid betreft alle maatregelen en richtlijnen die de betrokkenen van 
het onderwijs in de school een richtinggevend kader bieden dat ervoor zorgt dat zij een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan de onderwijsuitkomsten (in de brede zin van het 
woord – met name zowel prestaties als meer niet-cognitieve uitkomsten) van de leer-
lingen. Meer duidelijkheid over welke factoren het schoolbeleid net effectief maken, is 
echter wenselijk om een beter beeld te krijgen van dit aspect.

 Participatieve besluitvorming

Uit bovenstaande paragraaf is gebleken dat het schoolbeleid niet zozeer een directe in-
vloed heeft op de prestaties en het welbevinden van leerlingen, maar dat het eerder zorgt 
voor een richtinggevend kader voor alle betrokkenen waarbinnen de concrete klas- en 
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schoolpraktijken plaatsvinden. Het schoolbeleid zal dan ook vermoedelijk pas een indi-
recte invloed hebben op de leeruitkomsten van de leerlingen in de mate dat de maatrege-
len en richtlijnen ook werkelijk gedragen worden door de stakeholders en in de mate dat 
zij in hun gedragingen concreet gestalte geven aan het schoolbeleid. De besluitvorming tot 
stand laten komen door middel van participatie van deze betrokkenen, kan het welslagen 
van het schoolbeleid aanzienlijk verhogen, zo blijkt uit de literatuur. Hierbij komt naar 
voren dat voornamelijk participatie van de leerkrachten en de leerlingen van belang is.

Hoewel niet elke studie een verband vindt tussen de participatie van leerkrachten in de 
besluitvorming van de school en de leerlingenresultaten (bv. Gray; in De Fraine, 2004), 
wordt in de meeste studies een duidelijk positief verband gevonden (De Fraine, 2004).

Ook de inspraak van leerlingen heeft een positief effect op hun resultaten (De Fraine, 
2004) en op het welbevinden (Engels & Aelterman, 2003, studie in secundair onder-
wijs). Verder concluderen Engels en Aelterman (2003) in hun studie dat een duidelijke 
regelgeving die in samenspraak met leerlingen tot stand kwam en consequent gehand-
haafd wordt (zie 5.3.2(d)), een positieve samenhang vertoont met het welbevinden van 
de leerlingen, een bevinding die ook door andere studies kracht wordt bijgezet (Linden 
& Roeders; Penninx; in Engels et al., 2004). Engels et al. (2004) (studie in secundair 
onderwijs) wijzen echter op het feit dat een participatiestructuur daarom niet zonder 
meer betekent dat er ook een participatiecultuur tot stand komt. Zo blijkt, in het secun-
dair onderwijs althans, dat leerlingen vaak geen weet hebben van het bestaan van een 
leerlingenraad in hun school, of ze relativeren erg sterk de mate van inspraak die via 
dat kanaal kon bereikt worden (Engels et al., 2004  ).

 Professionaliseringsbeleid

In deze paragraaf willen we graag één factor van het schoolbeleid expliciet uitlichten, 
gezien de recente, toenemende aandacht hiervoor binnen het onderwijs en de uitge-
breide onderzoeksresultaten die hieromtrent ter beschikking zijn. Met name zullen we 
in deze paragraaf een overzicht geven van de kenmerken van een effectief professiona-
liseringsbeleid voor leerkrachten. Hoewel professionalisering van leerkrachten kan be-
schouwd worden als een inputkenmerk van de individuele leerkracht, plaatsen we het 
in dit onderzoeksrapport onder proceskenmerk op schoolniveau omdat de frequentie, 
de inhoud, de kostprijs, het tijdstip (tijdens of na schooluren), e.d. van deze initiatie-
ven vaak op schoolniveau bepaald worden.

In de literatuurstudie van Denis en Van Damme (2010) en de systematic review van 
Timperley et al. (2007) komt naar voren dat deelname van leerkrachten aan professi-
onaliseringsinitiatieven een positief effect heeft op de leerprestaties van leerlingen. De 
gerapporteerde effectgroottes van professionaliseringsinitiatieven en prestaties lopen 
uiteen, gaande van d = 0.11 (Hattie, 2009) over d = 0.48 (Phillips, McNaughton en 
MacDonalds; in Timperley et al., 2007) tot d = 0.89 (Timperley; in Timperley et al., 
2007). De 20% leerlingen met de laagste SES blijken het meeste voordeel te halen uit 
deze initiatieven (d = 2.1; Timperley et al., 2007). Opdenakker en Van Damme (2000) 
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(studie in secundair onderwijs) komen dan weer tot de conclusie dat voornamelijk de 
meest intelligente leerlingen baat hebben bij de professionalisering van leerkrachten.

Uiteraard is het niet zo dat het louter aanbieden van deze initiatieven aan leraren een ef-
fect heeft op de prestaties van hun leerlingen, maar is voornamelijk de vraag van belang 
hóe deze initiatieven best vorm krijgen. De uiteenlopende effectgroottes moeten dan ook 
best tegen het licht hiervan worden geïnterpreteerd. Op basis van verscheidene uitgebrei-
de literatuurstudies (Denis & Van Damme, 2010; Timperley et al., 2007; Van Veen, Zwart, 
Meirink & Verloop, 2010) komen zes kenmerken van professionaliseringsinitiatieven 
naar voren die effectief blijken. Hoewel de meeste studies focussen op het effect van pro-
fessionaliseringsinitiatieven op de prestaties van leerlingen, komen Opdenakker en Van 
Damme (2000) tot de conclusie dat deze initiatieven zowel een positieve invloed hebben 
op de prestaties als op het welbevinden. Enerzijds kan dit mogelijks verklaard worden 
vanuit de wederkerige invloed van prestaties en welbevinden (zie 4.2). Anderzijds kan 
dit vermoedelijk samenhangen met de bevinding van Van Veen et al. (2010) waarin zij 
aangeven dat professionaliseringsinitiatieven worden opgezet omwille van twee rede-
nen: (1) initiatieven om het primaire proces van lesgeven en leren te bevorderen en (2) 
professionele ontwikkeling in termen van nieuwe secundaire rollen in de school, waarbij 
de leraar niet enkel de rol van lesgever maar ook een opvoedersrol moet opnemen, met 
oog voor de emotionele en sociale ontwikkeling van leerlingen.Mogelijks zullen voorna-
melijk deze eerste initiatieven samengaan met een verhoging van de prestaties, terwijl de 
tweede vorm van initiatieven mogelijks meer toegespitst is op de ‘zachte’ kant van het 
leerkracht zijn – zoals voldoende oog hebben voor zorgleerlingen, preventie van pest-
gedrag, betrekken van ouders in de klaspraktijk, e.d. – en zal dit mogelijks een grotere 
impact hebben op het welbevinden van leerlingen dan op hun prestaties.

Hieronder bespreken we de zes kenmerken van professionalisering die een effect heb-
ben op leerlingresultaten.

Allereerst is het belangrijk dat de school leren ademt en dat naast het leren van leer-
lingen, het leren van leerkrachten centraal gesteld wordt in de school (Van Veen et al., 
2010) – iets wat door Campbell en Kyriakides (2008) eveneens als het belangrijkste 
aspect gezien wordt van een effectief schoolbeleid. Hiermee in lijn ligt de bevinding dat 
het belangrijk is dat scholen voldoende tijd en mogelijkheden aanbieden aan leerkrach-
ten om zich professioneel te ontwikkelen (Timperley et al., 2007). Analoog aan het 
leerproces van leerlingen, is het dus ook bij leerkrachten van belang dat er voldoende 
‘opportunity to learn’ (zie 5.3.1(b)) aangeboden wordt. Het is echter niet zo dat meer 
steeds beter is. Zo heeft het krijgen van een grote ‘dosis’ professionele ontwikkeling 
een minder sterk effect op leerlingresultaten dan een gemiddelde hoeveelheid profes-
sionele ontwikkeling (Telese; in Van Veen et al., 2010), vermoedelijk omwille van het 
feit dat veel professionele ontwikkeling ten koste gaat van de leertijd van leerlingen. 
Er is echter geen eenduidigheid over de optimale tijd die besteed moet worden aan 
professionaliseringsinitiatieven (Van Veen et al., 2010). Daarnaast zorgt de ondersteu-
ning vanuit de school ervoor dat zaken die geleerd werden een duurzaam effect teweeg 
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brengen in de dagdagelijkse klaspraktijk (Denis & Van Damme, 2010; Timperley et al., 
2007; Van Veen et al., 2010). Indien de school onvoldoende ondersteuning biedt, is het 
namelijk aannemelijk dat leerkrachten weinig tot niets veranderen in hun klaspraktijk 
en snel terugvallen in hun oude gewoontes.

Ten tweede is de betrokkenheid en motivatie van de leerkrachten enorm belangrijk 
(Denis & Van Damme, 2010; Timperley et al., 2007; Van Veen et al., 2010), iets wat ook 
bij leerlingen als belangrijk effect op effectiviteit naar voren komt (zie 5.2.1(c)). Opdat 
een professionaliseringsinitiatief effectief zou zijn, dienen leerkrachten het belang in 
te zien van het initiatief (Timperley et al., 2007). Dit belang, en de hiermee gepaard 
gaande betrokkenheid en motivatie, kan doorheen de professionaliseringsinitiatieven 
gestimuleerd worden door middel van factoren die we hieronder bespreken, zoals de 
vorm en inhoud van het initiatief en het uitdagen van dominante opvattingen. We zul-
len in de desbetreffende paragrafen dan ook steeds aangeven hoe deze factor inspeelt 
op de betrokkenheid en motivatie van leerkrachten.

Ten derde blijkt uit de literatuurstudie een duidelijke samenhang tussen de vorm en 
inhoud van de opleiding en de effectiviteit ervan. Met betrekking tot de meest effectieve 
instructie blijkt een opdeling in drie sequensen aangewezen, met name (1) het bieden 
van een kader met betrekking tot de noodzaak en het belang van de inhoud die wordt 
aangeboden, zodat leerkrachten het belang inzien van het initiatief wat zorgt voor be-
trokkenheid en motivatie, (2) instructie over de sleutelfactoren en theoretische principes 
en (3) mogelijkheden bieden om deze theoretische inzichten te verdiepen en een verta-
ling te maken naar de klaspraktijk. Dit komt sterk overeen met een effectieve instructie-
stijl die geschetst wordt in 5.3.1(a). Verder komt naar voren dat best een beroep gedaan 
wordt op (externe) experts om een professionaliseringsinitiatief op te zetten (Timperley 
et al., 2007). Dit komt voort vanuit de vaststelling dat de inhouden die leerkrachten 
krijgen aangeboden gebaseerd moeten zijn op theorie en goed onderzochte (evidence-
based) methoden en praktijken (zie Hoofdstuk 1) (Van Veen et al., 2010). In lijn met het 
belang van pedagogical content knowledge (zie 5.2.3(a)) wijzen tal van studies verder 
op het belang van vakspecifi eke inhoud en vakdidactische kennis als voornaamste kern 
waarop professionaliseringsinitiatieven zich moeten richten (Timperley et al., 2007; Van 
Veen et al., 2010). Uit de literatuurstudie van Van Veen et al. (2010) blijkt dat leerkrachten 
in het basisonderwijs voornamelijk nascholing nodig hebben voor de basisvaardigheden 
taal en rekenen. Daarnaast hebben zij voornamelijk nood aan specifi eke kwalifi caties 
en/of richtlijnen met betrekking tot het onderwijs aan zorgleerlingen (Van Veen et al., 
2010), iets wat gekaderd kan worden binnen de recente aandacht voor deze doelgroep. 
Tot slot komt naar voren dat de activiteit op zich (bv. groepswerk of individueel werk) 
van ondergeschikt belang is in vergelijking met de inhoud die wordt aangeboden. Met 
name blijkt dat elke activiteit een hoge of lage effectiviteit kan hebben (Timperley et al., 
2007). Dit betekent dat het selecteren van een bepaalde activiteit (werkvorm) geen doel 
op zich mag zijn, maar dat steeds zorgvuldig moet bekeken worden welke activiteit het 
meest geschikt is om een welbepaalde inhoud aan te brengen en een welbepaald doel te 
bereiken – wat ook aangegeven werd onder 5.3.1(i).
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Verder blijkt discussie of deelname aan een professionele praktijkgemeenschap een sleu-
telkenmerk van effectieve professionaliseringsinitiatieven (Denis & Van Damme, 2010; 
Timperley et al., 2007; Van Veen et al., 2010). Zo is het optimaal als leerkrachten voort-
durend toegang hebben tot expertise van andere leerkrachten in hun eigen school en 
uit andere scholen (Van Veen et al., 2010). In de literatuur worden drie redenen aange-
haald die de meerwaarde hiervan beklemtonen. Allereerst is het zo dat professionalise-
ringsinitiatieven worden opgezet vanuit de aanname dat er een duidelijke link bestaat 
tussen het lesgeven van de leerkracht enerzijds en het leren van de leerling anderzijds. 
Opdat professionaliseringsinitiatieven effectief zouden zijn, is het dan ook belangrijk 
dat leerkrachten overtuigd zijn van deze link tussen lesgeven en leren (Timperley et al., 
2007). Soms blijken opvattingen van leerkrachten over bv. de ‘onschoolbaarheid’ van 
leerlingen echter een hindernis te zijn om professionaliseringsinitiatieven voor leer-
krachten te doen slagen. Door middel van discussie worden de dominante opvattingen 
uitgedaagd en passen leerkrachten deze mogelijks aan. Dit vertoont ook een duidelijk 
effect op de betrokkenheid en motivatie van leerkrachten (Timperley et al., 2007). Als 
zij namelijk niet overtuigd zijn dat zij door middel van hun gedrag en instructiestijl 
‘het verschil’ kunnen maken bij hun leerlingen, zullen zij ook niet geneigd zijn om 
hun gedrag aan te passen en te optimaliseren. Ten tweede zorgt discussie en deelname 
aan een professionele praktijkgemeenschap ervoor dat leerkrachten hun ervaringen 
kunnen delen met elkaar– zowel succeservaringen als uitdagingen en moeilijkheden – 
en op die manier zicht krijgen op mogelijks alternatieve handelswijzen (Timperley et 
al., 2007). Tot slot kan de deelname aan een professionele praktijkgemeenschap ook 
goed zijn om te voorzien in de nodige ‘nazorg’ van ontwikkelingsinitiatieven. Het is 
namelijk belangrijk dat leren niet beperkt blijft tot de gevolgde initiatieven of opleidin-
gen, maar dat deze nieuwe zaken geconsolideerd worden in de dagelijkse klaspraktijk. 
Hiervoor is het belangrijk dat leerkrachten geprikkeld blijven om ook nadien na te 
denken hierover en hun aanpak bij te sturen waar nodig, zo blijkt uit de meta-analyse 
van Blank en de las Alas (2009).

Ten vijfde is het belangrijk dat professionaliseringsinitiatieven steeds met het concrete 
doel voor ogen worden opgezet. Het uiteindelijke doel is dat leerkrachten het lesgeven 
optimaliseren, zodat als gevolg hiervan de leeruitkomsten van leerlingen verbeteren 
(Blank & de las Alas, 2009; Van Veen et al., 2010) – dit kunnen zowel prestaties als non-
cognitieve uitkomsten zoals welbevinden zijn. De gekozen inhoud en de opgezette ac-
tiviteiten dienen dan ook steeds gericht te zijn op dit doel (Timperley et al., 2007). Het 
gebruik van evaluatie blijkt hierbij effectief om dit doel voor ogen te houden doordat 
de leerkracht op deze manier een duidelijk zicht blijft hebben op zijn reeds afgelegde 
traject (Timperley et al., 2007).

Tot slot blijken professionaliseringsinitiatieven voornamelijk effectief wanneer ze de 
zelfregulatie van leerkrachten stimuleren (Denis & Van Damme, 2010; Timperley et 
al., 2007; Van Veen et al., 2010). Zelfregulatie zorgt er namelijk voor dat leerkrachten 
zelf verantwoordelijkheid zullen nemen voor hun leerproces en hun continue profes-
sionalisering. Ook draagt dit bij tot de duurzaamheid van het effect van de opgezette 
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initiatieven, met name dat leerkrachten een blijvende verandering doorvoeren in hun 
klaspraktijk. Zelfregulatie zorgt namelijk voor het kritisch bevragen van de eigen klas-
praktijk en deze waar nodig bij te stellen, iets wat uit 5.3.1(j) naar voren komt als ef-
fectiviteitsbevorderend.

(b) Schoolleiderschap

De systematic review van Robinson et al. (2009) is een toonaangevende studie die een 
overkoepelend beeld schetst van de invloed van schoolleiderschap op de prestaties en 
het welbevinden van leerlingen.

Allereerst komt uit deze systematic review naar voren dat verschillende leiderschapsstij-
len nodig en effi ciënt zijn. In de literatuur wordt vaak onderzocht hoe verschillende lei-
derschapsstijlen een invloed hebben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen. Over 
het algemeen wordt hierbij gekeken of een schooldirecteur eerder een transformatio-
nele leiderschapsstijl, dan wel een onderwijskundige leiderschapsstijl moet aannemen 
(Cotton, 2003; De Fraine, 2004; Hattie, 2009). Waar transformationeel leiderschap voor-
namelijk focust op het benadrukken van de visie en het uitbouwen van goede relaties, 
benadrukt een onderwijskundige leiderschapsstijl een gerichtheid op de onderwijspro-
cessen door een focus op het installeren van duidelijke doelen, het plannen van het 
curriculum en het evalueren van leerkrachten en leerprocessen (Robinson, Lloyd & 
Rowe, 2008, meta-analyse; Kelchtermans & Piot, 2010).

De systematic review van Robinson et al. (2009) concludeert dat onderwijskundig lei-
derschap een veel grotere impact op leerlinguitkomsten heeft dan transformationeel 
leiderschap. Uit de grootschalige studie van Cotton (2003) blijkt verder dat onderwijs-
kundig leiderschap voornamelijk in scholen met een gemiddeld laag SES-publiek erg 
belangrijk is. Dit betekent echter niet dat het transformationele leiderschap niet belang-
rijk is. Uit Robinson et al. (2009) blijkt namelijk dat beide vormen van leiderschap no-
dig zijn om effectief onderwijs te verzorgen en dat een effectieve schooldirecteur beide 
vormen van leiderschap kan opnemen in zijn dagdagelijkse handelen en leiding geven. 
Beide vormen van leiderschap zijn dan ook niet strikt van elkaar te scheiden, maar 
vormen eerder een geïntegreerd geheel. Zo is het belangrijk om oog te hebben voor 
relaties in het uitbouwen van duidelijke doelen die gedragen worden door iedereen en 
is het tevens van belang om bij het inspireren van mensen ook een onderwijskundige 
bekommernis uit te drukken. Dit betekent dat het dan ook geen of-of verhaal is, maar 
een én-én verhaal.

Daarnaast komen uit de systematic review van Robinson et al. (2009) acht kenmerken 
naar voren waardoor effectief schoolleiderschap gekenmerkt wordt en met name gun-
stige effecten toont voor de prestaties en het welbevinden van leerlingen. Schoolleider-
schap heeft zowel een directe als een indirecte invloed op de onderwijsuitkomsten van 
leerlingen, met name via de invloed op de klas- en schoolpraktijken die plaatsvinden 
(Bell, Bolam & Cubillo, 2003; Robinson et al., 2009). Waar de eerste vijf kenmerken 
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voornamelijk een directe invloed uitoefenen op de onderwijsuitkomsten van leerlin-
gen, oefenen de laatste drie kenmerken voornamelijk een indirecte invloed uit (Robin-
son et al., 2009).

Ten eerste blijkt het effectief om als schoolleider duidelijke doelstellingen en verwach-
tingen te installeren (Cotton, 2003; Robinson et al., 2009). De effectgrootte hiervan op 
de onderwijsuitkomsten van leerlingen is groot, met name d = 0.42. Het installeren 
van duidelijke doelstellingen houdt in dat de schoolleider duidelijk communiceert hoe 
de vooropgestelde doelstellingen verband houden met de pedagogische, fi losofi sche 
en morele visie van de school. Daarnaast is het ook belangrijk dat de doelen en ver-
wachtingen voor alle onderwijsbetrokkenen duidelijk zijn en dat alle personeelsleden 
van de school zich achter deze doelen kunnen zetten en zich mee inzetten om deze te 
bereiken. Uit Robinson et al. (2009) blijkt dat de directie hierin een cruciale rol speelt.

Verder dienen schoolleiders alle mogelijke bronnen strategisch in te zetten (Robinson 
et al., 2009). Bronnen betreffen hier de beschikbare middelen alsook de intellectuele 
en persoonlijke capaciteiten van de personeelsleden. Hierbij wijzen Robinson et al. 
(2009) erop dat het belangrijk is dat niet zomaar beroep gedaan wordt op álle bronnen 
die mogelijks voorhanden zijn, maar dat de middelen en personeelsleden die worden 
geselecteerd voor de school duidelijk in lijn zijn met de pedagogische doelstellingen 
die voorop staan in de school. Hierbinnen is het ook de taak van de schoolleider om te 
zorgen voor stabiele fi nanciering om de pedagogische prioriteiten binnen de school te 
waarborgen (Robinson et al., 2009).

Een derde kenmerk van effectief leiderschap leunt sterk aan bij de onderwijskundige 
rol van het schoolleiderschap, met name het plannen, coördineren en evalueren van 
lesgeefpraktijken en van het curriculum (Cotton, 2003; Robinson et al., 2009). Een ef-
fectieve schoolleider zorgt ervoor dat er collegiale discussies plaatsvinden over goed 
lesgeven en de impact hiervan op leerlingen. Ook zorgt een effectieve schoolleider 
voor het overzicht en de coördinatie van het onderwijsprogramma. Daarnaast wordt 
het observeren in de klassen en het geven van feedback aan de leerkrachten door de 
schoolleider als erg belangrijk en effi ciënt ervaren (Cotton, 2003; De Fraine, 2004; 
Robinson et al., 2009). Wel is het hierbij belangrijk dat de schoolleider voldoende res-
pect toont voor de autonomie van de leerkracht (Cotton, 2003; De Fraine, 2004). Tot 
slot behoort het tot de onderwijskundige taak van de schoolleider om te verzekeren 
dat de vooruitgang van leerlingen systematisch gemonitord wordt en dat resultaten 
van evaluatie gebruikt worden om het onderwijsprogramma op school te verbeteren 
(Robinson et al., 2009).

Een vierde kenmerk van de schoolleider dat een effect heeft op de onderwijsuitkomsten 
van leerlingen is het aanmoedigen van en het zelf deelnemen aan professionaliserings-
initiatieven (Cotton, 2003; Robinson et al., 2009). Deze factor vertoont de grootste 
effectgrootte van schoolleiderschap op de onderwijsuitkomsten van leerlingen, met 
name d = 0.84. De schooldirectie heeft vooral een grote invloed op de overtuigingen 
van de leerkracht omtrent de mate waarin zijzelf door middel van lesgeven het leer-
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proces van hun leerlingen kunnen beïnvloeden – wat een cruciale factor is voor suc-
cesvolle professionaliserings-initiatieven (zie 5.3.2(a)). Daarnaast zorgt de schoolleider 
er op deze manier voor dat er een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat onder de 
personeelsleden om te streven naar zo optimaal mogelijke onderwijsprestaties en een 
hoog welbevinden van leerlingen (Robinson et al., 2009).

Uit 5.3.2(d) blijkt dat een ordelijk en ondersteunend schoolklimaat een positieve impact 
heeft op de onderwijsuitkomsten van leerlingen. Robinson et al. (2009) geven verder 
aan dat hierin een cruciale rol is weggelegd voor de schoolleider. Door als schooldirec-
tie ervoor te zorgen dat er een gestructureerd en ondersteunend schoolklimaat aanwe-
zig is, zorgt hij of zij ervoor dat de tijd die leerkrachten hebben om les te geven opti-
maal bewaakt wordt (wat de effectieve leertijd van leerlingen positief beïnvloedt – zie 
5.3.1(b)). Hieronder hoort ook de taak als schoolleider om gedisciplineerde routines in 
de schoolpraktijk te handhaven en om snel en effi ciënt problemen te detecteren en op 
te lossen (Cotton, 2003; Robinson et al., 2009).

Als zesde kenmerk wordt aangegeven dat een schoolleider instaat voor het onderhou-
den van belangrijke relaties met personen en organisaties die het leren en de school-
loopbaan van leerlingen ten goede komen (Robinson et al., 2009). Een effectief school-
leider zorgt voor goede relaties met iedereen die bij het onderwijs in zijn of haar school 
betrokken is, waaronder leerlingen, leerkrachten en ouders (Cotton, 2003; Robinson 
et al., 2009). Zo betekent het onderhouden van goede relaties met de leerlingen onder 
andere dat de schooldirectie weet wat er bij de leerlingen leeft om, indien nodig, het 
onderwijsproces op basis van deze informatie te verbeteren. Ook het afstemmen met 
ouders en met de bredere gemeenschap zorgt ervoor dat de school voldoende informa-
tie voorhanden heeft om zich als school zo goed mogelijk af te stemmen op de (onder-
wijs)noden die leven. Deze relaties en contacten zorgen ervoor dat voor elke leerling 
een continu schooltraject kan worden uitgestippeld en dat de onderwijskwaliteit kan 
gewaarborgd blijven (Robinson et al., 2009).

Verder toont effectief schoolleiderschap zich in het betrokken zijn in constructieve ge-
sprekken met leerkrachten om problemen te bespreken en tot een oplossing te komen 
(Robinson et al., 2009). Zo behoort het tot de taak van een effectieve schoolleider dat 
hij de opvattingen en overtuigingen (zie 5.2.3(c)) van leerkrachten probeert te achter-
halen, zodat hij een zicht krijgt op de redenen waarom leerkrachten bepaalde gedragin-
gen stellen. Vervolgens dient de schoolleider, indien nodig, tezamen met de leerkracht 
deze opvattingen en overtuigingen te bespreken en eventueel te komen tot een aantal 
mogelijke andere overtuigingen en handelingswijzen (Robinson et al., 2009).

Tot slot behoort ook het selecteren, ontwikkelen en gebruiken van ‘middelen’ tot de taak 
van een effectieve schoolleider (Robinson et al., 2009). Met name is het belangrijk dat 
de schooldirectie alle mogelijke zaken – in de meest breed mogelijke zin – ter beschik-
king stelt aan zijn onderwijspersoneel om ervoor te zorgen dat het onderwijsproces 
zo vlot en effi ciënt als mogelijk kan verlopen en dat het materiaal dit onderwijsproces 
ondersteunt. Onder materialen horen dan ook allerlei zaken thuis als een whiteboard, 
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schoolbanken en –stoelen, beleidsdocumenten, softwaresystemen om een leerlingvolg-
systeem op te zetten, e.d. (Cotton, 2003; Robinson et al., 2009).

Uit deze kenmerken van effectief schoolleiderschap blijkt dat een schoolleider als het 
ware als rolmodel naar voren moet treden om effectief onderwijs te garanderen. Met 
name hangen vele componenten van effectief onderwijs die in dit rapport besproken 
worden, in sterke mate samen met de componenten die Robinson et al. (2009) aangeeft 
als kenmerken van effectief schoolleiderschap (bv. schoolklimaat, garanderen van ef-
fectieve leertijd, voorzien in leerlingvolgsystemen, e.d.). Waar de leerkracht zodoende 
de kernfi guur is om effectief onderwijs te garanderen in de klas, fungeert de schoollei-
der als kernfi guur in de school om effectief onderwijs tot stand te laten kome n.

(c) Het schoolteam

Een schoolbeleid kan dan wel een kader bieden om te functioneren en de schooldirec-
tie kan dit schoolbeleid zelf in zijn gedragingen integreren, om werkelijk een invloed 
te hebben op de dagelijkse school- en klaspraktijk, spreekt het voor zich dat ook het 
schoolteam dit schoolbeleid dient te dragen. Wanneer het schoolteam het onderling 
eens is over de visie en de doelen die vooropgesteld worden in het schoolbeleid en door 
de directie, zorgt dit voor gunstige onderwijsuitkomsten bij leerlingen (Reynolds et al., 
2002). Zo zijn de prestaties hoger wanneer het schoolpersoneel overeenkomt in visie en 
doelen (De Fraine, 2004). Deze samenhang wordt echter niet in alle studies gevonden 
(De Fraine, 2004). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een gemeenschappelijke 
visie op zich niet effi ciënt is, maar dat deze visie ook, en voornamelijk, dient omgezet 
te worden in een consistente onderwijsaanpak. Zo blijkt ook een coherente onderwijs-
kundige aanpak een positieve samenhang met de prestaties van leerlingen te vertonen 
(De Fraine, 2004). Een tweede voorwaarde opdat een gemeenschappelijke visie en 
doelen een positief effect resulteren bij de onderwijsuitkomsten, is dat de gezamenlijke 
visie en de aanpak de kenmerken van effectieve instructie bezitten (De Fraine, 2004).

Uit de literatuur komt naar voren dat samenwerking tussen leerkrachten ervoor zorgt 
dat bovenstaande zaken tot stand kunnen komen. Samenwerking en overleg tussen 
teamleden op school blijken namelijk zowel gunstig voor de leerlingprestaties als voor 
hun welbevinden (De Fraine, 2004; Opdenakker & Van Damme, 2000). Samenwerking 
moet plaatsvinden omtrent zaken betreffende het curriculum, instructie en professio-
nele ontwikkeling (Goddard, Goddard & Tschannen-Moran, 2007) en omtrent leerlin-
genbegeleiding (De Fraine, 2004).

Hieromtrent spreekt men in de literatuur van professionele leergemeenschappen (pro-
fessional learning communities) (Vescio, Ross & Adams, 2008). Een school die wil 
evolueren naar een professionele leergemeenschap dient niet enkel het leren van leer-
lingen centraal te stellen, maar integreert ook het leren van leerkrachten in de school 
met als ultieme doel om nog beter tegemoet te komen aan de onderwijsnoden van de 
leerlingen door middel van samenwerking en refl ectie met andere leerkrachten over 
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hun dagdagelijkse klas- en schoolpraktijken (Vescio et al., 2008). Op die manier wordt 
de school een “lerende organisatie”. De reviewstudie van Vescio et al. (2008) komt hier-
bij tot vijf kenmerken van effectieve professionele leergemeenschappen:
 – Gemeenschappelijke waarden en visie
 – Duidelijke en consistente focus op het leren van leerlingen
 – Refl ectieve dialoog over het curriculum, instructie en de ontwikkeling van leerlin-

gen
 – De dagdagelijkse klaspraktijk ‘deprivatiseren’ en publiek bespreekbaar maken
 – Focus op samenwerking

Het is niet verwonderlijk dat deze vijf kenmerken reeds herhaaldelijk zijn aangehaald 
in de paragrafen onder 5.3.2. Vescio et al. (2008) concluderen dat deelname van leer-
krachten in leergemeenschappen een invloed heeft op de klaspraktijk, doordat leer-
krachten een grotere focus tonen op het leren van de leerlingen en hun leernoden. 
Daarnaast zorgt dit ook voor een gunstiger schoolklimaat, doordat er aandacht besteed 
wordt aan samenwerking, een focus op leren zowel voor leerlingen als voor leerkrach-
ten en een verhoogde verantwoordelijkheidszin en empowerment van leerkrachten. 
Tot slot heeft het opzetten van een professionele leergemeenschap ook een gunstige 
invloed op de prestaties van leerlingen (Vescio et al., 20   08).

(d) Schoolklimaat

Er bestaan in de literatuur zeer veel uiteenlopende defi nities van schoolklimaat. Vaak 
wordt ook de verwante term ‘schoolcultuur’ gehanteerd. In deze paragraaf hanteren 
we de defi nitie van Forehand en Gilmer (1964) wat betreft het klimaat in een organi-
satie: Het klimaat van een organisatie is het geheel van kenmerken die een organisatie 
beschrijven en die a) de organisatie onderscheiden van andere organisaties, b) relatief 
onveranderd blijven in de tijd en c) het gedrag beïnvloeden van de mensen in de or-
ganisatie.

Net zoals naar voren komt uit een combinatie van instructiestijl (zie 5.3.1(a)) en leer-
kracht-leerling interactie (zie 5.3.1(c)) blijkt een effectief schoolklimaat er een te zijn 
dat omschreven wordt als ‘vriendelijk, rechtvaardig en consequent’. Zo komt naar vo-
ren dat het schoolklimaat effectief is als er een vriendelijke en zakelijke atmosfeer 
heerst, met collegialiteit tussen leerkrachten en leerlingen, maar ook duidelijke regels, 
consequent gedrag van leerkrachten en discipline (De Fraine, 2004). Het overmatig 
gebruik van straffen is dan weer contraproductief voor een dergelijk schoolklimaat (De 
Fraine, 2004). Verder wordt een ordelijk schoolklimaat geassocieerd met betere leer-
lingprestaties (De Fraine, 2004) en geven Gutman & Feinstein (2008) aan dat voorna-
melijk het schoolklimaat van belang is voor het welbevinden van leerlingen, in plaats 
van de schoolomkadering zoals de infrastructuur. Tot slot geeft Cotton (2003) aan dat 
het schoolteam (zie 5.3.2(c)) – met zowel directie, leerkrachten als alle andere onder-
wijsactoren inbegrepen – een grote rol speelt in het tot stand komen van een bepaald 
schoolklimaat.
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Het schoolklimaat wordt in de literatuur vaak besproken in het licht van de ‘achieve-
ment goal theory’ (doelgerichtheidstheorie) (Pintrich & Schunk; in Linnenbrink & Pin-
trich, 2002), een theorie die beschrijft hoe het stellen van doelen, bepaalde gedragingen 
en uiteindelijke prestaties geïntegreerd samenhangen. Meer bepaald kan een school 
gekenmerkt worden door een prestatiegericht schoolklimaat (performance goal orien-
tation) of een leergericht schoolklimaat (learning goal orientation) (Covington, 2000; 
Linnenbrink & Pintrich, 2002). Een prestatiegericht leerklimaat kenmerkt zich door een 
nadruk op punten en op prestaties waarbij vergeleken wordt met anderen. In dergelijk 
klimaat worden fouten beschouwd als te vermijden en als een schande en heeft leren 
als voornaamste doel om hoge cijfers te behalen (Covington, 2000; Engels & Aelterman, 
2003). Een leergericht klimaat, aan de andere kant, kenmerkt zich door de nadruk op 
individuele leervorderingen, waarbinnen fouten een aanknopingspunt zijn om te leren. 
Leren heeft in dergelijk klimaat dan ook als voornaamste doel om zichzelf te ontwik-
kelen (Covington, 2000; Engels & Aelterman, 2003). Waar een prestatiegericht school-
klimaat een voorname focus legt op het tonen van de eigen vaardigheden en het kun-
nen, en waarbij deze prestaties vaak vergeleken worden met anderen, wordt binnen 
een leergericht schoolklimaat dus een focus gelegd op leren en begrijpen (Linnenbrink 
& Pintrich, 2002). Uit de reviewstudie van Linnenbrink en Pintrich (2002) komt naar 
voren dat de organisatie van de school en de klas een signaal geeft over de doelen die 
de school belangrijk vindt, met name een gerichtheid op prestaties dan wel op leren. 
Dit schoolklimaat heeft vervolgens een grote impact op de doelen die de leerlingen zelf 
vooropstellen, met name presteren of leren. Dit zal op zijn beurt gevolgen hebben op 
de gerichtheid van leerlingen op presteren dan wel leren en uiteindelijk op de onder-
wijsuitkomsten van de leerling (Linnenbrink & Pintrich, 2002).

Een leergericht schoolklimaat hangt samen met gunstige prestaties en een hoog wel-
bevinden. Allereerst komt uit de review van Covington (2000) naar voren dat een 
leergericht schoolklimaat gepaard gaat met een hoge mate van zelfdeterminatie (self-
determination) door de leerlingen. Wanneer het doel is om zo veel mogelijk te leren 
en te begrijpen, zullen leerlingen meestal zelf nagaan of ze de leerstof goed hebben 
verstaan, zullen ze nagaan hoe bepaalde fouten zijn kunnen gebeuren en zullen ze ef-
fectieve strategieën gebruiken om de leerstof samen te vatten en in eigen woorden te 
kunnen uitleggen. Binnen een leergericht schoolklimaat heerst de opvatting dat inzet 
de sleutel is tot succes en dat falen niet zozeer wijst op incompetentie maar op het niet 
gebruiken van de juiste leerstrategieën (Covington, 2000). Zo stellen leerkrachten ho-
gere orde vragen aan leerlingen om hen uit te dagen (De Fraine, 2004). Een gerichtheid 
op leren en begrijpen gaat dan ook gepaard met hogere prestaties (Covington, 2000; 
De Fraine, 2004). Verder zorgt dergelijk schoolklimaat voor een verhoogde motivatie, 
wat op zijn beurt samenhangt met een hoger welbevinden (Engels & Aelterman, 2003; 
Engels et al., 2004).

Een prestatiegericht schoolklimaat hangt minder eenduidig samen met de onderwijs-
uitkomsten (Covington, 2000). Waar een prestatiegericht schoolklimaat vaak gepaard 
gaat met hogere prestaties (De Fraine, 2004) kan dit voor sommige leerlingen een an-
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der effect teweeg brengen. Zo kan het zijn dat leerlingen binnen een prestatiegericht 
schoolklimaat zich richten op het vermijden van falen en fouten in plaats van op het 
behalen en maximaliseren van de prestaties, aangezien het maken van fouten als een 
schande gezien wordt. Leerlingen die hierop gericht zijn, vertonen een verminderde 
inzet en doorzettingsvermogen om de taak tot een goed einde te brengen en boeken 
als gevolg hiervan lagere prestaties. Door niet te proberen, zorgen ze op die manier 
voor een excuus voor zichzelf en de anderen om de lage prestaties te verklaren (Co-
vington, 2000). Het is ook deze groep van leerlingen die een verminderd welbevinden 
rapporteert (Linnenbrink & Pintrich, 2002). Verder wordt binnen een prestatiegericht 
leerklimaat waargenomen dat leerlingen meer oppervlakkige leerstrategieën gebruiken 
zoals memoriseren en veel minder komen tot het echt verwerken van de leerstof (Co-
vington, 2000).

Kortom: waar een leergericht schoolklimaat zowel gunstig is voor prestaties als voor 
welbevinden, geeft een prestatiegericht schoolklimaat een gedifferentieerde samen-
hang weer met de onderwijsuitkomsten van leerlingen. Er is echter nog geen onder-
zoeksevidentie voorhanden omtrent de mate waarin deze resultaten gedifferentieerd 
dienen te worden naar verschillende leerlingengroepen (bv. etniciteit, SES, geslacht) 
(Linnenbrink & Pintrich, 2002).

(e) Zittenblijven

Zittenblijven is een wijd verspreide maatregel in Vlaanderen waarop basisscholen zich 
beroepen om de leerachterstand van leerlingen weg te werken. Zo geeft 13.42% van 
de 15-jarigen aan minstens één keer te zijn blijven zitten in het lager onderwijs (Jucht-
mans, Goos, Vandenbroucke, & De Fraine, 2011). Verder blijkt dat de meeste Vlaamse 
scholen positief tot zeer positief staan ten opzichte van zittenblijven als een pedago-
gische maatregel (Vandenberghe, Van Petegem & Van Damme, 2011). Toch ontbreekt 
evidentie in de literatuur omtrent de veronderstelde gunstige effecten van zittenblijven, 
zowel voor prestaties en leerwinst als voor het schoolwelbevinden van leerlingen. De 
meta-analyse van Jimerson (2001) rapporteert een effectgrootte van d = -0.39, terwijl 
Hattie (2009) een effectgrootte rapporteert van d = -0.16. Deze negatieve effectgroot-
tes betekenen dat zittenblijven minder gunstig is dan overgaan. Mogelijks dienen deze 
verschillen in effectgrootte in het licht gezien te worden van hoe het bisjaar wordt in-
gevuld: wordt er opnieuw dezelfde leerstof aangeboden op dezelfde manier, of worden 
er tijdens het bisjaar extra inspanningen gedaan en/of een andere aanpak gehanteerd 
voor de zittenblijver? Vermoedelijk heeft het zittenblijven een negatiever effect wan-
neer het eerste scenario plaatsvindt.

Hoewel, op korte termijn loont zittenblijven: zittenblijvers vertonen bij de start van 
het bisjaar betere prestaties in wiskunde en technisch lezen in vergelijking met hun 
nieuwe, jongere klasgenoten (Goos, Van Damme, Onghena & Petry, 2011; Vandecande-
laere, Vanlaar, Goos, De Fraine & Van Damme, 2011). De leerwinst van zittenblijvers 
– zowel voor wiskunde als voor technisch lezen – is echter kleiner dan voor normaal-
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vorderende leerlingen (Goos et al., 2011; Verhaeghe & Van Damme, 2007), waardoor ze 
snel opnieuw achterop hinken. Door de kleinere leerwinst, neemt ook de achterstand 
toe met de tijd en doorheen het basisonderwijs. Dit betekent dat zeker op langere 
termijn zittenblijven negatieve gevolgen heeft voor de prestaties en de leerwinst van 
leerlingen. Wanneer leerlingen blijven zitten in het eerste leerjaar, is de oorspronke-
lijke voorsprong in het begin van het bisjaar met betrekking tot prestaties volledig 
verdwenen tegen het einde van het tweede leerjaar en is er zelfs opnieuw sprake van 
een leerachterstand (Verhaeghe & Van Damme, 2007). Ook wat betreft het welbevinden 
toont zittenblijven geen gunstige resultaten. Zo zijn zittenblijvers relatief minder po-
pulair onder klasgenoten en gaan ze minder graag naar school in vergelijking met hun 
leerjaargenoten die steeds overgaan (Goos et al., 2011).

Bij een negatief advies van de school, blijven sommige leerlingen zitten terwijl ande-
ren uiteindelijk wel overgaan naar een volgend leerjaar. Dit laat toe om te kijken hoe 
zittenblijvers zouden hebben gepresteerd indien ze toch naar een hoger leerjaar over-
gingen. Goos et al. (2011) komen hieromtrent tot de vaststelling dat kinderen die het 
eerste leerjaar overdoen, beter zouden gepresteerd hebben in wiskunde en technisch 
lezen wanneer ze toch onmiddellijk overgegaan waren naar het tweede leerjaar, en dit 
zowel op korte als op lange termijn. Ook zouden zij een hoger welbevinden hebben 
gehad wanneer ze onmiddellijk waren overgegaan naar het tweede leerjaar (Goos et 
al., 2011). Deze resultaten bevestigen althans de suggestie uit de review van Jackson 
(1975) dat het perfect mogelijk is dat zittenblijven een aantal reële voordelen heeft 
voor de zittenblijvers, maar dat het overgaan naar een volgend leerjaar hen mogelijks 
nog grotere voordelen biedt. Tot slot blijkt uit Vandecandelaere et al. (2011) dat er op 
12-jarige leeftijd geen verschil in wiskundescores is tussen leerlingen die blijven zitten 
in de derde kleuterklas en equivalente leerlingen die later in hun lagere schoolloopbaan 
blijven zitten. Dit betekent dat het tijdstip van zittenblijven dus niet uitmaakt voor wat 
de wiskundescores betreft.

Concluderend kan gesteld worden dat zittenblijven geen gunstige maatregel is om er-
voor te zorgen dat leerlingen hun leerachterstand inhalen. Zittenblijvers presteren op 
lange termijn namelijk lager dan soortgelijke leerlingen die toch zijn overgegaan naar 
een volgend jaar en boeken een minder grote leerwinst, waardoor hun leerachterstand 
nog toeneemt doorheen de schoolloopbaan (Goos, Belfi , Lamote & Van Damme, 2010). 
Ook het welbevinden van zittenblijvers is lager (Goos et al., 2010). In Juchtmans, Belfi , 
De Fraine, Goos, Knipprath, Vandenbroucke en Verbeeck (2011) worden een aantal 
alternatieve maatregelen besproken die op basis van onderzoek wel effectief blijken 
om de leerachterstand van leerlingen te verkleinen en/of weg te werken. Welk effect 
het afschaffen van zittenblijven op de sterkere leerlingen in een klas heeft, is echter 
nog onvoldoende onderzocht, hoewel uit de PIRLS 2006 resultaten naar voren komt 
dat de kloof tussen leerlingen daalt, doordat de prestaties van de sterkere leerlingen 
dalen. Dit betekent dan ook dat er verder onderzoek nodig is naar de effecten van de 
aanwezigheid van zittenblijvers in de klas op de andere leerlingen in de klas, alvorens 
aanbevelingen kunnen gedaan worden omtrent de zittenblijvenproblematiek.
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Tot slot komen uit de literatuur een aantal factoren naar voren die een samenhang 
vertonen met zittenblijven. Allereerst blijkt het aanvangsniveau een belangrijke voor-
speller. Zo is het aanvangsniveau van leerlingen lager voor wie schoolse vertraging 
oploopt doorheen de schoolloopbaan (Verhaeghe & Van Damme, 2007). Verder komt 
uit het Peilingsonderzoek (2010) naar voren dat anderstalige leerlingen en leerlingen 
met leermoeilijkheden vaker achter zitten op leeftijd. Ook lage SES-leerlingen blijven 
vaker zitten dan gemiddelde en hoge SES-leerlingen. Zo blijkt dat kinderen van laag-
geschoolde moeders in het eerste leerjaar 10 keer meer kans hebben om vertraging op 
te lopen dan kinderen van hooggeschoolde moeders (Hirtt et al., 2008). Twee mogelijke 
redenen kunnen aan de basis liggen van deze bevindingen. Enerzijds kan het zijn dat 
lage SES-leerlingen en anderstalige leerlingen vaker het advies krijgen om te blijven zit-
ten – maar hieromtrent hebben we geen cijfergegevens voorhanden. Anderzijds is het 
mogelijk dat hoge SES-leerlingen en Nederlandstalige leerlingen en hun ouders sneller 
de beslissing nemen om toch over te gaan naar een volgend leerjaar, mits de school 
zittenblijven adviseert terwijl ouders van lage SES-leerlingen en anderstaligen sneller 
de beslissing maken om hun kind een jaar te laten overdoen.

(f) Meertalig onderwijs

Een laatste factor die we bespreken als factor behorend tot het onderwijsproces op 
schoolniveau is het meertalig onderwijs. Vanuit de trend naar globalisering onderkent 
ook het onderwijs de behoefte om vreemde talen te integreren in de onderwijspraktijk 
(Coyle, 2008; Lasagabaster, 2008). Binnen deze globaliseringstrend komt men meer 
en meer met tal van vreemde talen in aanraking en wordt de nood aan talenkennis 
duidelijk zichtbaar. Enerzijds zijn alle onderwijssystemen in Europa de laatste jaren 
veel belang gaan hechten aan het leren van vreemde talen op school, zodat leerlingen 
voldoende gewapend zijn met de vereiste vaardigheden en competenties binnen de 
huidige leef- en werkomstandigheden (Lasagabaster, 2008). Anderzijds worden scho-
len geconfronteerd met leerlingen met een veelheid aan verschillende moedertalen, 
waarbij scholen en leerkrachten vaak niet weten hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Allereerst bestaan er verschillende manieren om leerlingen een vreemde taal aan te le-
ren. De meest gangbare praktijk in Vlaanderen en in de meeste Europese landen is deze 
waarbij leerlingen een vreemde taal wordt aangeleerd in aparte vakken (bv. Engels, 
Frans, Duits). Doordat vastgesteld werd en wordt dat vele leerlingen het verplichte on-
derwijs verlaten zonder voldoende vaardigheid om in een andere taal te communiceren 
(Lasagabaster, 2008), wordt recent echter aandacht besteed aan andere manieren om 
het vreemde talenonderwijs vorm te geven. Mogelijke vormen van meertalig onderwijs 
die op basis hiervan ontstaan zijn, zijn het onderdompelingsonderwijs (immersie-on-
derwijs), waarbij leerlingen ondergedompeld worden in een tweede taal en het content 
and language integrated learning (CLIL). Met betrekking tot het onderdompelingson-
derwijs wordt 50% (partial immersion) tot 100% (total immersion) van de lestijd in 
de vreemde taal gegeven. De veronderstelling is dat leerlingen hun eerste taal op een 
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impliciete manier thuis leren, en dat men in de school hoofdzakelijk gebruik maakt van 
de tweede taal. Hierbij legt men, zeker in de eerste jaren, niet zozeer de nadruk op de 
taal maar op het curriculum, waarbij de taal als middel gebruikt wordt om de curricu-
luminhouden te verwerven (Herder & de Bot, 2005). Een specifi eke vorm van onder-
dompelingsonderwijs is het twee-zijdige taalmodel (two-way immersion). Het project 
Stimulerend Meertalig Onderwijs Brussel (STIMOB) is hiervan een voorbeeld, waarbij 
het onderwijs vorm krijgt in het Frans en Nederlands. Er is sprake van two-way im-
mersion wanneer twee talen een gelijkwaardige rol spelen in het onderwijs en waarbij 
beide talen zowel als aparte vakken worden gegeven als als voertaal gebruikt worden 
binnen de school. Tot slot wordt binnen CLIL 15 tot 50% van de lestijden per week in 
de vreemde taal gegeven, maar schakelt de leerkracht ook opnieuw over op de moeder-
taal indien de inhoud van de taken te complex is om in de vreemde taal uit te leggen en 
te begrijpen (Herder & de Bot, 2005). CLIL stelt de belofte voorop dat het de algemene 
taalcompetenties in de doeltaal aanzienlijk verbetert (Lasagabaster, 2008). Zo blijkt dat 
leerlingen die CLIL-onderwijs volgen, betere prestaties in de vreemde taal hadden dan 
leerlingen die de vreemde taal in aparte lessen aangeleerd krijgen (Lasagabaster, 2008).

Onderzoek naar de effecten van deze vormen van meertalig onderwijs is echter schaars. 
Betreffende de effectiviteit van meertalig onderwijs werden slechts een enkele review 
en geen meta-analyses teruggevonden, waardoor we ons hier voornamelijk beroepen 
op een aantal primaire studies. Voorzichtigheid is dus geboden wat betreft de generali-
seerbaarheid en adequaatheid van de onderzoeksresultaten. Allereerst geven een aan-
tal studies aan dat leerlingen die deelnemen aan meertalig onderwijs beter presteren in 
alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en begrijpen) in de vreemde taal (Herder 
& de Bot, 2005; Howard et al., 2003). Verder geldt dat hoe vroeger kinderen deelne-
men aan deze vormen van meertalig onderwijs, hoe beter de resultaten betreffende de 
vreemde taal. Bij deze evaluatie worden ook geen ongunstige effecten gevonden voor 
de moedertaal (Strobbe & Sercu, 2011, studie in secundair onderwijs) of voor de vaar-
digheden in andere vakken (Herder & de Bot, 2005). Verder stellen Herder en de Bot 
(2005) dat, althans op basis van het beperkte onderzoek dat momenteel voorhanden 
is, er geen reden is om aan te nemen dat er differentiële effecten optreden ten opzichte 
van allochtone leerlingen. Wat betreft de effectiviteit van CLIL wordt in de review van 
De Zarobe en Catalan (2009) geconcludeerd dat CLIL gunstig is voor de vreemde taal 
en geen negatieve effecten resulteert op de vakinhoudelijke kennis en de moedertaal 
van de leerlingen. Uit een aantal andere studies blijkt tevens dat CLIL een effectieve 
oplossing is, althans wat betreft het gunstige effect op de vreemde taalverwerving (Lo-
renzo, Casal & Moore, 2009; Lasagabaster, 2008). De literatuurstudie van Strobbe en 
Sercu (2011) geeft echter aan dat er nog geen consensus bestaat binnen de onderzoeks-
literatuur over de effecten van CLIL op de inhoudelijke vakken.

De review van Howard et al. (2003) en de review van De Zarobe en Catalan (2009) 
geven bijkomend een aantal kenmerken aan die effectief zijn voor het ontwerpen van 
meertalig onderwijs. Zo wijzen beide o.a. op het belang van ouderlijke betrokkenheid; 
hoge verwachtingen van de schoolomgeving betreffende alle leerlingen; gezamenlijke 
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inspanning van alle betrokken partijen; leerkrachten met voldoende pedagogical con-
tent knowledge, zowel met betrekking tot het vak dat onderwezen wordt als met be-
trekking tot de taal; professionele ontwikkeling; een duidelijke visie en doelstellingen 
en een doorlopende leerlijn overheen de leerjaren. De systematic review van Chueng 
en Slavin (2005) geeft aan dat positieve effecten van meertalig onderwijs samenhan-
gen met de kwaliteit van de instructie en het gebruik van coöperatief leren. Golden-
berg (2008) haalt o.a. aan dat duidelijke doelstellingen en leerdoelen, feedback geven, 
actieve betrokkenheid, frequente evaluatie en mogelijkheden tot interactie met andere 
leerlingen elementen zijn die het leerproces in de andere taal positief beïnvloeden. 
Dit zijn allemaal kenmerken die effectief blijken voor alle onderwijsprocessen en niet 
enkel voor meertalig onderwijs, zoals duidelijk naar voren komt uit dit onderzoeksrap-
port.

Ten tweede worden scholen en leerkrachten steeds meer geconfronteerd met leerlin-
gen die andere talen dan het Nederlands machtig zijn en zich hier ook op beroepen 
tijdens de schooluren. Ook hieromtrent ontbreekt onderzoek om de voor- en nadelen 
van ‘onderwijs in eigen taal’ in kaart te kunnen brengen. Uit de kwalitatieve studie van 
Agirdag (2010) komt naar voren dat het spreken van andere talen in het Vlaamse on-
derwijs vaak nog als een barrière gezien wordt voor onderwijssucces en dat scholen en 
leerkrachten hun leerlingen sterk aanmoedigen en stimuleren om enkel Nederlands te 
spreken op school (o.a. door middel van straffen). Daartegenover geeft Agirdag (2010) 
aan dat het gebruiken van een vreemde moedertaal op school leidt tot hogere onder-
wijsprestaties en een hoger welbevinden. Het effect hiervan op de klasgroepen en/of 
op Nederlandstalige leerlingen is nog niet onderzocht.

Graag sluiten we hier af met nogmaals de bedenking dat onderzoek omtrent het effect 
van meertalig onderwijs en het gebruik maken van vreemde talen door de leerlingen 
zelf schaars is. Zo werden geen meta-analyses teruggevonden. Verder onderzoeken de 
meeste studies voornamelijk de effectiviteit met betrekking tot het leren van de vreem-
de taal, en wordt vaak over het hoofd gezien dat ook de vakinhoud die in de vreemde 
taal aangeleerd wordt, moet worden meegenomen als een uitkomst van het meertalig 
onderwijs. Er zijn, ons inziens, dan ook nog onvoldoende gedegen onderzoeksresulta-
ten voorhanden om te kunnen besluiten dat meertalig onderwijs en zich beroepen op 
de moedertaal van leerlingen om het onderwijs vorm te geven, steeds gunstige effecten 
zal resulteren voor alle leerlingen, en dit zowel voor het leren van een vreemde taal áls 
voor de vakinhoud die onderwezen wordt.

5.4 Schoolcontext

Wat betreft de schoolcontext, komen in de literatuur vijf kenmerken naar voren die een 
cruciale samenhang vertonen met de onderijsuitkomsten van leerlingen, met name de 
schoolpopulatie, de schoolgrootte, de infrastructuur, de brede school en de fi nanciële 
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ondersteuning (zie Figuur 8). Op al deze zaken hebben scholen en leerkrachten geen 
directe invloed, eerder zijn dit randkenmerken of voorwaarden waarbinnen de school 
en de leerkracht het onderwijs moeten vormgev en.

Figuur 8. Overzicht contextfact oren.

(a) Schoolpopulatie

Zoals in 5.3.1(e) werd aangegeven, hebben niet enkel individuele factoren een invloed 
op de leeruitkomsten van leerlingen, maar hebben groepskenmerken een belangrijke 
invloed bovenop deze individuele kenmerken (Opdenakker et al., 2002, studie in se-
cundair onderwijs). Dit geldt niet enkel voor de klasgroep waarin de leerling terecht 
komt, maar ook voor de bredere schoolpopulatie waarvan de leerling deel uitmaakt. In 
deze paragraaf geven we weer in welke mate de schoolpopulatie een additioneel effect 
heeft op de leeruitkomsten van leerlingen.

Allereerst komt uit de studie van Opdenakker en Van Damme (2000; studie in se-
cundair onderwijs) naar voren dat scholen sterk verschillen met betrekking tot het 
gemiddelde niveau van het leerlingenpubliek. Zo rekruteren sommige scholen erg in-
telligente leerlingen, terwijl andere scholen gekenmerkt worden door een populatie 
met een gemiddeld lage intelligentie. Tal van studies concluderen dat alle leerlingen er 
baat bij hebben om omringd te zijn door hoge presteerders, aangezien dit zorgt voor 
hogere prestaties (De Fraine, 2004; Belfi  et al., 2010). Zo heeft een cognitief sterkere 
groep een additioneel positief effect op prestaties van leerlingen (Stockard & Mayberry; 
in De Fraine, 2004). Uit de studie van Opdenakker en Van Damme (2001) blijkt dat het 
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gemiddelde niveau van de schoolpopulatie sterk gerelateerd is aan de gemiddelde SES 
van de schoolpopulatie, een kenmerk dat we hieronder bespreken.

De gemiddelde socio-economische status van de schoolpopulatie hangt sterk samen met 
de prestaties – bovenop de individuele samenhang tussen SES en prestaties (Lee & Bryk; 
in Gutman & Feinstein, 2008; MacBeath & Mortimore, 2001; Sellström & Bremberg, 2006). 
Uit het Peilingsonderzoek (2008; 2010) blijkt immers dat scholen met een hoog percen-
tage GOK-leerlingen gemiddeld lagere prestaties behalen bij hun leerlingen, ook nadat 
rekening gehouden werd met individuele leerlingkenmerken. Ook wat betreft de leer-
winst bestaat er een samenhang tussen de gemiddelde prestaties en het aandeel lage SES-
leerlingen. Een hoger percentage (Nederlandstalige) lage SES-leerlingen hangt samen 
met een kleinere leerwinst (Verhaeghe et al., 2006). In de literatuur bestaat er discussie 
omtrent de noodzaak voor een differentiële aanpak op basis van de SES-populatie in de 
school. Waar sommige studies aantonen dat het belangrijk is om in lage SES-scholen 
voornamelijk te focussen op basisvaardigheden en niet zozeer te zorgen voor uitbreiding 
van het curriculum (Teddlie & Stringfi eld; Barth et al.; in Campbell et al., 2004), conclu-
deren andere studies net dat lage SES-scholen een even rijk curriculum moeten aanbie-
den (Guthree et al.; Leithwood & Steinbach; in Campbell et al., 2004). In het licht hiervan 
dient de opmerking van De Fraine (2004) in acht genomen te worden, met name dat de 
afhankelijke variabelen in effectiviteitsonderzoek vaak tests zijn die peilen naar kennis 
en vaardigheden in taal en wiskunde. Hierdoor is het dan ook niet verbazingwekkend 
dat scholen waar de nadruk ligt op de basisvakken, ook als effectiever naar voren komen 
uit de studies. Mogelijks gaat het uitbreiden en verrijken van het curriculum in hoge 
SES-scholen niet ten koste van het beheersen van de basisvaardigheden, terwijl dit bij 
lage SES-scholen mogelijks wel zo is. Gutman en Feinstein (2008) concluderen op basis 
van hun studie dat de proportie lage SES-leerlingen de schoolfactor is die de grootste im-
pact heeft op het welbevinden van de leerlingen in de zin dat een hoger percentage lage 
SES-leerlingen gepaard gaat met een lager schoolwelbevinden van de schoolpopulatie 
(rekening houdend met de individuele SES van de leerlingen). Met andere woorden, voor 
alle leerlingen (zowel van lage als hoge SES) is het gunstig voor hun welbevinden als ze 
schoollopen in een school met een hogere gemiddelde SES. Er dient echter verder on-
derzoek te gebeuren of eenzelfde conclusie geldt binnen de Vlaamse onderwijscontext.

Ook bestaan er grote verschillen tussen scholen betreffende het percentage anderstalige 
leerlingen (De Fraine, 2004), waardoor etnische verschillen in schoolpopulaties ontstaan 
tussen scholen. Ook dit kenmerk van de schoolpopulatie vertoont een samenhang met 
de leeruitkomsten van leerlingen (De Fraine, 2004). Uit de meeste studies blijkt dat, hoe 
hoger het percentage anderstaligen, hoe lager de aanvangsscores voor wiskunde op die 
school (Vandecandelaere et al., 2010) en hoe lager de prestaties van leerlingen (De Fraine, 
2004). Opmerkelijk hier is de bevinding van Vandecandelaere et al. (2010) en van Ver-
haeghe et al. (2006) dat het aandeel anderstalige leerlingen een positieve invloed heeft op 
de leerwinst. Dit betekent dat, behalve het feit dat anderstalige leerlingen individueel een 
inhaalbeweging blijken te maken (zie 5.2.2(b)), het aandeel anderstalige leerlingen een 
signifi cant positief groepscompositie-effect op de leerwinst aantoont. Meer bepaald, alle 
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kinderen in het eerste leerjaar (zowel Nederlandstalige als anderstalige) behalen meer 
wiskunde-leerwinst in een klas met een groter percentage anderstalige medeleerlingen 
(Verhaeghe et al., 2006). Eén Vlaamse studie werd gevonden waarin het effect van het 
percentage Vlaamse leerlingen wordt nagegaan op het welbevinden van leerlingen. Hierin 
wordt geconcludeerd dat het percentage Vlaamse leerlingen op school geen signifi cante 
samenhang vertoont met het welbevinden van leerlingen (Verkuyten & Thijs, 2002).

Daarnaast heeft de schoolpopulatie ook een indirect effect op de onderwijsuitkomsten 
van leerlingen, met name langs het effect dat het leerlingpubliek heeft op procesken-
merken op school- en klasniveau (De Fraine, 2004). Op die manier zijn scholen die 
rekruteren uit meer gunstige milieus effectiever omdat een aantal factoren samengaat 
met het leerlingenpubliek: meer ouderlijke betrokkenheid, een positiever schoolkli-
maat, hogere prestaties (De Fraine, 2004). Mogelijks bestaat er een wederzijdse wis-
selwerking tussen de schoolpopulatie en het schoolfunctioneren (De Fraine, 2004), 
waardoor het gunstige of minder gunstige effect van een van deze factoren een invloed 
en een bijkomende versterkende werking kan hebben op de andere variabele.

Tot slot willen we er hier nogmaals op wijzen dat, wanneer er gecontroleerd wordt 
voor verscheidene kenmerken van de leerlingenpopulatie, er slechts weinig verschillen 
tussen scholen overblijven (Peilingsonderzoek, 2008, 2010). Rekening houdend met de 
schoolpopulatie – en de hiermee gepaard gaande gunstige of minder gunstige kenmer-
ken – kunnen scholen eenzelfde effectiviteit garanderen aan hun leerlingen (De Fraine, 
2004). Toch zijn er enkele scholen die hogere of lagere resultaten neerzetten, wat te 
wijten kan zijn aan een hogere of lagere doelmatigheid (Peilingsonderzoek, 2010). Zo 
zijn er bijvoorbeeld scholen die, gegeven het lage SES-niveau van de schoolpopulatie, 
hogere prestaties en een grotere leerwinst boeken dan andere, gelijkaardige scholen. 
Met dit gegeven in het achterhoofd, sluiten we deze paragraaf dan ook graag af met 
de bedenking dat de schoolpopulatie an sich moeilijk als voldoende reden kan worden 
ingeroepen om de effectiviteitsverschillen tussen scholen te verklaren.

(b) Schoolgrootte

Uit het literatuuroverzicht van De Fraine (2004) en de review van Leithwood en Jantzi 
(2009) komt naar voren dat kleinere scholen effectiever zijn en dit zowel voor prestaties 
als voor welbevinden (Leithwood & Jantzi, 2009). De impact van de schoolgrootte op 
de leeruitkomsten van leerling loopt vermoedelijk via het schoolklimaat (zie 5.3.2(d)) 
(De Fraine, 2004). Zo concluderen Newman et al. (2006) in hun systematic review (in 
het secundair onderwijs) dat leerlingen en leerkrachten van kleinere scholen een po-
sitievere perceptie hebben van het schoolklimaat. Kleine scholen blijken voornamelijk 
effectief voor leerlingen die gekenmerkt worden door minder gunstige achtergrond-
kenmerken (bv. lage SES, lage aanvansgprestaties, lage motivatie) en een moeilijkere 
schoolloopbaan (bv. zittenblijven, achterstand, lage prestaties) maar vertonen geen 
negatief effect voor de meer begunstigde leerlingen (Leithwood & Jantzi, 2009). Verder 
geeft de reviewstudie van Leithwood en Jantzi (2009) aan dat basisscholen met een 
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populatie die voornamelijk gekenmerkt wordt door lage SES-leerlingen en leerlingen 
met minder gunstige achtergrondkenmerken, idealiter het onderwijs verzorgen aan 
maximum 300 leerlingen terwijl een ideale schoolgrootte van basisscholen met een erg 
heterogeen, divers publiek best maximaal 500 leerlingen te lt.

(c) Infrastructuur

De onderzoeksresultaten met betrekking tot het effect van de staat van de schoolgebou-
wen en de infrastructuur op de prestaties van leerlingen lopen uiteen (Stockard & Mayber-
ry; in De Fraine, 2004). Waar binnen Westerse schoolcontexten vaak geen effect van de 
schoolgebouwen op de prestaties van leerlingen wordt gevonden, blijkt in ontwikkelings-
landen deze materiële omkadering wel van groot belang (Scheerens; in De Fraine, 2004). 
Deze bevinding kan voortkomen uit het gegeven dat in het Westen weinig tot geen onder-
scheid is tussen scholen met betrekking tot hun infrastructuur, terwijl in ontwikkelings-
landen deze variatie veel groter is (Stockard & Mayberry; in De Fraine, 2004), waardoor 
signifi cante verschillen opduiken. Dit betekent, zoals blijkt uit de review van Higgins, 
Hall, Wall, Woolner en McCaughey (2005) dat er een noodzakelijk minimum bestaat met 
betrekking tot de vereiste infrastructuur, maar dat, eenmaal een gedegen basisniveau van 
materiële omgeving bereikt is, deze invloed zich stabiliseert en niet meer toeneemt.

Wel wordt in tal van studies een duidelijke samenhang gevonden tussen het welbevin-
den van leerlingen en de staat van de schoolgebouwen en de infrastructuur. Leerlingen 
die schoollopen in slecht onderhouden gebouwen, gekenmerkt door vele mankemen-
ten, rapporteren een lager schoolwelbevinden dan leerlingen die schoollopen in scho-
len met goed onderhouden gebouwen (Engels & Aelterman, 2003; Engels et al., 2004; 
beide studies in secundair onderwijs). Ook factoren als de aanwezigheid van een groe-
ne omgeving in de school, de ICT-voorzieningen, de veiligheid van de schoolgebouwen 
en het fysieke comfort (temperatuur, akoestiek, licht, ventilatie, ...) zijn factoren die, 
bij afwezigheid, een lager welbevinden tonen bij de leerlingen (Cuyvers, De Weerd, 
Dupont, Mols & Nuytten, 2011, studie in secundair onderwijs). Er wordt echter nergens 
gesproken over de omgekeerde relatie, met name: zorgen een goede infrastructuur en 
materiële schoolomgeving ervoor dat het welbevinden van leerlingen toeneemt? Moge-
lijks is ook hier een bepaalde basisinfrastructuur vereist, maar stijgt het welbevinden 
niet meer eens dit basisniveau aanwezig  is.

(d) Brede school

Het begrip brede school wekt recent heel wat belangstelling op. Een brede school (of 
in het Engels ‘community school’) wordt als volgt gedefi nieerd:

“Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen wer-
ken aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor álle 
kinderen en jongeren.
Extra: een kwalitatieve bredeschoolontwikkeling heeft oog voor diversiteit, verbindingen en par-
ticipatie. De concrete werking hangt af van de lokale context.” (Joos, Ernalsteen & Engels, p. 2)
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In de visietekst van Joos et al. (2010) worden vijf kernaspecten besproken waaraan 
een brede school best aandacht besteedt. Een eerste aspect is de gezondheid, waarmee 
zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid worden bedoeld. Ten tweede dient een 
brede school gericht te zijn op veiligheid. Ook dit begrip dient in ruime zin geïnterpre-
teerd te worden. Zo houdt veiligheid zowel de fysieke veiligheid in, alsook het ervaren 
van geborgenheid, respect, aandacht en onvoorwaardelijke liefde. Een derde kerna-
spect betreft een focus op talentontwikkeling en plezier. Hiermee geeft men aan dat 
een brede school er aandacht voor moet hebben dat leerlingen kunnen genieten van 
het gegeven onderwijs en dat ze de vrijheid moeten krijgen om te spelen, om cultuur 
en ontspanning te ontdekken en te beleven en om hobby’s uit te oefenen. Ten vierde 
staat maatschappelijke participatie centraal binnen een brede school. Dit wil zeggen 
dat leerlingen actief betrokken zijn bij de naaste omgeving en de maatschappij om 
hen heen. Tot slot betreft een vijfde kernaspect van een brede school de voorbereiding 
op de toekomst, wat inhoudt dat er een gerichtheid moet zijn op het behalen van een 
diploma en uiteindelijk werk of met andere woorden dat leerlingen worden voorbereid 
om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien (Joos et al., 2010).

Een brede school is dus een erg breed begrip, of een containerbegrip zoals Emmelot, 
van der Veen en Ledoux (2006) het noemen, waarbij in brede scholen een diversiteit 
aan doelen en activiteiten wordt waargenomen en waarbij vele verschillende partijen 
betrokken zijn (o.a. leerlingen, ouders, leerkrachten, school, de buurt). Zoals Sanders 
en Epstein (2005) aangeven, komt de aandacht voor het uitbouwen van een brede 
school voort vanuit het bewustzijn dat de betrokkenheid van de familie en de bredere 
samenleving belangrijk is om de schooleffectiviteit en leerlingenuitkomsten te vergro-
ten. De drijfveer achter de ontwikkeling van de brede scholen gebeurt dan ook “ener-
zijds vanuit de gedachte ‘de school kan het niet alleen’ (de school heeft anderen nodig) 
en anderzijds vanuit de gedachte ‘de school als vindplaats’ (anderen hebben de school 
nodig)” (Emmelot et al., 2006, p. 78).

Aangezien bij het implementeren van de brede school ook vaak aangehaald wordt dat 
dit kadert binnen de bredere strategie van het bestrijden van ongelijke onderwijskansen 
van achterstandsleerlingen (Riddell & Tett, 2004; Epstein & Sheldon, 2006), ziet men 
dat de omvorming tot een brede school voornamelijk in uitvoering en in ontwikkeling 
is op scholen met veel achterstandsleerlingen (Emmelot et al., 2006). Door middel van 
partnerschappen met ouders en de bredere gemeenschap, zorgt een school ervoor dat 
alle leerlingen een goede, consistente relatie opbouwen met de school en de gemeen-
schap en krijgt de school een betekenisvolle plaats in de leerlingen hun dagdagelijkse 
leven (Bryan, 2005). Op deze manier worden een aantal barrières weggewerkt die 
voornamelijk voor lagere SES-leerlingen en anderstalige leerlingen aan de basis liggen 
van lagere prestaties (Bryan, 2005).

Nergens wordt een direct effect gemeld van de brede school op de prestaties of het 
welbevinden van leerlingen. Wel geeft de review van Riddell en Tett (2004) aan dat 
een brede school ondersteunend werkt, waarbij een brede school ervoor zorgt dat er 
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een aantal initiatieven kunnen plaatsvinden die leiden tot verbeterde praktijken. Zo 
komt uit de review van Blank, Melaville en Shah (2003) naar voren dat leerlingen die 
schoollopen in een brede school hogere prestaties rapporteren, alsook een hoger wel-
bevinden. Daarnaast heeft het ook en voornamelijk een effect op de ouderlijke betrok-
kenheid en (lijfelijke) aanwezigheid van de ouders bij het leerproces van de leerlingen 
(zie 5.2.2(d)) (Blank et al., 2003). Uit de longitudinale studie van Sheldon en Epstein 
(2005) blijkt dat samenwerkingsverbanden tussen de school en ouders en de bredere 
gemeenschap kunnen helpen om de wiskundeprestaties van leerlingen te verhogen. 
Verder hangen partnerschappen met ouders en de gemeenschap samen met een leer-
gericht schoolklimaat (zie 5.3.2(d)) (Sheldon & Epstein, 2002). Sheldon (2003) geeft 
hierbij in zijn review aan dat het voornamelijk in de beginjaren van het basisonderwijs 
belangrijk is dat er gebruik gemaakt wordt van partnerschappen met ouders en de ge-
meenschap, aangezien dit de prestaties van leerlingen ten goede ko mt.

(e) Financiële ondersteuning

Net zoals in 5.4(c) wordt aangegeven dat er een zeker basisniveau moet zijn met be-
trekking tot de infrastructuur, geldt voor fi nanciële middelen dat dit een noodzakelijke, 
maar geen voldoende voorwaarde is voor effectiviteit (De Fraine, 2004). Dit betekent 
dat er een zeker niveau van werkingsmiddelen noodzakelijk is, maar eens dit niveau 
bereikt werd, zal een verhoging van de fi nanciële middelen an sich nog weinig tot geen 
impact hebben op de prestaties en het welbevinden van leerlingen. Zo blijkt dat het 
eenvoudigweg verhogen van de fi nanciële middelen niet zonder meer een verhoging 
van de effectiviteit inhoudt (De Fraine, 2004). De mate waarin fi nanciële middelen een 
impact hebben op de onderwijsuitkomsten, is namelijk afhankelijk van hoe de mid-
delen worden ingezet (De Fraine, 2004). Deze bevindingen kunnen verklaren waarom 
sommige studies wel een positief effect vinden van fi nanciële middelen (o.a. meta-
analyse van Greenwald, Hedges & Laine, 1996), terwijl andere studies een beperkt of 
geen effect vinden (o.a. reviewstudie van Hanushek, 1997), steeds na controle voor 
de achtergrondkenmerken van individuen. Sterke besparingen kunnen echter wel zeer 
negatieve gevolgen hebben (Rutter; in De Fraine, 2004).

Graag willen we hier wijzen op de studie van Cohen, Raudenbush en Ball (2003). 
Zij argumenteren dat het meeste onderzoek omtrent de fi nanciële ondersteuning aan 
scholen, bekijkt in welke mate de fi nanciële ondersteuning een invloed heeft op de 
onderwijsuitkomsten van leerlingen. Zoals hierboven aangegeven, is men er van over-
tuigd dat deze relatie gemodereerd wordt door de wijze waarop deze fi nanciële bron-
nen worden ingezet en dus dat de concrete klas- en schoolpraktijk zal bepalen of en 
in welke mate fi nanciële bronnen een invloed hebben op de onderwijsuitkomsten van 
leerlingen (Hanushek; in Cohen et al., 2003). Cohen et al. (2003) beargumenteren 
in hun studie echter dat de relaties omgekeerd bekeken moeten worden, en dat met 
name dient gekeken te worden in welke mate de klas- en schoolpraktijken een invloed 
hebben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen en dient onderzocht te worden in 
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welke mate fi nanciële ondersteuning deze relatie kan modereren en ondersteunen. 
Cohen et al. (2003) wijzen er met andere woorden op dat fi nanciële middelen dus niet 
als belangrijkste factor gezien moeten worden, maar dat moet gekeken worden hoe 
fi nanciële middelen ondersteuning kunnen bieden en ertoe kunnen bijdragen dat een 
effectieve klas- en schoolpraktijk kan worden opgebouwd (Cohen et al., 2003).

Hierbinnen kan tevens de differentiële fi nanciering van scholen gerechtvaardigd wor-
den. Sommige scholen hebben het – op basis van hun inputkenmerken – moeilijker om 
de eindtermen bij hun leerlingen te realiseren. Extra fi nanciële middelen kunnen deze 
scholen helpen om effectief onderwijs te organiseren. In heel wat studies werden bij-
voorbeeld differentiële effecten vastgesteld, waarbij bepaalde proceskenmerken vooral 
van belang zijn voor lage SES-leerlingen. Zo komen we in 5.3.1(d) tot de vaststelling 
dat vooral lage SES-leerlingen profi teren van kleinere klassen. Op basis daarvan kan 
besloten worden om middelen in te zetten om lage SES-leerlingen in kleinere klassen 
te plaatsen. In 5.2.3(e) wordt aangegeven dat de beginjaren van leerkrachten veelal 
een negatieve invloed hebben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen, maar dat 
hieraan tegemoet kan gekomen worden door middel van mentoring. Dit kan dan weer 
een argument zijn om fi nanciële middelen in te zetten om mentoren in te zetten in 
scholen waarin meer beginnende leerkrachten het onderwijs verzorgen. Of uit 5.4(a) 
komt naar voren het percentage lage SES-leerlingen in de school een additioneel nega-
tief effect toont op de prestaties van de leerlingen, waardoor kan besloten worden om 
scholen met een laag SES-publiek extra middelen te geven om een effectieve klas- en 
schoolpraktijk te installeren.

Kortom: het effect van fi nanciële middelen zal zich dus voornamelijk tonen in de ma-
nier waarop de middelen worden ingezet om effectieve klas- en schoolpraktijken op te 
zetten die de onderwijsuitkomsten van leerlingen positief beïnvloeden.



6. Conclusies en beleidsaanbevelingen

In dit onderzoeksrapport werd een synthese gegeven van de voornaamste input-, pro-
ces-, en contextkenmerken die samenhangen met drie outputs: de prestaties (in taal en 
wiskunde), de leerwinst (in taal en wiskunde) en het welbevinden van leerlingen in 
het basisonderwijs. Het CIPO-model (zie Figuur 9) geeft hiervan een overzicht weer. 
In dit hoofdstuk keren we graag terug naar de vooropgestelde onderzoeksvragen (zie 
3.1) om een aantal overkoepelende conclusies te formuleren. Verder geven we in dit 
slothoofdstuk graag aan wat deze synthese van de onderzoeksliteratuur kan betekenen 
voor het onderwijsbeleid in Vlaanderen.

6.1 Samenvatting

Allereerst geeft Figuur 9 een beknopt overzicht van de belangrijkste factoren die een in-
vloed hebben op de leeruitkomsten van leerlingen in het basisonderwijs. We hopen dat 
uit het literatuuroverzicht voldoende het geïntegreerde karakter van het CIPO-model is 
gebleken, zoals aangegeven werd in 4.2. Vaak wordt bij de bespreking van een bepaald 
kenmerk dan ook verwezen naar andere factoren die hiermee samenhangen en een 
(wederzijdse) invloed uitoefenen op elkaar. Dit duidt nog maar eens aan dat bij het 
werken aan goed onderwijs rekening dient gehouden te worden met een veelheid aan 
factoren die allen tezamen een geïntegreerde bijdrage leveren aan de uiteindelijke ef-
fectiviteit van het onderwijs. Zoals in Hoofdstuk 1 aangegeven, heeft de keuze voor een 
bepaald kenmerk dan ook steeds een invloed op andere kenmerken van het onderwijs 
en kunnen de kenmerken nooit los van elkaar gezien worden. Enerzijds toont effectief 
onderwijs zich dan ook niet in de keuze voor één bepaald kenmerk dat effectief blijkt, 
maar in het totaalbeeld en het samenspel van alle aanwezige factoren. Anderzijds 
betekent dit ook dat het doorvoeren van verandering met betrekking tot één kenmerk 
positieve implicaties kan teweeg brengen in een veelheid aan kenmerken. Te denken 
valt aan het installeren van kleinere klassen, wat ook tegemoet kan komen aan het 
effectiever lesgeven door de leerkracht en aan het bieden van mogelijkheden omtrent 
differentiatie in de klas.
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Figuur 9. CIPO-model: overzicht factoren.
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6.2 Een pleidooi voor evidence-based onderwijs

Hierbij willen we aangeven, zoals uit Hoofdstuk 1 naar voren komt, dat het geenszins 
onze bedoeling is om een pasklaar recept aan te bieden aan leerkrachten en scholen 
om een effectieve klas- en schoolpraktijk op te zetten. Dit geldt ook voor het onder-
wijsbeleid. De relatie tussen onderwijsonderzoek aan de ene kant en onderwijspraktijk 
en –beleid aan de andere kant is er altijd een van vertaling en van dialoog. Zowel op 
het niveau van de school en de klas, als op beleidsniveau zullen er steeds bepaalde 
keuzes gemaakt moeten worden die implicaties hebben voor een reeks van kenmerken, 
en zal dit zodoende gepaard gaan met zowel gunstige als minder gunstige effecten op 
het onderwijs aan leerlingen.

Wel willen we hier een pleidooi houden voor evidence-based onderwijs door scholen 
en leerkrachten, waarbij zij zich beroepen op wetenschappelijk onderzoek om richting 
te geven aan hun onderwijspraktijken. Niet enkel pleiten wij ervoor dat scholen en 
leerkrachten zich beroepen op wetenschappelijk onderzoek, ook betreffende het onder-
wijsbeleid pleiten we voor evidence-based onderwijsbeleid. We denken daarbij zowel 
aan het beleid op Vlaams niveau als het beleid op lokaal niveau of op het niveau van de 
koepelorganisaties. Dit pleidooi stemt vanuit de wezenlijke verbetering van zulk beleid 
(zie 3.1; Slavin, 2002). Zich niet beroepen op onderzoeksresultaten leidt ertoe dat het 
beleid blindelings allerlei meningen en hypes volgt. Uit voorliggend onderzoeksrapport 
komt echter naar voren dat onderzoeksresultaten soms contra-intuïtief zijn en dat de 
onderzoeksresultaten de meningen en hypes soms lijnrecht tegenspreken. Eén van de 
taken van onderzoekers is om deze misvattingen recht te zetten. Zo blijkt bijvoorbeeld 
uit verschillende studies dat directe instructie de meest gunstige instructiestijl is voor 
de prestaties en de leerwinst (zie 5.3.1(a)). Deze review verhelderde eveneens dat het 
gebruik van ICT in het onderwijs geen voldoende middel is voor betere leerresultaten. 
De “ICT-hype” werd ontkracht door te benadrukken dat leraren vooral op een door-
dachte manier ICT moeten inzetten om de doelstellingen bij de leerlingen te bereiken 
(zie 5.3.1(i)). Ook lijkt men ervan overtuigd dat het verhogen van de fi nanciële mid-
delen steeds noodzakelijk is om onderwijs effectiever te maken, terwijl dit niet zonder 
meer waar is (zie 5.4(e)). Omwille daarvan pleiten we dan ook voor de investering in 
onderzoek om op die manier een beter beeld te krijgen op de brede vraag betreffende 
‘wat werkt’ in het onderwijs. Niet alleen pleiten we voor investering in onderzoek, ook 
pleiten we ervoor dat de onderzoeksresultaten niet in de vergeethoek belanden en dat 
zowel onderzoekers als leerkrachten en scholen er alles aan doen om optimaal gebruik 
te kunnen maken van de gevonden resultaten. Zo lijkt het ons nuttig om onderzoe-
kers en praktijkmensen samen te brengen en de dialoog aan te gaan met elkaar om te 
bekijken hoe de onderzoeksresultaten een bijdrage kunnen leveren aan de bestaande 
onderwijspraktijk.

Dit pleidooi voor evidence-based onderwijs is niet in tegenspraak met het belang van 
ideologie en visie in het onderwijs. Volgens ons – als onderwijseffectiviteitsonderzoe-
kers – spelen visie en ideologie vooral een rol bij de discussie over “wat willen we 
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bereiken met ons onderwijs”. Het gaat daarbij om vragen zoals “Moet het onderwijs 
leiden tot meer sociale gelijkheid?” of “Is het belangrijk dat leerlingen op school kennis 
maken met verschillende religies?” of “Vinden we het belangrijk dat leerlingen zowel 
les krijgen van zowel vrouwelijke als mannelijke leraren?” of “Welke rol moet de school 
spelen in het stimuleren van een gezonde levensstijl?”. De taak van onderzoekers be-
staat er in om na te gaan in welke mate die doelen bereikt worden (bijvoorbeeld via 
peilingsonderzoek) en welke factoren de kans verhogen dat die doelstellingen bereikt 
worden.

Evidence-based werken in praktijk en beleid biedt een houvast voor het nemen van 
beslissingen in de complexe realiteit. Die houvast betekent niet dat leraren en be-
leidsmakers eenvoudigweg de onderzoeksgebaseerde protocollen en adviezen zouden 
moeten implementeren. Professionele beslissingen zijn gebaseerd op een combinatie 
van de volgende elementen: (1) onderzoeksresultaten; (2) de individuele expertise en 
ervaring van de professional; (3) de wensen en voorkeuren van de leerlingen en (4) 
de gewoontes in de omgeving. Weloverwogen beslissingen zijn dus maatwerk. Vanuit 
deze zienswijze wordt soms eerder gesproken over “evidence-informed education” dan 
over “evidence-based education”.

Bovendien kunnen leraren en beleidsmakers zich niet beperken tot programma’s en 
methoden waarvan bewezen is dat ze effectief zijn. Allereerst omdat er over sommige 
factoren nog onvoldoende degelijk onderzoek bestaat (zoals o.a. de invulling van peer 
tutoring, het effect van zittenblijvers op leerlingen in de klas, meertalig onderwijs). 
Vernieuwing ontstaat door het uitproberen van veelbelovende interventies, maar deze 
moeten ook degelijk geëvalueerd worden. Er kunnen ook gegronde redenen zijn waar-
om leraren of beleidsmakers toch niet kiezen voor een effectiviteitsbevorderende inter-
ventie. Bijvoorbeeld, omdat de doelgroep die onderzocht werd in de studie niet volledig 
overeenkomt met de het profi el van de leerlingen waarmee we werken, of omdat de 
context van de studie sterk verschilt van het Vlaamse onderwijssysteem.

6.3 Welk soort onderwijsonderzoek is nodig?

Betreffende de rol van onderwijsonderzoek willen we nog een stap verder gaan door 
kort aan te geven hoe zulk onderzoek ons inziens idealiter vorm krijgt. Allereerst plei-
ten we er hier voor dat de data die beschikbaar zijn, optimaal benut worden. Naar onze 
mening blijft er de dag van vandaag een hoop gegevens (o.a. administratieve databan-
ken) onderbenut terwijl deze gegevens een schat aan informatie bevatten. Onderzoe-
kers kunnen administratieve gegevens gebruiken om inzicht te bieden in tendensen in 
het onderwijs (monitoring). Belangrijk hierbij is dat ook gegevens verzameld worden 
over de mate waarin de doelen van het onderwijs bereikt worden, met name de onder-
wijsuitkomsten van de leerlingen. Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen het onder-
wijs het doel steeds duidelijk voorop houdt en hier zo effi ciënt mogelijk naartoe werkt 
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(wat nota bene ook een kenmerk is van een effectieve instructiestijl – zie 5.3.1(a)) is 
het belangrijk dat er data verzameld en beschikbaar gesteld worden omtrent deze on-
derwijsuitkomsten. Dit betekent geenszins dat wij pleiten voor uitsluitend grootschalig 
kwantitatief onderzoek of onderzoek binnen het domein van onderwijseffectiviteit. We 
zijn er namelijk van overtuigd dat ook kwalitatief onderzoek dat gebruik maakt van 
kleine groepen een aanvulling betekent op de gevonden tendensen. Zo kan kwalitatief 
onderzoek bijvoorbeeld een casestudie inhouden van de outliers binnen onderwijsef-
fectiviteitsonderzoek door na te gaan wat scholen kenmerkt waar SES blijkbaar minder 
impact heeft op de prestaties. Waar onderwijseffectiviteits-onderzoek hoofdzakelijk op 
zoek gaat naar de algemene tendensen – al dan niet binnen een specifi eke leerlingen-
populatie – kan kwalitatief onderzoek een verder inzicht bieden in de nuanceringen die 
nodig zijn om het totaalbeeld van goed onderwijs voor iedereen in z’n volledigheid in 
kaart te brengen. Wel pleiten we er in deze bijdrage voor dat ook binnen Vlaanderen 
onderzoek dat gebruikt maakt van de voorhanden zijnde data een wezenlijke plaats 
krijgt, zowel binnen het onderzoeksveld als binnen de onderwijspraktijk. We zijn er 
namelijk van overtuigd dat de analyse van deze gegevens waardevolle inzichten kan 
blootleggen die de onderwijspraktijk ten goede komen.

Daarnaast stelt zich de vraag welke onderzoeksmethoden aangewezen zijn. Zo haal-
den we aan dat er momenteel een tendens is om op zoek te gaan naar causale relaties. 
Eerder onderzoek beperkte zich vaak tot correlationeel onderzoek, omwille van de 
statistische technieken die toen voorhanden waren. Indien we een zicht willen krijgen 
op de causale relaties tussen verschillende factoren die in het onderwijs van belang 
zijn, moet er meer gebruik gemaakt worden van (1) experimentele studies en (2) de 
analyse van correlationele data aan de hand van quasi-experimentele methoden (o.a. 
propensity score matching, regression discontinuity, difference-in-difference design en 
instrumentele variabelen). Er wordt best nagegaan in welke mate binnen de Vlaamse 
onderwijscontext randomised controlled trails (RCTs) kunnen opgezet worden. Zo kan 
bijvoorbeeld een experiment worden opgezet waarbij leerlingen at random worden 
toegewezen aan verschillende klassen, en waarbij eenzelfde leerkracht in de ene klas 
een directe instructiestijl toepast en in de andere klas een “laissez-faire” instructiestijl 
hanteert. Of er zijn designs mogelijk waarbij klassen of scholen at random toegewezen 
worden aan ofwel een experimentele conditie of een controleconditie.

Ook wensen we hier een pleidooi te houden voor meer vakdidactisch onderzoek. We 
hebben ons in deze review beperkt tot studies over wiskunde en taal, omdat andere 
vakken doorgaans minder goed onderzocht zijn. Op dit moment bestaat er in Vlaan-
deren quasi geen fi nanciering voor vakdidactisch onderzoek. Mede daardoor zijn de 
meeste schoolboeken eerder gebaseerd op de ervaring en expertise van de auteurs dan 
op de resultaten van vakdidactisch onderzoek.

Daarnaast zijn we als onderzoekers tevreden over de groeiende aandacht voor review-
studies via verschillende kanalen (de overheid, de VLOR, de expertisenetwerken van de 
lerarenopleidingen). In heel wat landen (zoals de USA, Nieuw-Zeeland, Nederland...) be-
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staat er aparte fi nanciering voor systematische reviews en meta-analyses en wordt brede 
verspreiding van deze overzichtsstudies gestimuleerd. Wanneer de overheid een zicht 
wil krijgen op de relaties tussen verschillende beïnvloedende factoren in het onderwijs, 
is het dan ook van belang dat voornamelijk in deze types onderzoek geïnvesteerd wordt.
Anderzijds zijn er een beperkt aantal Vlaamse onderwijsonderzoekers die bekwaam 
zijn voor het uitvoeren van experimenteel onderzoek, quasi-experimenteel onderzoek, 
systematische reviews en meta-analyses. Blijvende investering in de vorming van on-
derzoekers blijft dan ook belangrijk.

6.4 Een juiste balans tussen de pedagogische vrijheid en recht op goed 
onderwijs

Verder is doorheen het literatuuroverzicht duidelijk gebleken dat het installeren van 
initiatieven an sich weinig tot geen bijdrage levert aan goed onderwijs. Het vormen van 
kleinere klassen, gebruik maken van ICT-hulpmiddelen, een evaluatiepraktijk instal-
leren in de klas, het opzetten van professionaliseringsinitiatieven voor leerkrachten, 
extra fi nanciële middelen geven aan scholen met een minder gunstig leerlingenpu-
bliek, een participatiestructuur opzetten, e.d. zijn noodzakelijke, maar onvoldoende 
voorwaarden voor effectief onderwijs. Wel zijn het initiatieven die mits een goede 
invulling ervan een bijdrage kunnen leveren aan effectief onderwijs. Gebruik maken 
van de voordelen van kleinere klassen, evaluatie zien als motor tot verbetering, ICT 
gebruiken ter ondersteuning van het leerproces, een juiste inhoud selecteren voor pro-
fessionaliseringsinitiatieven, ervoor zorgen dat fi nanciële middelen voor de juiste en 
meest prioritaire doelen gebruikt worden, de participatiestructuur gebruiken om een 
participatiecultuur tot stand te brengen, e.d.; dát zijn de aspecten die een goede school 
onderscheiden van een minder effectieve school. Het opzetten van deze initiatieven 
zonder hierbij aandacht te besteden aan de invulling ervan, zal zodoende weinig tot 
geen positieve effecten installeren.

Hieromtrent dient de overheid, naar onze bescheiden mening, een belangrijke rol op te 
nemen. De overheid dient wel degelijk een rol te vervullen in het informeren en sensi-
biliseren van scholen, leerkrachten, ouders en andere onderwijsbetrokkenen omtrent 
de effectiviteit van bepaalde onderwijsinterventies. Graag illustreren we dit aan de 
hand van een citaat van een directeur van een Vlaamse basisschool:

“Ik apprecieer ten volle alle inspanningen die de overheid (ook in de ruime betekenis: koepels, 
etc.) levert om ons beleid te vergemakkelijken. Door middel van extra middelen en uren maken 
zij het mogelijk dat er creatief kan omgesprongen worden om op school beleid te maken. Alleen 
worden deze middelen geleverd zonder ‘handleiding’. Zo krijgen we extra fi nanciële middelen 
in functie van leerling-kenmerken, met de mededeling dat we ooit zullen moeten verantwoor-
den waar deze middelen voor gebruikt worden. Een limitatieve lijst met mogelijkheden is er 
niet, op welke manier deze uitgaven moeten opgelijst worden krijgen we niet te horen... Idem 
voor de extra uren die nu net mijn bureau binnenvallen. Mijn lestijdenpakket wordt verhoogd 
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met meerdere tientallen lestijden. Dit is grandioos en ik weet ze wel te gebruiken! En ik ap-
precieer ook dat we de vrijheid krijgen om deze zinvol in te vullen... Maar ik krijg het gevoel 
dat het beleid geschenkjes uitdeelt zonder richtlijnen. Het wetenschappelijk onderzoek omtrent 
gebruik van dergelijke extra lestijden wordt niet in bruikbare richtlijnen gegoten die via geijkte 
wegen de scholen kunnen bereiken.”

Zonder er hierbij vanuit te gaan dat de mening van deze schooldirecteur de mening 
van het onderwijsveld representeert, is uit dit onderzoeksrapport voldoende gebleken 
dat het geven van extra middelen aan scholen is enkel effectief wanneer deze middelen 
juist/effectief worden ingezet. Zorgen voor kleinere klassen is enkel gunstig wanneer 
er ook werkelijk gebruik gemaakt wordt van de voordelen die deze kleinere klassen 
bieden. Het gebruik van ICT dient niet als doel op zich gezien te worden maar als mid-
del om het doel te bereiken, met name optimale onderwijsuitkomsten van leerlingen. 
Vlaamse (basis)scholen kennen een grote vrijheid in het besteden van hun middelen, 
het samenstellen van klasgroepen, en het kiezen van onderwijsmethoden. Scholen 
hebben dus ook de vrijheid om keuzes te maken die minder gunstig zijn voor de 
prestaties van de leerlingen. Vandaar willen we ons hier dan ook de vraag stellen in 
welke mate de overheid verder mag en moet gaan dan informeren en sensibiliseren, 
door voorwaarden te stellen aan de keuzes die scholen maken. Op deze manier kan 
de overheid een brugfunctie vervullen tussen het praktijkrelevante onderzoek en de 
onderwijspraktijk. We beseffen dat het stellen van voorwaarden door de overheid mo-
gelijks ingaat tegen de pedagogische vrijheid van ouders, leerkrachten en scholen. Aan 
de andere kant stoot het ons tegen de borst dat de overheid initiatieven van scholen en 
leerkrachten tolereert waarvan de onderzoeksliteratuur en de praktijkervaring van on-
derwijsmensen unaniem aangeeft dat dit ongunstige resultaten teweeg brengt bij onze 
leerlingen. Alle Vlaamse leerlingen hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs, en ons 
inziens is het dan ook de taak van de overheid om dit te waarborgen. Wanneer een be-
paald kenmerk van onderwijs als unaniem negatief naar voren komt, zowel vanuit het 
onderzoeksveld als vanuit het praktijkveld, lijkt het ons dan ook niet meer te behoren 
tot het pedagogisch project en de keuzevrijheid van een school, maar is dit een kwali-
teitseis die de overheid mag en móet stellen aan scholen. Scholen die ondersteund en 
gefi nancierd willen worden door de overheid, dienen zich ons inziens dan ook in te 
schrijven in de heersende kennis over goed onderwijs – uiteraard op voorwaarde dat 
deze kennis gestoeld is op degelijk wetenschappelijk onderzoek. Indien dit de peda-
gogische vrijheid toch te sterk aantast, vinden wij het alsnog minimaal de taak van de 
overheid om onderwijsbetrokkenen te informeren en te sensibiliseren over de (nade-
lige of gunstige) invloed van bepaalde interventies en kenmerken van het onderwijs, 
zodat scholen en onderwijsprofessionals bewust kunnen kiezen hoe ze hun onderwijs 
vorm geven. Ook zorgt dit ervoor dat ouders bewust worden van de impact van dat 
onderwijs aan hun kinderen. Omwille hiervan zijn wij er van overtuigd dat de rol van 
de overheid niet beperkt kan en mag blijven tot een sensibiliserende, informerende en 
ondersteunende rol, maar dient zij ook een sturende en controlerende rol op te nemen 
om het leerrecht van alle Vlaamse leerlingen optimaal te kunnen garanderen.
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6.5 Differentiële effecten

Naast dit ‘algemene recept’ van effectief onderwijs, hebben we doorheen deze litera-
tuurstudie aandacht besteed aan mogelijke differentiële effecten. Met name hebben we 
een antwoord geformuleerd op volgende vragen:
(a) Is datgene “wat werkt” voor prestaties/leerwinst ook positief voor het welbevinden 

(consistentie)?
(b) Is datgene “wat werkt” voor de ene groep leerlingen ook gunstig voor alle leerlingen 

(differentiële effectiviteit)?
(c) Is datgene “wat werkt” voor hoge SES-scholen ook effectiviteitsbevorderend voor 

lage SES-scholen (contingentie)?

Wat betreft de eerste vraag naar consistentie, kunnen we kort en bondig zijn. Bij na-
genoeg alle kenmerken (met uitzondering van het verhogen van de effectieve leertijd 
door middel van huiswerk) is datgene wat werkt voor prestaties en leerwinst ook po-
sitief voor het welbevinden. Waar sommige factoren voornamelijk een invloed tonen 
op prestaties (bv. instructiestijl) en andere op welbevinden (bv. klasklimaat) komt in 
de literatuur nergens echt een trade-off voor tussen welbevinden en prestaties. Met 
name worden geen factoren gevonden die positief zijn voor prestaties, maar negatief 
voor welbevinden, of omgekeerd. Dit betekent dat de invloed van bepaalde onder-
wijseffectiviteitskenmerken over het algemeen consistent is overheen de criteria die 
worden bekeken, iets wat ook duidelijk bevestigd wordt in de studie van van der Wal 
& Waslander (2007).

Ook op de tweede vraag met betrekking tot differentiële effectiviteit kan een positief, zij 
het een genuanceerd, antwoord geformuleerd worden. Doorheen het rapport werden 
een aantal differentiële effecten weergegeven met betrekking tot verschillende leerlin-
gengroepen, met vooral een focus op het onderscheid in onderwijseffectiviteit tussen 
leerlingengroepen met een verschillende socio-economische achtergrond en lage initiële 
aanvangsprestaties. Uit deze resultaten komt regelmatig naar voren dat de effectiviteit 
van bepaalde factoren groter is voor leerlingen met een lage SES en lage aanvangspres-
taties in vergelijking met leerlingen met een middelmatige en/of hoge SES en hoge aan-
vangsprestaties. Zo blijken een aantal kenmerken enkel een impact te hebben bij lage 
SES-leerlingen of leerlingen met een lage aanvangsprestatie (zoals o.a. kleine scholen 
en differentiatie in de klas), terwijl andere kenmerken zowel gunstig zijn voor lage als 
hoge SES-leerlingen en voor zowel leerlingen met een lage als hoge aanvangspresta-
tie, maar een grotere positieve impact vertonen voor deze eerste groep (zoals directe 
instructie, meer effectieve leertijd, heterogene klasgroepen met betrekking tot niveau, 
onderwijskundig leiderschap van de school en de uitbouw van consistente leerlijnen 
in het schoolbeleid). Nergens wordt echter melding gemaakt dat lage SES-leerlingen 
of leerlingen met lage aanvangsprestaties nood hebben aan een bepaalde interventie, 
terwijl dit een negatieve impact zou hebben op hoge SES-leerlingen en leerlingen met 
hoge aanvangsprestaties, of omgekeerd. Ook met betrekking tot andere leerlingenken-
merken werden nagenoeg geen of slechts kleine differentiële effecten gevonden.
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In verband hiermee haalden we in 5.1 een aantal auteurs aan die aangeven dat de school 
voornamelijk een verantwoordelijkheid dient op te nemen met betrekking tot de leer-
lingen die vanuit hun achtergrondkenmerken een minder gunstige positie innemen in 
het onderwijs. Enerzijds hebben scholen en leerkrachten inderdaad voornamelijk een 
impact op de leeruitkomsten van deze leerlingen, waardoor goed onderwijs dus voorna-
melijk een positieve impact heeft op hun leeruitkomsten, maar waar omgekeerd het niet 
aanbieden van goed onderwijs ook voornamelijk deze leerlingen treft. Anderzijds pleit 
het literatuuroverzicht niet voor differentiatie tussen leerlingen wat betreft de algemene 
organisatie en aanpak van het onderwijs, wat ook bevestigd wordt door verschillende on-
derzoeksresultaten. Dit betekent dat er geen specifi eke interventies moeten plaatsvinden 
voor deze groep van leerlingen, maar dat effectief onderwijs voor álle leerlingen effectief 
is, zowel voor hoge als lage SES-leerlingen en zowel voor leerlingen met een hoge als een 
lage aanvangsprestatie. Dit wordt ook bevestigd in de literatuur. Zo geven MacBeath en 
Mortimore (2001) aan dat effectieve scholen voor alle groepen van leerlingen even effec-
tief zijn, en dat omgekeerd minder effectieve scholen minder effectief zijn voor alle leer-
lingen en niet enkel voor een specifi eke groep. Eenzelfde resultaat wordt gevonden door 
tal van andere studies (Mortimore et al.; Sammons et al.; Sammons & Smees; in MacBeath 
& Mortimore, 2001). Ook in de studie van Verhaeghe et al. (2006) wordt geen differentiële 
effectiviteit naar onderscheid GOK- en niet-GOK-leerlingen gevonden. De verschillen in 
de vooruitgang die scholen bij GOK-leerlingen realiseren, houdt dan ook voornamelijk 
verband met algemene verschillen in effectiviteit tussen scholen en niet zozeer met de 
specifi eke aanpak die scholen hanteren ten aanzien van de GOK-leerlingen (Verhaeghe et 
al., 2006). Tot slot komt ook uit de literatuurstudie van De Fraine (2004) naar voren dat 
scholen die effectief zijn voor hun sterke leerlingen ook effectief zijn voor hun zwakke 
presteerders. Uiteraard gaat het hier steeds over de toegevoegde waarde van de school 
(zie Hoofdstuk 2), met name wat draagt de school bij aan de onderwijsuitkomsten van 
de leerling, rekening houdend met de achtergrondkenmerken van de leerling. Meestal re-
aliseren scholen zodoende voor de verschillende categorieën van leerlingen eenzelfde of 
gelijkaardige toegevoegde waarde. Dat kan opgevat worden als een aanwijzing dat ‘goed 
onderwijs’ de belangrijkste basis is voor effectief onderwijs aan alle leerlingen.

Het antwoord op de derde vraag naar consistentie overheen scholen is wat complexer. 
In de literatuur werden geen resultaten gevonden waarin wordt vastgesteld dat er ande-
re factoren effectief zijn in hoge dan in lage SES-scholen. Echter, groepscompositie-ef-
fecten, bovenop individuele leerlingkenmerken, zorgen ervoor dat het in de ene school 
moeilijker is om effectief onderwijs in te richten dan in de andere school. Hoewel scho-
len even effectief zijn voor al hun leerlingengroepen, hebben hoge SES-scholen wel de-
gelijk een aantal voordelen ten opzichte van lage SES-scholen, waardoor zij betere en 
extra onderwijsuitkomsten kunnen bereiken bij hun leerlingen. Reynolds et al. (2002) 
wijzen er namelijk op dat in lage SES-scholen eerst en vooral moet worden gefocust 
op een aantal basiskenmerken van schooleffectiviteit (waarbij zij onder andere ouder-
lijke betrokkenheid, positieve verwachtingen van leerlingen, e.d. vermelden), terwijl 
deze al inherent aanwezig zijn in hoge SES-scholen. Omwille van deze reden kunnen 
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hoge SES-scholen dan ook meer bereiken bij hun leerlingen. Hierbinnen kadert ook de 
discussie omtrent de uitbreiding van het curriculum (zie 5.4(a)), iets wat in hoge SES-
scholen kan plaatsvinden, terwijl dit in lage SES-scholen mogelijkerwijze ten koste gaat 
van de effectiviteit in de basisvaardigheden taal en wiskunde.

6.6 De leraar als sleutelfi guur

Aanvullend komt uit de review naar voren dat een erg belangrijke rol is weggelegd voor 
de leerkracht. Niet enkel heeft de leerkracht de grootste impact op de onderwijsuitkom-
sten van leerlingen, de impact van andere stakeholders heeft vaak slechts een indirecte 
impact op de onderwijsuitkomsten langsheen de leerkracht. De leerkracht is de kernfi -
guur die het onderwijs dag in dag uit vorm geeft in zijn klas aan de leerlingen. Hij wordt 
hierin in meer of mindere mate bijgestaan en ondersteund vanuit de school, maar het 
blijven zijn concrete attitudes, gedragingen en handelingen die de grootste impact heb-
ben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen. Er wordt dan ook veel verwacht van 
leerkrachten: een effectieve instructiestijl gepaard gaand met voldoende aandacht voor 
het sociaal-emotionele aspect van schoollopen en bijkomend moeten leerkrachten zich 
hierin continu professionaliseren en optimaliseren. Vaak wordt dan ook aangegeven dat 
het element dat de leerkracht het meest effectief maakt, zich toont in zijn integraliteit als 
de professionaliteit van de leerkracht. Professionalisme toont zich in het enthousiasme, 
de nieuwsgierigheid en de leergierigheid die nodig is om dagelijks de klaspraktijk vorm 
te geven en waakzaam te blijven om deze klaspraktijk blijvend te bevragen en te verbe-
teren met het oog op het optimaal ondersteunen van de groei en bloei van elke leerling 
in de klas. Uit 5.3.2(a) blijkt dat het schoolbeleid effectief kan genoemd worden als het 
taken uit de handen van leerkrachten wegneemt, zodat leerkrachten zich kunnen focus-
sen op hun kerntaken, met name lesgeven en opvoeden. Eenzelfde lijn dient ons inziens 
doorgetrokken te worden naar het onderwijsbeleid. Ook hier dus bestaat de rol van de 
overheid erin om te zorgen voor een goede ondersteuning zodat de professionaliteit van 
leerkrachten en alle onderwijsbetrokkenen kan gewaarborgd worden en blijven. Omwille 
hiervan is het de taak van de overheid om een hoge kwaliteit van de lerarenopleidingen 
te bewaken en te waarborgen. Niet enkel dient de overheid te zorgen voor kwaliteitsvolle 
lerarenopleidingen, ook het voorzien in kwaliteitsvolle nascholingsinitiatieven, profes-
sionele leergemeenschappen (met inbreng van onderzoekers zoals we hierboven aange-
ven) en mentoring voor beginnende leerkrachten zijn taken die de overheid ons inziens 
kan en moet opnemen om de professionaliteit van leerkrachten voldoende te verzekeren.

6.7 Scholen zouden informatierijke omgevingen moeten zijn

Tot slot pleiten we ervoor dat scholen zélf de nodige acties ondernemen om het effect 
van het onderwijs dat door de leerkrachten en de school wordt aangeboden, te evalu-
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eren, kritisch te bevragen en te optimaliseren. Waar onderzoek een duidelijk overzicht 
kan geven van de algemene tendensen, is het belangrijk dat nagegaan wordt of deze 
tendensen ook van toepassing zijn op de eigen klas- en schoolpraktijk en met welke 
randkenmerken en –voorwaarden dient rekening gehouden te worden binnen de eigen 
specifi eke context. Paragraaf 5.3.1(j) omtrent evaluatie in de klas geeft aan dat evaluatie 
voornamelijk een gunstig effect heeft op de onderwijsuitkomsten van leerlingen wan-
neer leerkrachten evaluatie gebruiken als input voor het eigen handelen en voor het ge-
past bijsturen van het eigen handelen. Zo ook dient evaluatie op schoolniveau gebruikt 
te worden om de eigen schoolpraktijk te bevragen en na te gaan wat het effect is van 
het geboden onderwijs op de effecten die ze bij hun leerlingen sorteren. Scholen hebben 
nu reeds heel wat gegevens ter beschikking (administratieve gegevens allerhande, toet-
sen van o.a. de overheid en de koepels) die gebruikt kunnen worden voor monitoring. 
Daarnaast verzamelen heel wat scholen bijkomende gegevens bij leerkrachten, onder-
wijspersoneel, ouders, leerlingen, e.d. Het pleidooi van evaluatie als input voor het opti-
maliseren van de lespraktijk, sluit aan bij het pleidooi voor de school als informatierijke 
omgeving. We pleiten er hier voor dat scholen de tijd, de middelen en de expertise zou-
den hebben om al die informatie te interpreteren en te gebruiken om een bewust school-
beleid te voeren. Hier treedt dan ook de rol van het Vlaamse en lokale onderwijsbeleid 
op de voorgrond. Het onderwijsbeleid dient ervoor te zorgen dat ondersteuning en ini-
tiatieven worden aangeboden aan scholen waarbinnen scholen en leerkrachten effectief 
onderwijs kúnnen opzetten. Zo dient de overheid er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er 
voldoende kwaliteitsvolle mogelijkheden voorzien worden voor schooldirecties om zich 
te professionaliseren in hun taak als schoolleider. Of dat voldoende bewaakt wordt dat 
de pedagogische begeleidingsdiensten, de onderwijsinspectie en de CLB’s kwaliteits-
volle informatie en ondersteuning bieden aan scholen. Uiteraard geldt een betoog voor 
een onderzoekende houding niet enkel voor leerkrachten en scholen, maar dient ook de 
overheid zélf na te gaan welk effect de beleidsmaatregelen hebben op het onderwijsveld.

6.8 Slotbeschouwing

Afsluitend willen we er hier kort op wijzen dat dit project een korte looptijd van vier 
maanden kende waarin we getracht hebben een antwoord te formuleren op een aantal 
brede onderzoeksvragen. Omwille hiervan was een diepe, gedetailleerde en systemati-
sche review van de literatuur onmogelijk. We willen er hier dan ook op wijzen dat het 
bijkomend opzoeken en verwerken van literatuur aangewezen is om een meer volledig 
beeld te krijgen van de onderzoeksliteratuur omtrent ‘wat werkt’. Elke factor die in 
dit rapport besproken werd, zou namelijk het onderwerp kunnen zijn van een aparte, 
diepgaande en systematische reviewstudie. Het is dus mogelijk dat in dit rapport niet 
steeds alle randvoorwaarden voor het welslagen van een bepaald kenmerk voldoende 
in kaart gebracht werden. Wanneer leerkrachten, scholen en beleidsmakers sterk wil-
len inzetten op een bepaald kenmerk en dit als prioriteit vooropstellen en willen uit-
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bouwen, is het dan ook aangewezen om de literatuur omtrent dit specifi eke aspect nog 
verder door te nemen en na te gaan in welke mate deze randvoorwaarden aanwezig 
zijn binnen hun klas, school en onderwijssysteem. Wel hopen we dat dit rapport een 
eerste aanzet kan vormen voor leerkrachten, scholen en beleidsmakers om hun priori-
teiten te bepalen en vorm te geven aan de onderwijspraktijk.



Eindnoten

 1. www.campbellcollaboration.org
 2. www.bestevidence.org
 3. www.nwo.nl/proo
 4. http://eppi.ioe.ac.uk/cms/
 5. www.educationcounts.govt.nz
 6. Hoewel de vele voordelen van meta-analyses en reviewstudies reeds duidelijk aangehaald 

werden, betreft een beperking van de onderzoeksresultaten die hierin gerapporteerd worden 
dat zij vaak abstractie maken van verschillende onderwijsniveaus (basis-, secundair, hoger 
onderwijs) en verschillende subdomeinen binnen een leergebied.

 7. De effectgrootte Cohen’s d verwijst naar het verschil in standaarddeviatie tussen de uitkom-
sten van een random groep leerlingen die wel onderworpen werden aan een interventie in 
vergelijking met een random groep leerlingen die deze interventie niet ondergingen. Een 
effectgrootte van 1.50 voor de interventie zittenblijven betekent zodoende dat een leerling 
die is blijven zitten 1.50 standaarddeviatie hoger scoort dan een leerling die niet is blijven 
zitten.

 8. In wat volgt spreken we over anderstalige leerlingen om beide groepen aan te duiden. Met 
anderstalige leerlingen worden met andere woorden zowel leerlingen bedoeld waarvan de 
thuistaal uitsluitend een andere taal is dan het Nederlands, alsook leerlingen die naast een 
andere thuistaal ook Nederlands spreken thuis. Met Nederlandstalige leerlingen bedoelen 
we leerlingen die als thuistaal uitsluitend Nederlands hebben.

 9. Met de klasgrootte gaan we na in welke mate de leerkracht/leerling-ratio een effect heeft op 
de onderwijsuitkomsten van leerlingen. Een lagere leerkracht/leerling-ratio kan niet enkel 
bekomen worden door middel van kleinere klassen, maar ook door gebruik te maken van 
een assistent-leerkracht in de klas, wat ook als effectief wordt bevonden (Blatchford, Rus-
sell, Bassett, Brown & Martin, 2007).

10. Deze studie geeft een overzicht van de resultaten van het STAR-project (Student-Teacher 
Achievement Ratio) in de VS, een vierjarige studie die het effect van leerkracht/leerling-ratio 
op prestaties nagaat. Uit deze experimentele studie blijken duidelijk positieve effecten van 
kleinere klassen, vooral voor zwakke presteerders, lage SES-leerlingen en etnische minder-
heidsleerlingen en voor de lagere jaren van het basisonderwijs, en dit zowel op korte als op 
lange termijn.

11. In het Success for All project van Slavin wordt beklemtoond dat het nodig is om groepen 
regelmatig te hergroeperen. Het hergroeperen van leerlingen en herbekijken van de inge-
deelde groepen zorgt ervoor dat alle leerlingen ook deel kunnen uitmaken van een sterker 
groepje en zorgt ervoor dat stigmatisering vermeden wordt.

12. Met peer tutoring gaat het dus over samenwerking tussen leerlingen tijdens de schooluren 
en onder toezicht van de leerkracht. De projecten waarbij studenten uit het hoger onderwijs 
huiswerkbegeleiding geven aan leerlingen uit het basis- of secundair onderwijs horen hier 
dus niet onder thuis – hoewel men dit ook vaak aanduidt met de naam tutoringprojecten.
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