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Woord vooraf 

 

 

Naar aanleiding van het verschijnen van dit rapport stellen wij het op prijs om, mede in naam van de 

leden van het Directiecomité en de overige promotoren, enkele instanties en personen uitdrukkelijk 

te bedanken. 

 

In eerste instantie danken we de opdrachtgevers, de Vlaamse overheid, en in het bijzonder de 

Minister van Onderwijs en Vorming, voor het toekennen van de opdracht, evenals de leden van de 

Stuurgroep onder voorzitterschap van Mevrouw M. Scheys, afdelingshoofd van de Afdeling 

Beleidscoördinatie Onderwijs van het Departement Onderwijs.  

 

Daarnaast willen we ook uitdrukkelijk de deelnemende scholen bedanken en alle mensen die op één 

of andere manier betrokken waren bij het goede verloop van de toetsafnames, de verwerking van de 

gegevens en de analyses vervat in dit rapport. 
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Inleiding 

 

 

De hoofddoelstelling van het onderzoek “Schoolloopbanen in het BasisOnderwijs” (SiBO) is het 

beschrijven en verklaren van de schoolloopbaan en, ruimer gesteld, van de ontwikkeling van 

kinderen doorheen het basisonderwijs. In voorliggend rapport staat de ontwikkeling in het eerste 

leerjaar centraal, een jaar dat in diverse opzichten erg belangrijk is in de schoolse loopbaan van 

kinderen. In het eerste leerjaar laten leerlingen het ‘vrijblijvende’ kleuteronderwijs achter zich en 

starten ze hun formele schoolloopbaan. Ze starten met het verwerven van diverse nieuwe 

vaardigheden, waarvan lezen, schrijven en rekenen de meest opvallende zijn. Tijdens het eerste jaar 

van het lager onderwijs gaat de (cognitieve) ontwikkeling van kinderen met rasse schreden vooruit. 

De bedoeling van dit rapport is om licht te laten schijnen op enkele van de factoren die deze 

ontwikkeling beïnvloeden en sturen.  

Meer bepaald wordt nagegaan in hoeverre enerzijds het aanvangsniveau van kinderen bij het begin 

van het lager onderwijs en anderzijds enkele leerling- en achtergrondkenmerken van invloed zijn op 

de prestaties op drie schoolse toetsen op het einde van het eerste leerjaar. Er wordt daarbij niet 

enkel gekeken naar de invloed van deze instroomkenmerken op het presteren van individuele 

leerlingen, maar ook naar de impact van de samenstelling van de schoolbevolking in het eerste 

leerjaar op de leerresultaten en de toegevoegde waarde (van scholen) die in het eerste leerjaar 

gerealiseerd worden. 

In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde: 

• Een beknopte toelichting van de onderzoeksopzet met een explicitering van de onderzoeksvragen, 

een omschrijving van de gebruikte instrumenten en variabelen, de proefgroep en de gebruikte 

analyses (hoofdstuk 1). 

• De resultaten van een analyse van de beginsituatie bij aanvang van het eerste leerjaar. Deze 

analyse betreft een reeks van instroomkenmerken met daarin enerzijds een aantal leerling- en 

achtergrondkenmerken (sekse, leeftijd, thuistaal, culturele achtergrond en sociaal-economische 

status van het gezin) en anderzijds de scores op twee toetsen die bij het begin van het schooljaar 

werden afgenomen (hoofdstuk 2). 

• De resultaten van multiniveau-analyses op de toetsprestaties voor technisch lezen, spelling en 

wiskunde op het einde van het eerste leerjaar. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de 

effecten van de instroomkenmerken van de leerlingen die eerder bij de analyse van de 

beginsituatie aan bod kwamen (hoofdstukken 3 tot en met 5). 

• De resultaten van aanvullende analyses waarin, op basis van de gegevens voor een uitgebreidere 

steekproef van scholen dan de referentiesteekproef, eerst nagegaan wordt welke effecten van 
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groepssamenstelling er gevonden kunnen worden en in hoeverre correctie voor deze groeps-

compositie-effecten iets verandert aan de toegevoegde waarde die voor de scholen kan geschat 

worden. Vervolgens wordt ook nagegaan hoe de niet voor groepscompositie-effecten 

gecorrigeerde toegevoegde waarde die scholen op het einde van het eerste leerjaar realiseren, 

gespreid is over kansarme en kansrijke scholen (hoofdstuk 6). 

We zijn er ons bewust van dat de opzet van dit rapport nog enkele beperkingen inhoudt. Wanneer we 

het immers in een breder perspectief willen hebben over de ontwikkeling van leerlingen, dan moeten 

we er ons natuurlijk bewust van zijn dat met de analyse van de ontwikkeling op vlak van cognitieve 

vaardigheden alleen niet de hele ontwikkeling in kaart wordt gebracht. In het SiBO-onderzoek 

werden en worden daarom ook gegevens verzameld omtrent de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

de leerlingen. Deze gegevens dienen op dit ogenblik nog verder geëxploreerd te worden en zullen in 

een later stadium in gelijkaardige analyses betrokken worden. 
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1. Onderzoeksopzet 

 

 

Het onderzoek “Schoolloopbanen in het BasisOnderwijs” (SiBO) is een longitudinaal onderzoek waarin 

de ontwikkeling van één cohorte kinderen gevolgd wordt vanaf het begin van de derde kleuterklas tot 

het moment waarop ze het basisonderwijs verlaten. Het belangrijkste doel van het onderzoek is het 

beschrijven en verklaren van de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van kind- en 

gezinsfactoren enerzijds en klas- en schoolfactoren anderzijds (Maes, Ghesquière, Onghena & Van 

Damme, 2002). In dit rapport staan de cognitieve vaardigheden van kinderen in het eerste leerjaar 

centraal. Meer bepaald worden die kinderen in de analyses betrokken die tijdens het schooljaar 

2003-2004 (voor de eerste maal) in het eerste leerjaar zaten. 

De totale SiBO-steekproef voor het onderzoeksjaar 2003-2004 bestaat uit drie deelsteekproeven. De 

hoofdsteekproef, d.i. de referentiesteekproef, bevat 121 scholen die lager onderwijs aanbieden. 

Deze steekproef is representatief voor de gehele Vlaamse scholengemeenschap wat de verdeling van 

de scholen over de schoolnetten en wat de schoolgrootte betreft. Verder werd gecontroleerd voor de 

variabelen ‘provincie’ en ‘aandeel doelgroepleerlingen’1. De aanvullende GOK-steekproef omvat 29 

extra scholen met veel leerlingen die tot de doelgroepen behoren waarop het 

Gelijke-Onderwijskansenbeleid betrekking heeft. Een tweede aanvullende steekproef bevat 25 

methodescholen. Deze tweede oversampling heeft als doel om binnen de totale groep SiBO-scholen 

voldoende variatie te creëren wat pedagogische visie van scholen betreft. Voor meer informatie 

omtrent de (deel)steekproeven en de steekproeftrekking wordt verwezen naar Verhaeghe, Maes, 

Gombeir & Peeters (2002). Ten slotte werden, in samenwerking met Stad Gent, ook alle scholen uit 

het Gentse stedelijke onderwijs in het onderzoek betrokken. Naar deze groep van 17 scholen zal 

verder verwezen worden onder de benaming ‘Gent-steekproef’.  

De analyses die in dit rapport worden beschreven, werden uitgevoerd op basis van de data voor de 

scholen uit de referentiesteekproef. In het vervolg van de tekst wordt naar (de leerlingen uit) deze 

groep scholen verwezen met de term ‘referentiegroep’. Voor de analyses die in hoofdstuk 6 

gerapporteerd worden, werd de dataset van de referentiesteekproef uitgebreid met de gegevens uit 

de aanvullende GOK-steekproef en de Gent-steekproef. Dat maakt het mogelijk om meer 

betrouwbare uitspraken te doen over verschillen tussen ‘kansarme’ en ‘kansrijke’ scholen. 

 

                                                        
1 Op het moment van de steekproeftrekking waren nog geen cijfers over het aandeel GOK-leerlingen in de scholen 

beschikbaar. Cijfers over het aandeel OVB-doelgroepleerlingen leverden toen de best beschikbare benadering van de mate 
waarin scholen een kansarm publiek bedienen.  
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1.1  Onderzoeksvragen  

In een eerste stap wordt een analyse gemaakt van de beginsituatie van de leerlingen bij aanvang van 

het eerste leerjaar. Daarbij wordt enerzijds gefocust op hun aanvangsniveau voor de twee grote 

leergebieden taal en wiskunde en anderzijds op enkele kind- en achtergrondkenmerken. In een 

tweede stap worden de prestaties van diezelfde kinderen op drie cognitieve toetsen op het einde van 

het eerste leerjaar bekeken in het licht van hun beginsituatie.  

De analyses die in dit rapport beschreven worden, vertrekken vanuit de volgende onderzoeksvragen:  

• Welke zijn de achtergrondkenmerken van de leerlingen die aan de start van het lager 

onderwijs verschijnen? En wat is hun aanvangsniveau voor taal en wiskunde? 

• In hoeverre kunnen prestatieverschillen tussen leerlingen, maar ook tussen klassen en scholen, 

op het einde van het eerste leerjaar verklaard worden op basis van de beschreven 

instroomkenmerken? 

• Heeft de samenstelling van de schoolbevolking een effect op was de kinderen op school leren? 

En meer bepaald: in hoeverre is het naar school gaan in een school met veel kansarme 

leerlingen nadeling voor de ontwikkeling van een kind? 

 

1.2  Instrumenten en variabelen  

Dit rapport presenteert de resultaten van een reeks van analyses waarin de volgende variabelen 

gebruikt werden: 

• Scores op een toets taalvaardigheid en een toets voorbereidende rekenvaardigheden, 

afgenomen aan het begin van het eerste leerjaar (september 2003). Scores op een toets 

technisch lezen, een toets spellingvaardigheid en een toets wiskunde, afgenomen op het einde 

van het eerste leerjaar (mei – juni 2004). 

• De leeftijd van de leerlingen. 

• De sekse van de leerling. 

• Een composietvariabele “sociaal-economische status” (SES) die werd samengesteld uit een 

aantal achtergrondvariabelen: opleidingsniveau van de ouders, beroep van de ouders en 

gezinsinkomen.  

• Twee bijkomende achtergrondvariabelen: thuistaal en culturele achtergrond. 

 

1.2.1  Toetsen en toetsscores 

In het SiBO-onderzoek proberen we de ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Dat 

veronderstelt onder meer dat we op verschillende momenten doorheen het onderzoek trachten een 

beeld te krijgen van de cognitieve vaardigheden van de gevolgde kinderen. Bij de opzet van het 
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onderzoek werd ervoor gekozen om hierbij te focussen op de twee ‘traditionele’ schoolse domeinen: 

taal en wiskunde.  

De toetsen 

Op het einde van het eerste leerjaar werden in totaal drie toetsen afgenomen. Voor het toetsen van 

het niveau dat de leerlingen op het vlak van technisch lezen bereikten, werd gebruik gemaakt van de 

“Drie-Minuten-Toets voor Vlaanderen” (Citogroep, 2003a; Moelands & Rymenans, 2003a). Deze toets 

peilt naar de technische leesvaardigheid op woordniveau. Daarnaast werd voor het toetsen van het 

bereikte niveau voor spelling één van de woorddictees uit de “Schaal Vorderingen in 

Spellingvaardigheid voor Vlaanderen” (Citogroep, 2003b; Moelands & Rymenans, 2003b) afgenomen. 

Voor het leerdomein wiskunde werd gebruik gemaakt van een speciaal voor het SiBO-onderzoek 

ontwikkelde toets “Wiskunde, einde eerste leerjaar” (Verachtert, Ghesquière, Hendrikx, Maes & Van 

Damme, 2005).  

Om de prestaties van de gevolgde leerlingen goed te kunnen inschatten, moet onder meer rekening 

gehouden worden met hun (voorbereidende) taal- en rekenvaardigheden op een eerder tijdstip in 

hun ontwikkeling. We beschikten in principe over twee zulke voorafgaande momenten: de toetsen 

begin derde kleuterklas en de toetsen einde derde kleuterklas. Aangezien gemiddeld slechts 70% van 

de kinderen in Vlaanderen het lager onderwijs aanvat in de school waar ze ook kleuteronderwijs 

hebben gevolgd (Verhaeghe et al., 2002), hebben we voor een belangrijk deel van de 

referentiegroepleerlingen geen gegevens uit de derde kleuterklas. Om toch voor iedereen een gelijk 

beginpunt te hanteren, werd ervoor gekozen om ook aan het begin van het eerste leerjaar toetsen af 

te nemen. De afname van deze begintoetsen zou bijgevolg beschouwd kunnen worden als een meting 

van het aanvangsniveau voor taal en wiskunde bij het begin van het lager onderwijs. Aangezien in het 

Vlaamse onderwijs systematisch lees- en schrijfonderricht slechts vanaf het eerste leerjaar begint, 

was het uiteraard onmogelijk om toetsen voor technisch lezen of voor spelling als begintoetsen af te 

nemen. Dat lezen en schrijven pas vanaf het het begin van het lager onderwijs systematisch 

onderwezen worden, betekent evenwel niet dat alle kinderen het eerste leerjaar op een gelijk 

niveau aanvatten. Er zijn wel degelijk verschillen, bijvoorbeeld inzake de beheersing van een aantal 

vaardigheden die als voorbereiding voor het eigenlijke lees- en schrijfleerproces beschouwd worden 

(vb. begrijpend luisteren, auditieve en visuele analyse en synthese). De keuze voor een gepaste 

begintoets viel daarom op een aangepaste versie van de toets “Taal voor Kleuters” (Citogroep, 

2003c). Voor het leerdomein wiskunde werd het vaardigheidsniveau bij de aanvang van het eerste 

leerjaar gemeten aan de hand van de toets “Rekenbegrip, begin eerste leerjaar”, die net als de toets 

voor het einde van het eerste leerjaar, speciaal voor het SiBO-onderzoek werd ontworpen.  

Een meer gedetailleerde bespreking van de inhoud en de metrische karakteristieken van al deze 

toetsen vindt men in Verachtert et al. (2005). 
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De toetsscores 

Tijdens een afname van de “Drie-Minuten-Toets” worden drie verschillende leeskaarten achtereen-

volgens gedurende één minuut aan de leerling aangeboden. Voor elke leeskaart wordt een leesscore 

berekend als het aantal (in één minuut) correct gelezen woorden op de betreffende kaart. Dit 

betekent dat één afname drie verschillende leesscores oplevert: één voor elke leeskaart. Voor de 

geplande analyses met betrekking tot technisch lezen vormden deze drie scores evenwel een 

probleem: ofwel werd ervoor gekozen om met multivariate modellen te werken, ofwel werd er één 

geaggregeerde variabele gecreëerd die vervolgens als afhankelijke variabele fungeert in univariate 

analyses. De eerste optie bleek al snel moeilijk haalbaar aangezien er al vroeg in de modelopbouw 

schattingsproblemen opdoken, onder meer wegens het exponentieel groeiende aantal te schatten 

parameters. Daarom werd ervoor gekozen om de scores op de drie leeskaarten bij elkaar op te tellen 

en tot één leesscore te maken. Hierbij stelde zich echter een ander probleem: voor een aantal 

leerlingen (N = 9) ontbraken immers geldige scores voor één of twee leeskaarten, terwijl ze wel een 

geldige score hadden voor de andere leeskaart(en). In multivariate analyses zouden deze 

ontbrekende waarden geen probleem vormen, maar voor het berekenen van een somscore vormen ze 

dat wel. Daarop werd besloten om de onbrekende scores te voorspellen2 op basis van de beschikbare 

scores. In de dataset werden de ontbrekende leesscores vervangen door de voorspelde scores en 

vervolgens werden voor elke leerling die minstens één leeskaart van de “Drie-Minuten-Toets” had 

afgelegd de drie leesscores bij elkaar opgeteld tot één somscore. Het is deze somscore die als 

afhankelijke variabele in de analyses voor technisch lezen werd gebruikt.  

Voor de “Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid” werden de ruwe scores op de toets omgezet in 

vaardigheidsscores. Deze omzetting was nodig omdat in een beperkt aantal scholen een 

gemakkelijkere A-versie van het dictee is afgenomen, terwijl de leerlingen uit de rest van de scholen 

de (moeilijkere) B-versie aflegden (zie Verachtert et al. 2005). Aangezien beide dictees niet dezelfde 

woorden bevatten, zijn de ruwe scores op de A- en de B-versie niet rechtstreeks met elkaar 

vergelijkbaar. Het omrekenen van de ruwe scores naar de vaardigheidsscores gebeurde aan de hand 

van de daarvoor door het Cito ontwikkelde gecalibreerde schaal (Moelands et al, 2003b). 

Ook voor de overige toetsen (“Taal voor Kleuters, begin eerste leerjaar”, “Rekenbegrip, begin eerste 

leerjaar” en “Wiskunde, einde eerste leerjaar”) werden de ruwe scores omgezet in vaardigheids-

scores. Dit gebeurde aan de hand van de op Item Response Theory (IRT) gebaseerde calibratie-

procedures zoals beschreven in Verhaeghe & Janssen (in voorbereiding). 

 

                                                        
2  Er werden diverse univariate multiniveaumodellen opgesteld, waarbij telkens de score op één leeskaart voorspeld werd op 

basis van de score(s) op de andere leeskaart(en). Deze modellen werden geschat op basis van de beschikbare DMT-scores 
voor de leerlingen uit de referentiegroep. De resulterende parameters werden vervolgens gebruikt om voorspelde scores 
te berekenen voor de individuele leerlingen waarvoor één of twee van de drie leesscores ontbraken.  
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1.2.2  Achtergrondvariabelen 

Voor dit rapport hanteren we drie variabelen als indicatoren voor de sociale en culturele achtergrond 

van de leerlingen: een composietvariabele ‘sociaal-economische status’ (SES), een variabele in 

verband met de thuistaal van de leerlingen en één omtrent hun culturele achtergrond. Informatie 

over deze drie achtergrondkenmerken werd via diverse bronnen verzameld. In de loop van het 

schooljaar 2002-2003 werd aan de ouders van alle kinderen die deelnamen aan het SiBO-onderzoek 

een vragenlijst gestuurd (Reynders, Van Heddegem, Nicaise & Van Damme, 2004). Daarin werd onder 

meer gevraagd naar gegevens over de opleiding en het beroep van de ouders en naar de taal die het 

betreffende kind thuis met de ouders spreekt. De ouders die deze oudervragenlijst niet invulden, 

werden tijdens de schooljaren 2003-2004 en 2004-2005 op een gelijkaardige manier opnieuw 

bevraagd. De gegevens uit de verschillende bevragingsronden van de ouders werden, waar nodig en 

waar mogelijk, aangevuld met gegevens uit de bevragingen van de deelnemende scholen op het 

einde van elk schooljaar en uit de uitgebreide klaslijsten die aan de scholen werden opgevraagd. Ook 

het geslacht en de geboortedatum van de leerlingen werden in de loop van de eerste drie schooljaren 

van het SiBO-onderzoek aan de hand van klaslijsten opgevraagd. 

Om de sociaal-economische status van het gezin van de leerlingen te vatten, werd een continue 

variabele gecreëerd, uitgaande van gegevens omtrent het opleidingsniveau van de ouders, hun 

beroep en het gezinsinkomen (Reynders, Nicaise & Van Damme, 2005). Deze variabele heeft een 

gemiddelde score van 0 en loopt van -2.2 (zeer lage SES) tot +2.2 (zeer hoge SES). Omdat er ook voor 

de variabele SES in onze data-set nogal wat “missing values” (leerlingen met ontbrekende gegevens) 

zijn (> 10 %), werd een dummy-variabele “SES onbekend” gecreëerd. Daarmee kon de uitval van 

leerlingen beperkt worden (zie verder). 

De variabele ‘culturele achtergrond’ is gebaseerd op informatie omtrent het geboorteland of de 

herkomst van de ouders van de leerlingen. Voor de hier gerapporteerde analyses onderscheiden we 

vier categorieën: (1) Belgisch, (2) West-Europees, (3) Turks/Maghrebijns en (4) andere. Omdat we 

voor behoorlijk wat leerlingen (> 25 %) geen informatie hebben over hun culturele achtergrond werd, 

net zoals voor de SES, een dummy-variabele ‘culturele achtergrond onbekend’ gecreëerd (zie 

verder). 

Wat de thuistaal betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: (1) kinderen die 

thuis Nederlands spreken, (2) kinderen die thuis geen Nederlands spreken en (3) kinderen die thuis 

zowel Nederlands als een andere taal spreken.  

Ten slotte werden twee groepscompositievariabelen gecreëerd. De variabele ‘gemiddelde SES’ werd 

per school berekend als het gemiddelde van de SES-scores van alle leerlingen uit het eerste leerjaar 

van de betrokken school. Dit gemiddelde wordt beschouwd als een goede indicator van het 

gemiddelde SES-niveau van alle leerlingen uit de school. De variabele ‘aandeel thuis geen Neder-
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lands’ werd per school berekend als het percentage kinderen in het eerste leerjaar van de school die 

thuis geen Nederlands spreken. Ook hier wordt deze score beschouwd als representatief voor de 

ganse school.     

 

1.3  Scholen en leerlingen in de analyses 

Bij aanvang van de analyses bevatte onze dataset gegevens van alle leerlingen uit de scholen van de 

referentiegroep (zie inleidende paragraaf van dit hoofdstuk) die in het eerste leerjaar minstens één 

SiBO-toets op een geldige manier hadden afgelegd. In een eerste stap werden de resultaten van alle 

kinderen die tijdens het schooljaar 2003-2004 het eerste leerjaar overzaten uit de dataset 

verwijderd. Dit om een betere inschatting te kunnen maken van de toegevoegde waarde die scholen 

in het eerste leerjaar realiseren. Deze kinderen hadden bij de start van het schooljaar immers reeds 

een jaar in de eerste klas achter de rug en hun resultaten zouden een zuivere inschatting van de 

toegevoegde waarde kunnen bemoeilijken. In een tweede stap werd gefocust op de kinderen die één 

of meerdere toetsen buiten de voorgeschreven toetsperiode hadden afgelegd. Er werd meer bepaald 

nagegaan of het feit dat deze kinderen te laat getoetst waren een (positief) effect had op hun 

toetsresultaten. Dit bleek voor geen enkel toetsmoment en voor geen enkele toets het geval te zijn. 

De data voor de ‘laatkomers’ werden dus niet uit de dataset verwijderd. 

In het vervolg van deze paragraaf wordt eerst de globale uitval beschreven. Hiermee doelen we op de 

kinderen die slechts op één toetsmoment − hetzij aan het begin van het schooljaar, hetzij op het 

einde − getoetst werden. Daarna beschrijven we meer specifiek de uitval per toetsmoment (begin en 

einde van het schooljaar) en per leergebied (taal en wiskunde). 

 

1.3.1  Globale uitval 

Aan het begin van het eerste leerjaar werden in 119 van de 121 scholen uit de referentiegroep 

toetsen afgenomen. In totaal legden 3689 leerlingen op een geldige manier de toets “Taal voor 

Kleuters, begin L1” en/of de toets “Rekenbegrip, begin L1” af. Ruim 96% van deze kinderen legden 

naast deze toets(en) ook minstens één geldige eindtoets af. Er bleken geen scholen te zijn waarin wel 

toetsen werden afgenomen aan het begin van het schooljaar, maar geen toetsen op het einde. Dit 

betekent dat we de uitval enkel op leerlingniveau hoeven te beschrijven: 145 leerlingen legden wel 

minstens één begintoets af, maar geen enkele eindtoets. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om kinderen 

die in de loop van het schooljaar van school veranderden en naar een school verhuisden die geen deel 

uitmaakt van de SiBO-steekproeven.  
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Tabel 1. Overzicht van de globale uitval tussen de eerste en de tweede toetsafname in L1 

 Minstens 1 geldige 
beginscore        

(taal of wiskunde) 

Minstens 1 geldige begin- én 1 
geldige eindscore          

(DMT, SVS of wiskunde) 
Uitval 

Minstens 1 
eindscore maar 
geen beginscore 

 scholen leerlingen scholen  leerlingen*  leerlingen*  leerlingen** 

Referentiegroep 119 3689 119 3544 96.1% 145 3.9% 123 3.4% 

(*) Procent berekend op aantallen leerlingen met minstens één geldige beginscore. 
(**) Procent berekend op het totaal van de leerlingen met minstens één geldige eindscore (N = 3667; zie Tabel 5) 

 

Tabel 1 laat verder zien dat er ook een aantal leerlingen (N = 123) zijn waarvoor we wel over 

minstens één eindtoets beschikken, maar die geen enkele begintoets hebben afgelegd. Strikt 

genomen mogen we deze leerlingen niet beschouwen als ‘uitvallers’: het gaat in feite om 

‘instromers’. In een aantal gevallen zijn het leerlingen die wel vanaf het begin van het schooljaar in 

hun school waren ingeschreven, maar die door afwezigheid (bv. ziekte) geen begintoets hebben 

afgelegd. Het blijkt echter dat het grootste deel van deze groep bestaat uit kinderen die in de loop 

van het schooljaar verhuisd zijn van een school buiten de SiBO-steekproeven naar een school uit de 

referentiegroep. Ten slotte zijn er twee scholen uit de referentiegroep, goed voor respectievelijk 8 

en 26 eersteklassers, waar wel eindtoetsen, maar geen begintoetsen zijn afgenomen.  

In de analyses werd vertrokken van de leerlingen die minstens één begintoets afgelegd hebben. Het 

minieme aantal kinderen dat in de loop van het eerste leerjaar instroomde of voor wie om een 

andere reden geen beginscores beschikbaar zijn, werd verder buiten beschouwing gelaten.  

De analyses gebeurden afzonderlijk per toetsmoment en per leergebied. Om deze analyses zo correct 

mogelijk te laten verlopen, moest rekening gehouden worden met eventuele ontbrekende data. Bij 

het bestuderen van het aanvangsniveau van de leerlingen (voor taal en wiskunde) was het belangrijk 

om zicht te krijgen op het aantal kinderen waarvoor er achtergrondgegevens (bv. leeftijd en/of 

thuistaal) ontbraken. In het geval van analyses op de resultaten voor het einde van het eerste 

leerjaar moest niet alleen rekening gehouden worden met ontbrekende achtergrondgegevens, maar 

ook met ontbrekende aanvangsresultaten. Voor technisch lezen en spelling ging het hierbij om 

ontbrekende scores op de toets “Taal voor Kleuters, begin L1” en voor wiskunde om ontbrekende 

resultaten voor de toets “Rekenbegrip, begin L1”.  
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1.3.2  Uitval per toetsmoment en per leergebied 

We bespreken eerst de uitval voor de toetsen taal en wiskunde aan het begin van het eerste leerjaar. 

Daarna focussen we op de uitval voor de toetsen technisch lezen, spelling en wiskunde op het einde 

van het schooljaar. 

Begin eerste leerjaar 

Tabel 2 laat zien dat het overgrote deel van de leerlingen die een begintoets hebben afgelegd zowel 

een geldige beginscore voor taal als een geldige beginscore voor wiskunde hebben. Een zeer beperkt 

aantal leerlingen heeft enkel een aanvangsscore voor taal of voor wiskunde. 

 

Tabel 2. Overzicht van de aantallen geldige scores op de begintoetsen in L1 

 Minstens 1 geldige 
beginscore 

Geldige beginscore voor 
taal 

Geldige beginscore voor 
wiskunde 

2 geldige beginscores 

 scholen leerlingen scholen leerlingen scholen leerlingen leerlingen 

Referentiegroep 119 3689 119 3675 119 3668 3654 99.1% 

(*) Procent berekend op aantallen leerlingen met minstens één geldige beginscore. 

 

In totaal beschikten we voor 3675 leerlingen uit 119 scholen over een geldige beginscore voor taal 

(Tabel 3). Van al deze leerlingen was de leeftijd bekend, maar voor 81 kinderen ontbraken gegevens 

met betrekking tot hun thuistaal. Ontbrekende gegevens voor (leeftijd en) thuistaal zorgden, met 

andere woorden, voor een uitval van 2.2%.  

Voor de variabelen “culturele achtergrond” en “sociaal-economische status” (SES) is het percentage 

leerlingen met een ontbrekende score relatief groot: het gaat hier om respectievelijk ruim 25% en 

ruim 11% van de kinderen. Om de uitval door het ontbreken van gegevens omtrent deze twee 

achtergrondkenmerken beperkt te houden, werd voor beide variabelen een dummy-variabele 

‘onbekend’ gecreëerd. Op die manier konden de leerlingen voor wie de culturele achtergrond of de 

SES onbekend was toch in de analyses worden betrokken, zonder hen te moeten beschouwen als 

leerlingen met een ‘gemiddelde culturele achtergrond’ of ‘een gemiddelde SES’. Uiteraard is 

voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de modellen waarin die variabelen en de 

bijbehorende dummy’s een significante rol spelen. Daarom is het goed om bij de analyses van de 

uitval voor ogen te houden voor welk aandeel van de leerlingen de culturele achtergrond en/of de 

SES onbekend is. In alle tabellen met gegevens rond uitval wordt aangegeven voor welk percentage 

van de leerlingen die in de betreffende analyses zijn opgenomen de waarde voor culturele 

achtergrond, respectievelijk SES, onbekend is. 
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Tabel 3. Uitval in de analyses op de taaltoets begin L1 (TvK) 

 Geldige beginscore voor 
taal 

Geldige beginscore voor 
taal én: 

In analyse voor TvK  
In analyse voor TvK én 

onbekend voor1: 

 scholen leerlingen leeftijd thuistaal leerlingen % uitval CUL2 SES2 

Referentiegroep 119 3675 3675 3594 3594 2.2% 25.3% 11.2% 

(1) Procent berekend op het totaal van de leerlingen in analyse voor TvK (d.w.z. zonder leerlingen met ontbrekende gegevens voor leeftijd en/of 
thuistaal) 
(2) CUL = Culturele achtergrond (Belg, West-Europees, Turks-Maghrebijns, andere); SES = Sociaal-Economische Status 

 

De uitval voor de toets wiskunde aan het begin van het eerste leerjaar (Tabel 4) is analoog aan de 

uitval voor de aanvangstoets taal. In totaal legden 3668 leerlingen op een geldige manier de 

betreffende toets af. Voor geen enkele van deze leerlingen ontbraken leeftijdsgegevens, terwijl van 

81 kinderen (2.2%) de thuistaal onbekend was. Dit maakt dat de resultaten van 3587 eersteklassers 

betrokken werden in de analyses met betrekking tot het aanvangsniveau voor wiskunde. Voor ruim 

een kwart van deze leerlingen was de culturele achtergrond onbekend en voor 11.2% ontbrak de 

waarde voor de SES-variabele.   

 

Tabel 4. Uitval in de analyses op de wiskundetoets begin L1 (WIS1) 

 Geldige beginscore voor 
wiskunde 

Geldige beginscore voor 
wiskunde én: 

In analyse voor WIS1  
In analyse voor WIS1 én 

onbekend voor1: 

 scholen leerlingen leeftijd thuistaal leerlingen % uitval CUL2 SES2 

Referentiegroep 119 3668 3668 3587 3587 2.2% 25.2% 11.2% 

(1) Procent berekend op het totaal van de leerlingen in analyse voor WIS1 (d.w.z. zonder leerlingen met ontbrekende gegevens voor leeftijd en/of 
thuistaal)  
(2) CUL = Culturele achtergrond (Belg, West-Europees, Turks-Maghrebijns, andere); SES = Sociaal-Economische Status 

 

Einde eerste leerjaar 

In alle scholen uit de referentiegroep (N = 121) werd op het einde van het eerste leerjaar minstens 

één toets afgenomen. Twee scholen (met respectievelijk 20 en 36 leerlingen) namen geen toets 

technisch lezen van hun leerlingen af. In één school (met 8 leerlingen) werd geen spellingtoets 

afgenomen en in nog eens één school (met 51 leerlingen) werd de wiskundetoets niet afgenomen. 

Het gaat hier in totaal om vier verschillende scholen. 
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Tabel 5. Overzicht van de aantallen geldige scores op de eindtoetsen in L1 

 Minstens 1 geldige 
eindscore 

Geldige eindscore voor 
technisch lezen 

Geldige eindscore voor 
spelling 

Geldige eindscore voor 
wiskunde 

 scholen leerlingen scholen leerlingen scholen leerlingen scholen leerlingen 

Referentiegroep 121 3667 119 3586 120 3581 120 3591 

 

 

Om de uitval voor de eindtoetsen te beschrijven, werd steeds vertrokken van de leerlingen die een 

geldige begintoets hebben afgelegd in hetzelfde leergebied. Zo toont Tabel 6 dat we voor 3675 

kinderen uit 119 scholen over een geldige aanvangsscore taal beschikken. In Tabel 3 zagen we dat 

voor een aantal van deze leerlingen alle gegevens omtrent hun thuistaal ontbreken. Deze leerlingen 

werden buiten beschouwing gelaten in de analyses voor de beginprestatie voor taal, maar werden 

wel opgenomen in de analyses voor technisch lezen. Uit deze laatste analyses bleek immers, zoals u 

verderop in het rapport kan lezen, dat thuistaal geen rol speelt in de verklaring van verschillen in 

technische leesvaardigheid. Dit maakte eventuele ontbrekende waarden voor de variabele ‘thuistaal’ 

irrelevant. 

In totaal werd in 117 scholen zowel de begintoets taal als de (eind)toets technisch lezen afgenomen. 

Bijna 6% (N = 215) van de leerlingen vallen uit de analyses weg omdat ze geen geldige eindscore 

hebben. Een deel van deze uitval kwam voor rekening van twee scholen (N = 56) waarvan de 

leerlingen wel een begintoets taal, maar geen toets technisch lezen hebben afgelegd. Van de 3460 

kinderen die wel in de analyses voor technisch lezen werden opgenomen, ontbreekt in meer dan een 

kwart van de gevallen alle informatie omtrent hun culturele achtergrond. Ook beschikken we voor 

ruim 12% van deze leerlingen niet over een waarde voor de SES-variabele. 

 

Tabel 6. Uitval voor technisch lezen einde L1 (DMT) 

 
Geldige beginscore 

voor taal 

Geldige 
beginscore 

én1: 

Geldige beginscore én 
geldige score voor 

DMT 
In analyse voor DMT  

In analyse voor 
DMT én onbekend 

voor2: 

 scholen leerlingen leeftijd scholen leerlingen scholen leerlingen CUL3 SES3 

Referentiegroep 119 3675 3675 

(100.0%)4 

117 3460 

(94.1%)4 

117 3460 

(94.1%)4 

26.1% 12.2% 

(1) Eventuele ontbrekende gegevens voor thuistaal zijn hier niet relevant, omdat thuistaal geen rol speelt in de analyses voor DMT (zie verder) 
(2) Procent berekend op het totaal van de leerlingen in analyse voor DMT (d.w.z. zonder leerlingen met ontbrekende gegevens voor leeftijd)  
(3) CUL = Culturele achtergrond (Belg, West-Europees, Turks-Maghrebijns, andere); SES = Sociaal-Economische Status 
(4) Procent berekend op het totaal van de leerlingen met een geldige beginscore voor taal 
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Wat de toets spelling betreft (Tabel 7), bleek dat in alle scholen uit de referentiegroep waar de 

begintoets taal werd afgenomen, op het einde van het schooljaar ook de toets spelling werd afgelegd. 

Ook hier bleek uit de analyses voor de eindtoets dat eventuele ontbrekende waarden voor de 

variabele ‘thuistaal’ irrelevant waren. Geen enkele leerling met een geldige begintoets taal werd uit 

de analyses verwijderd wegens ontbrekende leeftijdsgegevens. In totaal legden 208 kinderen met 

een geldige aanvangsscore geen geldige eindtoets voor spelling af. Dit betekent een uitval van 5.7%. 

Al deze kinderen bleken verspreid te zitten over verschillende scholen: er is geen enkele school waar 

wel de begintoets taal, maar niet de toets spelling werd afgenomen. Van de 3467 kinderen die wel in 

de analyses voor spelling werden opgenomen, ontbreekt in ruim een kwart van de gevallen de waarde 

voor culturele achtergrond en in 12.0% van de gevallen de waarde voor sociaal-economische status. 

 

Tabel 7. Uitval voor spelling einde L1 (SVS) 

 
Geldige beginscore 

voor taal 

Geldige 
beginscore 

én1: 

Geldige beginscore én 
geldige score voor SVS 

In analyse voor SVS  
In analyse voor 

SVS én onbekend 
voor2: 

 scholen leerlingen leeftijd scholen leerlingen scholen leerlingen CUL3 SES3 

Referentiegroep 119 3675 3675 

(100.0%)4 

119 3467 

(94.3%)4 

119 3467 

(94.3%)4 

25.9% 12.0% 

(1) Eventuele ontbrekende gegevens voor thuistaal zijn hier niet relevant, omdat thuistaal geen rol speelt in de analyses voor SVS (zie verder) 
(2) Procent berekend op het totaal van de leerlingen in analyse voor SVS (d.w.z. zonder leerlingen met ontbrekende gegevens voor leeftijd)  
(3) CUL = Culturele achtergrond (Belg, West-Europees, Turks-Maghrebijns, andere); SES = Sociaal-Economische Status 
(4) Procent berekend op het totaal van de leerlingen met een geldige beginscore voor taal 

 

Voor de eindtoets wiskunde (Tabel 8) ziet het patroon van de uitval er iets anders uit dan voor de 

toetsen technisch lezen en spelling. Van de 3668 leerlingen die op een geldige manier de begintoets 

aflegden, zijn er 81 waarvoor de gegevens rond de thuistaal ontbreken. Omdat uit de analyses voor 

wiskunde einde eerste leerjaar (zie hoofdstuk 5) bleek dat de thuistaal een unieke rol speelt in het 

verklaren van verschillen in wiskundige vaardigheid, werden de resultaten van deze kinderen uit de 

analyse weggelaten. Dit betekent een uitval van 2.2%. Daarnaast waren er 203 leerlingen (5.5%) die 

voor wiskunde wel een begin- maar geen eindtoets aflegden. Een deel van deze uitval werd gevormd 

door de leerlingen van één school (N = 51) die wel een begin-, maar geen eindtoets wiskunde 

aflegden. In totaal werden de resultaten van 261 kinderen (7.1%) uit de analyses voor wiskunde einde 

eerste leerjaar geweerd wegens ontbrekende achtergrondgegevens en/of een ontbrekende 

eindscore.  
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Tabel 8. Uitval voor wiskunde einde L1 (WIS2) 

 
Geldige beginscore 

voor wiskunde 
Geldige beginscore 
voor wiskunde én: 

Geldige beginscore 
én geldige score voor 

WIS2 
In analyse voor WIS2  

In analyse voor 
WIS2 én 

onbekend voor1: 

 scholen leerlingen lftd TT scholen leerlingen scholen leerlingen CUL2 SES2 

Referentiegroep 119 3668 3668 

(100.0%)3 

3587 

(97.8%)3 

118 3465 

(94.5%)3 

118 3407 

(92.9%)3 

24.5% 10.5% 

(1) Procent berekend op het totaal van de leerlingen in analyse voor WIS2 (d.w.z. zonder leerlingen met ontbrekende gegevens voor leeftijd en/of 
thuistaal)  
(2) CUL = Culturele achtergrond (Belg, West-Europees, Turks-Maghrebijns, andere); SES = Sociaal-Economische Status 
(3) Procent berekend op het totaal van de leerlingen met een geldige beginscore voor wiskunde 

 

Van de 3407 kinderen die wel in de analyses voor wiskunde einde eerste leerjaar werden opgenomen, 

ontbreekt in bijna een kwart van de gevallen alle informatie omtrent hun culturele achtergrond. Ook 

beschikken we voor ruim 10% van deze leerlingen niet over een waarde voor de SES-variabele. 

 

1.3.3  Selectiviteit van de uitval 

Een belangrijke vraag is de volgende: hoe selectief is de uitval in termen van instroomkenmerken? 

Indien we voor alle leerlingen uit alle scholen uit de referentiegroep over alle nodige data zouden 

beschikken, dan zouden de uitspraken die we aan de hand van die data zouden doen bij uitbreiding 

gelden voor alle Vlaamse scholen die lager onderwijs aanbieden. Er dient echter steeds rekening 

gehouden te worden met een bepaalde hoeveelheid ontbrekende data. De mate waarin deze uitval 

selectief is (hier: met betrekking tot de instroomkenmerken van de leerlingen), bepaalt in hoeverre 

de representativiteit van de onderzoeksresultaten in het gedrang komt. 

In de vorige paragraaf werd de omvang van de uitval voor de eindtoetsen beschreven (zie Tabel 6 

t.e.m. 8). Voor de toetsen technisch lezen en spelling geldt dat de uitval enkel kinderen betreft die 

wel een begintoets voor taal hebben afgelegd, maar geen eindtoets. Voor wiskunde kan de uitval niet 

alleen te wijten zijn aan een ontbrekende eindscore, maar ook aan ontbrekende thuistaalgegevens . 

In deze paragraaf wordt eerst nagegaan of deze uitval selectief is in termen van enkele achtergrond- 

en andere leerlingkenmerken en daarna of er ook sprake was van selectiviteit naar aanvangs-

prestaties. De selectiviteit van de uitval wordt hier grotendeels inhoudelijk besproken. Voor meer 

uitgebreid cijfermateriaal wordt verwezen naar de tabellen in de bijlagen (Tabel B1 t.em. B6). 

We gingen dus in een eerste stap na of de groep kinderen die in de analyses (met betrekking tot de 

eindtoetsen) werden opgenomen enerzijds en de groep ‘uitvallers’ anderzijds significant van elkaar 

verschilden met betrekking tot enkele achtergrond- en andere leerlingkenmerken. 
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De uitval op de drie eindtoetsen (DMT, SVS en WIS2) heeft nauwelijks effect op de verdeling naar 

geslacht. Telkens bleek de verdeling jongens–meisjes in de groep kinderen die in de analyse werden 

opgenomen niet significant3 te verschillen van de verdeling in de groep ‘uitvallers’. 

Wel bleek de uitval op de eindtoetsen in hogere4 mate kinderen met een onderwijsachterstand te 

treffen. De groep ‘uitvallers’ bevat ruim 12,5% kinderen die reeds bij het begin van het eerste 

leerjaar één of meerdere jaren onderwijsachterstand hadden opgelopen, terwijl dit percentage 

binnen de groep kinderen wiens resultaten wel in de analyses werden opgenomen net beneden 5% 

blijft. Deze vaststelling geldt voor de uitval voor de drie eindtoetsen. De uitval bleek wel niet5 

selectief te zijn naar geboortemaand. 

Wanneer we de culturele achtergrond van de ‘uitvallers’ bestuderen, dan blijkt de uitval in hogere6 

mate de leerlingen te treffen voor wie de culturele achtergrond onbekend is. Uit de verder 

besproken analyses zal blijken dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat de leerlingen uit de 

categorie ‘onbekend’ vooral leerlingen zijn met een niet-Belgische achtergrond. In tweede instantie 

ligt ook het percentage kinderen met een culturele achtergrond uit de categorie ‘andere’ iets hoger 

binnen de groep ‘uitvallers’. De selectiviteit van de uitval is, voor dit achtergrondkenmerk, sterker 

voor de eindtoets wiskunde, dan voor de beide eindtoetsen taal.  

Bekijken we de uitval in termen van de thuistaal van de betrokken kinderen dan zien we dat de groep 

‘uitvallers’ verhoudingsgewijs meer7 kinderen omvat die thuis helemaal geen Nederlands spreken of 

voor wie de thuistaal niet bekend is. Voor de eindtoets wiskunde (WIS2) is deze vaststelling uiteraard 

mede het gevolg van het feit dat de 81 leerlingen met een ontbrekende waarde voor thuistaal uit de 

analyses werden weggelaten. Maar ook voor de toetsen spelling en technisch lezen ligt het 

percentage kinderen wiens thuistaal onbekend is aanzienlijk hoger dan in de groep kinderen wiens 

resultaten wel in de respectievelijke analyses opgenomen werden. Daar waar de thuistaal-

categorieën ‘geen Nederlands’ en ‘onbekend’ in de groep ‘uitvallers’ oververtegenwoordigd zijn, ligt 

het percentage leerlingen dat thuis enkel Nederlands spreekt aanzienlijk lager. 

Wat de sociaal-economische status (SES) ten slotte betreft, wijzen de gegevens erop dat de uitval 

vooral8 kinderen treft met een lage SES en kinderen voor wie de SES niet bekend is. Ook hier geldt 

dat aan de hand van de verder besproken analyses een inschatting kan gemaakt worden van de 

sociaal-economische status van de leerlingen voor wie de waarde voor de SES-variabele ontbreekt. 

                                                        
3 Uitval op DMT: χ²(1, N=3675) = 0.133, p = 0.716. Uitval op SVS: χ²(1, N=3675) = 1.345, p = 0.246. Uitval op WIS2: χ²(1, 

N=3668) = 0.012, p = 0.913. 
4  Uitval op DMT: χ²(3, N=3675) = 54.556, p < 0.001. Uitval op SVS: χ²(3, N=3675) = 46.375, p < 0.001. Uitval op WIS2: χ²(3, 

N=3668) = 65.296, p < 0.001. 
5 Uitval op DMT: χ²(11, N=3675) = 14.419, p = 0.211. Uitval op SVS: χ²(11, N=3675) = 13.240, p = 0.278. Uitval op WIS2: χ²(11, 

N=3668) = 12.643, p = 0.317. 
6 Uitval op DMT: χ²(4, N=3675) = 29.791, p < 0.001. Uitval op SVS: χ²(4, N=3675) = 40.961, p < 0.001. Uitval op WIS2: χ²(4, 

N=3668) = 166.319, p < 0.001. 
7 Uitval op DMT: χ²(3, N=3675) = 75.118, p < 0.001. Uitval op SVS: χ²(3, N=3675) = 100.999, p < 0.001. Uitval op WIS2: χ²(3, 

N=3668) = 1103.664, p < 0.001. 
8 Uitval op DMT: χ²(3, N=3675) = 52.303, p < 0.001. Uitval op SVS: χ²(3, N=3675) = 83.845, p < 0.001. Uitval op WIS2: χ²(3, 

N=3668) = 290.070, p < 0.001. 
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De resultaten van deze analyses wijzen erop dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat de 

categorie ‘SES ontbreekt’ vooral leerlingen met een lage SES omvat.  

We gingen niet alleen na of de uitval selectief is in termen van achtergrondkenmerken, maar ook of 

er sprake is van selectiviteit naar de scores op de toetsen taal en wiskunde bij het begin van het 

eerste leerjaar. Voor beide leergebieden blijkt er inderdaad ook sprake te zijn van selectiviteit naar 

aanvangsprestatie. Tabel 9 bevat per eindtoets de gemiddelde scores (en de bijbehorende 

standaardafwijkingen) op de begintoets uit het betreffende leergebied.  

 

Tabel 9. Selectiviteit van de uitval naar aanvangsniveau: DMT, SVS en WIS2 

Eindtoets Begintoets  M SD N 

Technisch lezen (DMT)1 Taal uitval  48.424  8.525  215 

  in analyse  53.437  7.522  3460 

  totaal  53.143  7.674  3675 

Spelling (SVS)2 Taal uitval  46.733  8.355  208 

  in analyse  53.528  7.459  3467 

  totaal  53.143  7.674  3675 

Wiskunde (WIS2)3 Wiskunde (WIS1) uitval  48.164  8.579  261 

  in analyse  55.646  7.408  3407 

  totaal  55.113  7.739  3668 

(1) Uitval op DMT: F(1, 3673) = 88.42, p < 0.001 
(2) Uitval op SVS: F(1, 3673) = 160.52, p < 0.001 
(3) Uitval op WIS2: F(1, 3666) = 241.41, p < 0.001 

 

Voor de drie toetsen blijken het vooral de kinderen met lage beginscores te zijn die uitvallen: de 

gemiddelde aanvangsscore voor de groep ‘uitvallers’ ligt telkens duidelijk lager dan de gemiddelde 

aanvangsscore voor de groep leerlingen wiens resultaten wel in de betreffende analyses werden 

opgenomen. Univariate variantie-analyses wezen uit dat deze gemiddelde scoreverschillen in alle 

gevallen ook significant zijn.  

Voor zover het om uitval wegens ontbrekende eindscores gaat, kan de selectiviteit van de uitval naar 

aanvangsprestaties grotendeels verklaard worden als het gevolg van het wegvallen van zwakkere 

leerlingen die ofwel na het begin van het schooljaar teruggingen naar de derde kleuterklas ofwel in 

de loop van het schooljaar naar het buitengewoon onderwijs overstapten. Die leerlingen worden in 

het SIBO-onderzoek verder afzonderlijk gevolgd.  
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1.4  Analyses 

De analyses in dit rapport brengen de leerresultaten van kinderen op het einde van het eerste 

leerjaar in verband met een aantal belangrijke instroomkarakteristieken. Na een uitgebreide 

verkenning van de verschillen tussen leerlingen en scholen bij het begin van het eerste leerjaar, 

wordt gefocust op de vraag in welke mate eventuele verschillen in leerresultaten voor taal (technisch 

lezen en spelling) en wiskunde op het einde van het schooljaar verklaard kunnen worden vanuit 

dergelijke instroomverschillen.  

Bij de analyses wordt vertrokken vanuit het bekende CIPO-model (vb. Scheerens, 1990). Er wordt 

namelijk nagegaan in hoeverre verschillen in output (leerresultaten) kunnen verklaard worden vanuit 

verschillen in input (instroomkenmerken). In de mate dat de opgenomen instroomkarakteristieken 

alle mogelijke relevante inputvariabelen ‘dekken’, kunnen de niet-verklaarde verschillen 

toegeschreven worden aan verschillen in processen op klas- of schoolniveau of aan verschillen in de 

context. De invloed van deze proces- en contextkenmerken wordt in de voorliggende analyses nog 

niet nader verkend.  

In de schooleffectiviteitsliteratuur worden ‘niet door instroomkenmerken verklaarde verschillen in 

leerresultaten’ doorgaans in verband gebracht met begrippen als ‘leerwinst’ en ‘toegevoegde 

waarde’ (vb. Meyer, 1997; Bosker, Béguin & Rekers-Mombarg, 2001). In dit rapport zullen we 

dergelijke verschillen niet benoemen als leerwinst. We spreken wel van ‘leerresultaten gecorrigeerd 

voor instroomkarakteristieken’ en van ‘toegevoegde waarde’. In wat volgt, gaan we op die 

concepten even dieper in. 

Leerwinst en toegevoegde waarde 

Het begrip ‘leerwinst’ wordt door diverse mensen en instanties op een verschillende manier ingevuld, 

terwijl men er vaak van uitgaat dat iedereen onder dat begrip wel hetzelfde verstaat (Ver Eecke, 

2004). Onder leerwinst verstaan wij principieel: datgene wat een leerling gedurende een zekere 

periode heeft bijgeleerd. Dat omvat dus niet alleen wat een leerling op school leert, maar ook wat 

die leerling van thuis uit meekrijgt, wat in de omgang met vriendjes wordt geleerd, enzoverder. Dat 

‘bijleren’ en ‘meekrijgen’ moet niet in strikte zin als ‘het intentioneel verwerven van nieuwe 

leerinhouden’ opgevat worden. Gunstige thuisfactoren kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat 

kinderen wat ze op school aan nieuwe kennisinhouden en vaardigheden verwerven, beter en dieper 

kunnen verwerken. Dat komt uiteindelijk ook hun vaardigheid en competentie ten goede en zal zich 

vervolgens ook in hun schoolprestaties manifesteren. Bovendien kunnen de leerprocessen die 

kinderen doormaken ook beïnvloed worden door strikt individuele kindfactoren: sekse, leeftijd, 

intelligentie, enzoverder. Elke competentie waarvan een kind op een bepaald moment blijk geeft, is 

dus het resultaat van een brede waaier aan invloeden. Op dezelfde wijze is ook de leerwinst die over 
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een bepaalde periode geboekt wordt de resultante van heel wat factoren. We kunnen ze daarom 

benoemen als de ‘bruto’ leerwinst. 

Om in dat geheel de unieke bijdrage van de school te kunnen identificeren, kan men die ‘bruto’ 

leerwinstscore ‘uitzuiveren’ van de effecten van niet-schoolse invloeden. Dat gebeurt door middel 

van regressieanalyse. Die ‘uitgezuiverde’ of ‘netto’ leerwinst is dan precies datgene wat de school 

aan het leren van de kinderen heeft bijgedragen. Daarom wordt ze ook vaak de ‘toegevoegde 

waarde’ genoemd die een school (in het leren van de kinderen) realiseert.  

In feite gaat het bij die ‘toegevoegde waarde’ om een restscore. Al het leren dat we niet door andere 

factoren hebben kunnen ‘verklaren’, schrijven we toe aan de school (en bij verdere analyse aan de 

klas, de leraar, enz.). In welke mate die restscore in werkelijkheid ook overeenstemt met wat de 

school aan het leren heeft bijgedragen, hangt af van hoe volledig we zijn geweest bij het 

identificeren van mogelijke niet-schoolse invloeden. In de analyses die voorliggen hebben we ons 

beperkt tot vijf factoren: sekse en leeftijd van de kinderen, culturele achtergrond, thuistaal en 

sociaal-economische status (SES) van het gezin. Dat is maar een beperkt aantal, maar uit veel 

onderzoek is gebleken dat dit vijftal voor veel soorten van leerresultaten toch wel de krachtigste 

voorspellers zijn (zie bijvoorbeeld: Secada, 1992; Espy, Molfese & DiLalla, 2001; Molfese, Modglin & 

Molfese, 2003). Wat daar in latere, meer verfijnde analyses nog aan toegevoegd kan worden, zal 

eerder helpen de verscheidenheid die reeds door die vijf factoren verklaard wordt, verder te 

verfijnen en uit te leggen, eerder dan dat ze bijkomend nog veel meer verschillen tussen leerlingen 

zal ‘wegverklaren’.   

Leerwinst versus ‘gecorrigeerde eindscores’ 

In het SiBO-onderzoek proberen we zoveel mogelijk te werken met gecalibreerde toetsen. Deze 

calibratie houdt in dat de items van alle toetsen uit een leergebied (vb. wiskunde) via Item Response 

Modeling (IRT) op één vaardigheidsschaal geplaatst worden (Verhaeghe et al., in voorbereiding). Op 

deze manier worden de toetsscores voor de verschillende afnamemomenten rechtstreeks met elkaar 

vergelijkbaar. Deze techniek maakt het eveneens mogelijk de leerwinst voor een gegeven periode (vb. 

een leerjaar) eenvoudig te bepalen als het verschil tussen de eind- en de beginscore voor die periode. 

Het model waarbij de vordering tussen twee tijdstippen gemeten wordt aan de hand van het verschil 

tussen een begin- en een eindscore wordt het ‘verschilscoremodel’ genoemd. 

De leerwinst voor de derde kleuterklas werd zo berekend door de toetsscores voor het begin van het 

schooljaar af te trekken van de toetsscores voor het einde van het schooljaar. De bekomen 

verschilscore vormde dan de ‘bruto’ leerwinst in de derde kleuterklas. Die konden we vervolgens 

uitzuiveren voor de effecten van niet-schoolse invloeden (zie Verhaeghe & Van Damme, 2004). 

Voor de schatting van de leerwinst in het eerste leerjaar ligt een dergelijke benadering met 

verschilscores niet voor de hand. Zoals we hoger aangaven (zie paragraaf 1.2.1), maakt met name 
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het gegeven dat systematisch lees- en schrijfonderricht precies in het eerste leerjaar begint, het 

moeilijk om aan het begin van het eerste leerjaar al een toets af te nemen die voor die vaardigheden 

precies ‘meet’ hoe ver de kinderen op dat vlak al staan. Dat betekent echter niet dat we zomaar 

kunnen aannemen dat alle leerlingen in het eerste leerjaar ‘van nul’ (of een ander gelijk niveau) 

beginnen. Er is meer dan waarschijnlijk sprake van een verschil in beginsituatie dat wellicht kan 

helpen verklaren waarom het ene kind de nieuwe, voor het eerst systematisch onderwezen 

vaardigheden sneller verwerft dan het andere. De initiële vaardigheden die in dat verband een rol 

spelen, hebben we proberen te toetsen aan de hand van de toets “Taal voor Kleuters” (zie paragraaf 

1.2.1; Verachtert e.a., 2005). Die toets blijkt een vrij goede voorspeller van het niveau dat leerlingen 

op het einde van het eerste leerjaar halen voor spelling (r = 0.49, n = 3467, p = 0.000) en technisch 

lezen (r = 0.39, n = 3460, p = 0.000). Voeren we de score op de toets “Taal voor Kleuters” als eerste 

verklarende variabele in in een regressie-analyse met de score op de spellingstoets als afhankelijke 

variabele, dan kunnen we op basis van het residu een gecorrigeerde score9 voor spelling creëren. Die 

gecorrigeerde score drukt uit wat de score van de leerling voor spelling zou zijn geweest als die 

leerling het schooljaar was begonnen met een gemiddelde score voor “Taal voor Kleuters”. In de 

literatuur wordt zo’n gecorrigeerde score vaak opgevat als een redelijk goede benadering van de 

leerwinst die een leerling heeft geboekt. Omdat deze benadering in wezen teruggaat op de techniek 

van covariantieanalyse wordt ze ook wel het ‘covariantiemodel’ genoemd – dit ter onderscheid met 

het hierboven aangehaalde verschilscoremodel.  

In het SiBO-onderzoek geven we er de voorkeur aan om niet van leerwinst te spreken wanneer de 

score op een eindtoets door middel van regressie-analyse voor een beginscore gecorrigeerd wordt. De 

resulterende residuele score (en de daarvan afgeleide ‘gecorrigeerde eindscore’) drukt immers niet 

echt uit wat de leerling heeft bijgeleerd tussen de begin- en de eindtoets. Het drukt, zoals gezegd, 

uit wat de score op de eindtoets geweest zou zijn indien de score op de begintoets even hoog was 

geweest als de gemiddelde10 aanvangsscore. Daarom spreken we enkel van leerwinst wanneer de 

vorderingen van leerlingen gemeten worden aan de hand van het verschilscoremodel en niet aan de 

hand van het covariantiemodel. 

Voorafgaand werd de toegevoegde waarde van een school omschreven als de zogenaamde ‘netto’ 

leerwinst. Aangezien we in het gebruikte covariantiemodel niet over leerwinst wensen te spreken, 

hoe moeten we dan de toegevoegde waarde van een school in dit model verstaan? In het covariantie-

model wordt, zoals gezegd, de score op de begintoets als eerste verklarende variabele ingevoerd in 

het regressiemodel met de eindscore als afhankelijke variabele. Op deze manier wordt een 

gecorrigeerde eindscore bekomen: een eindscore die ‘uitgezuiverd’ is voor verschillen in 

aanvangsprestaties. Wanneer in het regressiemodel, naast een beginscore, ook andere instroom-

karakteristieken (sekse, leeftijd, thuistaal, culturele achtergrond, SES) worden opgenomen, wordt 

                                                        
9  De gecorrigeerde (gemiddelde) eindscore is de som van het residu (voor een leerling, klas of school) en het intercept. 
10  In alle analyses centreren we de beginscore rond het gemiddelde. Dat laat de hier gegeven interpretatie toe. 
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de score op de eindtoets verder uitgezuiverd voor niet-schoolse invloeden. Men bekomt een score die 

uitdrukt wat de score op de eindtoets zou geweest zijn indien de leerling behalve een gemiddelde 

beginscore ook nog eens ‘gemiddeld’ zou scoren op al die andere instroomkenmerken. Neemt men 

van die verder uitgezuiverde eindscore het gemiddelde voor een school, dan reflecteert de mate 

waarin dat gecorrigeerde schoolgemiddelde boven het algemene gemiddelde uitsteekt, de 

toegevoegde waarde die de school voor de betreffende groep leerlingen (voor het betreffende 

leerdomein en het betreffende leerjaar) heeft gerealiseerd. Als het gecorrigeerde schoolgemiddelde 

lager ligt dan het algemene gemiddelde dan krijgt men voor de toegevoegde waarde een negatief 

getal. Dat betekent niet noodzakelijk dat de leerlingen op zo’n school gemiddeld niets hebben 

bijgeleerd of erger nog, op het eind gemiddeld minder competent zouden geworden zijn dan ze bij 

het begin waren. Het betekent alleen dat de toegevoegde waarde voor de betrokken school lager ligt 

dan voor de gemiddelde Vlaamse school. Anders dan wanneer met leerwinstscores gewerkt wordt, 

kan bij gebruik van ‘gecorrigeerde eindscores’ de toegevoegde waarde namelijk alleen in relatieve 

cijfers (hoger dan, gelijk aan of lager dan het algemene gemiddelde) uitgedrukt worden. 

Voor het leerdomein wiskunde ligt de overgang van kleuteronderwijs naar lager onderwijs toets-

technisch iets makkelijker. Hoewel er ook voor wiskunde pas vanaf het eerste leerjaar sprake is van 

echt systematisch rekenonderricht, komen in het kleuteronderwijs reeds heel wat elementen van 

een essentieel ‘rekenbegrip’ aan de orde. Het blijkt mogelijk de vaardigheid die kleuters op het vlak 

van elementair rekenbegrip ontwikkelen op één schaal te plaatsen met de reken- en wiskunde-

vaardigheden die in het eerste leerjaar (en volgende) worden verworven (Verhaeghe et al., in 

voorbereiding). In principe zou het dus mogelijk zijn om voor het leerdomein wiskunde met 

leerwinstscores in plaats van met gecorrigeerde eindscores te werken. Omwille van de 

gelijkvormigheid met de analyses voor spelling en technisch lezen, gaven we er echter in eerste 

instantie de voorkeur aan om ook voor het leerdomein wiskunde volgens het covariantiemodel te 

werken. 

Multiniveau-analyses 

Onze data hebben een ‘genest’ karakter: leerlingen behoren tot klassen die op hun beurt tot scholen 

behoren. Dit betekent dat de toetsscores van individuele leerlingen niet onafhankelijk van elkaar zijn: 

leerlingen binnen een klas beïnvloeden elkaar en ondergaan gelijke invloeden. Hetzelfde geldt voor 

leraren binnen één school. Om correcte parameterschattingen te bekomen en correcte statistische 

inferenties te kunnen maken, zijn daarom multiniveau-analyses te verkiezen boven ‘gewone’ 

regressie-analyses (Snijders & Bosker, 1999; Raudenbush & Bryk, 2002). 
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Bij de opbouw van de modellen wordt stapsgewijs te werk gegaan. In een eerste stap wordt een 

nulmodel (model 0) gedefinieerd. Daarbij wordt de variantie11 in drie niveaus opgesplitst: er is 

sprake van variantie op leerlingniveau, op klasniveau en op schoolniveau. Er zou in principe nog een 

niveau tussen klas en school onderscheiden kunnen worden: de vestigingsplaats. Maar aangezien veel 

scholen maar één vestigingplaats hebben of, als er meer vestigingsplaatsen zijn, veel van die 

vestigingsplaatsen maar één klas hebben, valt het vestigingsplaatsniveau doorgaans samen met ofwel 

het schoolniveau ofwel het klasniveau. Dat levert zowel technische als interpretatieproblemen op. 

Om die te vermijden wordt slechts met drie niveaus gewerkt.  

In een tweede stap worden de beginscore (model 1a) en de leerling- en achtergrondkenmerken 

(model 1b) apart in de vergelijking ingebracht. Vervolgens worden deze beide modellen in één model 

gecombineerd (model 2).  

De prestaties en vorderingen van kinderen worden mogelijk niet alleen beïnvloed door hun eigen 

individuele achtergrond, maar ook door de samenstelling van de klasgroep of de schoolbevolking 

waar ze deel van uitmaken. Zo is het mogelijk dat onder meer de sociaal-economische status een 

dubbele invloed uitoefent: rechtstreeks (als factor op individueel niveau) en onrechtstreeks (als 

factor op groepsniveau), bijvoorbeeld wanneer de klasgroep een groot aandeel kinderen met een 

bepaalde achtergrond telt. In dit laatste geval wordt er gesproken van een effect van de groeps-

compositie. Groepscompositie-effecten worden getoetst door het invoeren van variabelen die 

geaggregeerd werden op klas- en op schoolniveau (vb. het percentage jongens in de klas of de 

gemiddelde SES voor de klas). Door de interactie tussen de variabele op individueel niveau en de 

(geaggregeerde) variabele op groepsniveau te toetsen, kan bijvoorbeeld nagegaan worden of 

anderstalige leerlingen het beter doen in een klas of school met weinig of juist meer anderstalige 

leerlingen, of meisjes het beter doen in een klas met meer meisjes of juist met meer jongens, 

enzoverder.  

Bij de interpretatie van groepscompositie-effecten dient evenwel de nodige voorzichtigheid aan de 

dag gelegd te worden. Het is namelijk niet ondenkbaar dat sommige procesvariabelen die bijdragen 

tot betere leerresultaten met bepaalde groepscomposities geassocieerd zijn. Zo zou het bijvoorbeeld 

kunnen dat leerkrachten in klassen met een hoog gemiddeld aanvangsniveau anders les geven (vb. 

sneller naar een hoger niveau overgaan) dan in klassen met een laag gemiddeld aanvangsniveau. Ook 

zou het kunnen dat leerkrachten in klassen met veel leerlingen met ‘ongunstige’ sociale 

achtergrondkenmerken hun manier van lesgeven door bepaalde vooroordelen laten beïnvloeden en 

dat het die andere manier van onderwijzen is die een impact heeft op het gemiddelde leerresultaat 

                                                        
11  De variantie is een getal dat uitdrukt hoe groot de spreiding van de individuele toetsscores rond het gemiddelde is. In 

multiniveau-analyses met klas en school als bovenliggende niveaus wordt niet alleen het algemene gemiddelde beschouwd 
maar ook de gemiddelden voor elke school en voor elke klas. Voor elke individuele toetsscore wordt bekeken hoe ver die 
van zijn klasgemiddelde afligt; die klasgemiddelden worden op hun beurt bekeken t.o.v. het schoolgemiddelde en de 
schoolgemiddelden t.o.v. het algemeen gemiddelde. De variantie op schoolniveau drukt dus uit hoe sterk scholen rond het 
algemeen gemiddelde gespreid liggen; de variantie op klasniveau drukt uit hoe sterk klassen rond hun schoolgemiddelde 
gespreid liggen en de variantie op leerlingniveau drukt uit hoe sterk individuele toetsscores rond hun klasgemiddelde 
gespreid liggen. 
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in de klas en niet de samenstelling van de groep op zich. Door te ‘corrigeren’ voor het 

groepscompositie-effect wordt meteen ook een stuk van de toegevoegde waarde (positief of negatief) 

weggehaald voor die klassen waar die andere manier van lesgeven wordt toegepast. Voorzichtig-

heidshalve zullen we groepscompositie-effecten daarom maar als laatste predictor invoeren. 

Daarenboven laten we voor de schatting van de toegevoegde waarde van scholen de groeps-

compositie-effecten principieel buiten beschouwing12.  

In het model met alle instroomkenmerken op leerlingniveau (model 2) worden niet enkel de 

zogenaamde fixed effects nagegaan, maar ook eventuele random slope effects. Bij het toetsen van 

fixed effects wordt bekeken welk effect een bepaalde verklarende variabele op de afhankelijke 

variabele heeft, waarbij het effect hetzelfde voor alle leerlingen, klassen of scholen uit de 

bestudeerde steekproef hetzelfde is. Met de toetsing van de random slope effects wordt nagegaan of 

het plausibel is dat het effect van de betreffende variabele niet ‘vast’ is, maar wel varieert van klas 

tot klas of van school tot school. Zo is het bijvoorbeeld niet alleen mogelijk dat een lage SES een 

negatieve invloed heeft op het leren van een kind, maar dat ook de mate waarin dat zo is, van klas 

tot klas of van school tot school verschilt. Zulke effecten zijn uiteraard erg belangrijk.  

Random slope effects op een hoger niveau (klas, school) mogen maar in het verklaringsmodel 

opgenomen worden nadat eerst is nagegaan of er voor de betrokken verklarende variabele geen 

significant random effect op het laagste niveau (leerling) gevonden wordt. Als dat zo is, wordt dat 

effect eerst in het model opgenomen. Significante random slope effects op leerlingniveau wijzen 

erop dat de verscheidenheid in (gecorrigeerde) leerresultaten samenhangt met een verklarende 

variabele. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillen in leerresultaten groter zijn tussen jongens onderling 

dan tussen meisjes onderling. Zouden we met zulke verschillen op leerlingniveau geen rekening 

houden, dan zou – bij een sterk variërende samenstelling naar sekse - wel eens verkeerdelijk 

geconcludeerd kunnen worden dat klassen of scholen onderling verschillen in de mate waarin sekse 

een rol speelt in de leerresultaten. 

Bij regressie-analyse – en dus ook bij multiniveau-analyse – is het steeds de bedoeling om met zo 

weinig mogelijk verklarende variabelen zo veel mogelijk van de variantie in de afhankelijke variabele 

(hier: de toetsscores) te verklaren. In het ‘finale’ verklaringsmodel worden daarom alleen die 

variabelen opgenomen waarvan het effect op de toetsscores significant is. Tijdens het analysewerk 

werden dus veel meer effecten getoetst dan in de tabellen wordt weergegeven.  

Wanneer is een effect significant? In de tabellen met de resultaten van de multiniveau-analyses vindt 

men voor elk effect twee getallen: het ene is de coëfficiënt β (het regressiegewicht) en het andere 

de standaardfout (SE). Is de verhouding β/SE groter dan of gelijk aan 1.96, dan is het effect 

significant: de kans dat het resultaat aan toeval te wijten is, is niet hoger dan 5%. 

                                                        
12  In hoofdstuk 6 presenteren we bijkomende analyses waarin wordt nagegaan wat de impact van groepscompositie-effecten 

is op de schatting van de toegevoegde waarde die scholen realiseren. 
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Continue verklarende variabelen 

Verklarende variabelen die continu van aard zijn (vb. de beginscores, de SES van de leerlingen of het 

percentage kinderen in de klas met een lage SES) werden steeds gecentreerd rond hun gemiddelde. 

Het gemiddelde voor die verklarende variabele wordt daarmee op nul gezet. Dat maakt de 

interpretatie van het intercept (= de coëfficiënt voor de constante) eenvoudiger. Dat kan dan 

namelijk geïnterpreteerd worden als de score die gemiddeld gehaald wordt door leerlingen met een 

gemiddelde score op de verklarende variabelen. Zo zou het intercept bijvoorbeeld de eindscore 

kunnen vertegenwoordigen die gemiddeld gemaakt wordt door leerlingen met een gemiddelde 

beginscore en van een gemiddelde leeftijd in een “gemiddelde” klas. Er is slechts één uitzondering 

waarbij een continue variabele niet gecentreerd werd rond zijn gemiddelde: de variabele 

‘geboortemaand’ (zie verder). 

Categorische verklarende variabelen  

Voor categorische variabelen zoals sekse of thuistaal kan geen gemiddelde bepaald worden. Ze 

kunnen ook niet zomaar als verklarende variabele in een regressie- of multiniveau-analyse worden 

ingevoerd. Elke categorie moet afzonderlijk, onder de vorm van een dummy worden ingevoerd. Een 

dummy geeft aan of een leerling al dan niet tot de betreffende categorie behoort. In een 

regressie-analyse geldt telkens één van de categorieën als ‘referentiecategorie’ waarmee al de 

overige categorieën vergeleken worden.  

Voor de variabele ‘sekse’ bijvoorbeeld, namen we de categorie ‘meisjes’ als referentiecategorie. In 

de analyse wordt daarom een dummy gebruikt die aangeeft of de leerling al dan niet een jongen is. 

Jongens krijgen bijgevolg een waarde ‘1’ voor deze dummy, meisjes logischerwijs een waarde ‘0’. 

Met ‘meisjes’ als referentiecategorie geeft het intercept in het model de gemiddelde toetsscore voor 

de meisjes weer. Hoeveel de gemiddelde toetsscore voor de jongens daar gemiddeld van afwijkt, kan 

worden afgelezen aan de coëfficiënt voor de gebruikte dummy. 

Voor de variabele ‘thuistaal’ hebben we drie categorieën en daarom zijn er twee dummy’s nodig. Met 

‘thuistaal Nederlands’ als referentiecategorie hebben we dus een dummy voor ‘thuistaal 

niet-Nederlands’ en een dummy voor ‘taalgemengd gezin’ (Nederlands en een andere taal). Een 

leerling die tot geen van deze twee laatste categorieën behoort, is logischerwijs Nederlandstalig. 

Met ‘thuistaal’ als (enige) verklarende variabele in het model geeft het intercept weer wat de 

gemiddelde toetsscore voor Nederlandstalige leerlingen is. Wanneer ook ‘sekse’ als verklarende 

variabele is ingevoerd, vertegenwoordigt de parameterschatting voor het intercept de gemiddelde 

score voor de Nederlandstalige meisjes. 

De variabele ‘culturele achtergrond’ telt vier categorieën. De categorie ‘Belgisch’ is de 

referentiecategorie en vandaar zijn er dummy’s nodig voor de categorieën ‘West-Europees’ 

(niet-Belgisch), ‘Turks/Maghrebijns’ en ‘andere’.  
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De leeftijd van de leerlingen wordt in de modellen ingevoerd aan de hand van drie verschillende 

variabelen: ‘geboortemaand’ (categorisch/continu) 13 , ‘ZitAchterop’ (dummy) en ‘ZitVoorop’ 

(dummy). De eerste variabele kan een waarde aannemen van 0 (januari) tot en met 11 (december). 

Om de interpretatie van eventuele effecten van de geboortemaand te vergemakkelijken, werd 

ervoor gekozen om deze variabele niet te centreren rond bijvoorbeeld het gemiddelde, maar wel de 

kinderen geboren in de maand januari als referentie te nemen. De dummy’s ‘ZitAchterop’ en 

‘ZitVoorop’ zijn rechtstreeks afgeleid van het geboortejaar, waarbij de eerste dummy de waarde 1 

krijgt voor alle kinderen die vóór 1997 geboren zijn en de tweede dummy de waarde 1 krijgt voor alle 

leerlingen die ná 1997 geboren zijn. Afhankelijk van welke dummy in het model wordt ingevoerd 

(‘ZitVoorop’, ‘ZitAchterop’ of beide), wordt de referentiecategorie gevormd door respectievelijk de 

kinderen die geen ‘onderwijsvoorsprong’ hebben, de kinderen die geen onderwijsachterstand hebben 

of de kinderen die in 1997 geboren zijn.   

Zoals we hoger, onder paragraaf 1.2.2 aangaven, hebben we voor de variabelen ‘sociaal-economische 

status’ en ‘culturele achtergrond’ een bijkomende categorie aangemaakt: ‘onbekend’. Dat deden we 

om het relatief grote aantal leerlingen voor wie de SES en/of de culturele achtergrond van het gezin 

niet achterhaald kon worden, toch in de analyses te kunnen houden (zie paragraaf 1.3.2). Met die 

categorie ‘onbekend’ moet wel voorzichtig omgesprongen worden. Ze kan niet zomaar op één lijn 

gesteld worden met de andere categorieën. Maar door de gemiddelde toetsscore voor die categorie 

te vergelijken met die van de andere categorieën, kan een ingeschat worden om welke leerlingen het 

in die categorie ‘onbekend’ wellicht gaat. 

 

 

 

 

                                                        
13  In strikte zin gaat het hier om een categorische variabele met 12 categorieën, aangezien de ‘tussenwaarden’ (vb. 5.5) niet 

voorkomen. Sommigen spreken echter in het geval van een categorische variabele met een dergelijk groot aantal 
categorieën van een continue variabele.  
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2. De beginsituatie in L1 

 

In dit hoofdstuk presenteren we de analyse die betrekking heeft op de beginsituatie in het eerste 

leerjaar. Daarbij beschrijven we in een eerste stap de leerlingen uit de referentiegroep bij aanvang 

van het eerste leerjaar aan de hand van enkele leerling- en achtergrondkenmerken (paragrafen 2.1 

en 2.2) en aan de hand van hun aanvangsniveau voor taal en wiskunde (paragraaf 2.3). In een tweede 

stap worden ook de samenhangen tussen de verschillende instroomkenmerken van naderbij bekeken 

(paragraaf 2.4). 

De analyse van de beginsituatie in het eerste leerjaar gebeurt op basis van de gegevens voor de 3689 

kinderen uit de referentiegroep die minstens één begintoets op een geldige manier hebben afgelegd 

(zie Tabel 2). 

 

2.1  Sekse en leeftijd 

De groep kinderen met minstens één geldige beginscore telt in totaal 1828 meisjes (49.6%) en 1861 

jongens (50.4%). De leeftijd van de betrokken kinderen wordt uitgedrukt aan de hand van het 

geboortejaar en de geboortemaand. Ruim 5% van de leerlingen heeft bij het begin van het eerste 

leerjaar reeds één of twee jaar onderwijsachterstand opgelopen: 180 kinderen (4.9%) zijn geboren in 

1996 en 13 kinderen (0.4%) in 1995. Nog eens 41 kinderen (1.1%) zijn geboren in 1998 en hebben dus 

één jaar ‘onderwijsvoorsprong’. De overige 3455 kinderen (93.7%) zitten op leeftijd. Wat de 

geboortemaand betreft, blijken de leerlingen vrij gelijkmatig over de maanden van het jaar gespreid 

te zijn. Wat wel opvalt is dat ruim de helft van de kinderen met een vroege onderwijsachterstand 

geboren is in de laatste drie maanden van het jaar. Daarenboven blijkt ruim 80% van de kinderen die 

een zogenaamde ‘onderwijsvoorsprong’ hebben tijdens de eerste drie maanden van het jaar geboren 

te zijn. In Vlaanderen is het de gewoonte dat kinderen vanaf het allerprilste begin van hun 

schoolloopbaan min of meer per geboortejaar gegroepeerd worden. Dit betekent dat kinderen die 

tijdens de laatste maanden van het burgerlijk jaar geboren zijn meestal tot de jongsten van hun klas 

behoren. Dit heeft blijkbaar tot gevolg dat deze groep extra kwetsbaar is voor een erg vroege 

onderwijsachterstand, vermoedelijk in het grootste deel van de gevallen het gevolg van een jaar 

zittenblijven in de derde kleuterklas.  
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Tabel 10. Verdeling naar geboortejaar en geboortemaand (aanvang L1) 

Geboortejaar Geboortemaand  

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal 

1995 0 0 1 0 0 2 0 0 1 3 2 4 13 

 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% 7.7% 23.1% 15.4% 30.8% 100.0% 

1996 5 1 7 7 6 13 12 13 15 23 29 49 180 

 2.8% 0.6% 3.9% 3.9% 3.3% 7.2% 6.7% 7.2% 8.3% 12.8% 16.1% 27.2% 100.0% 

1997 279 263 294 307 285 320 305 317 305 287 248 245 3455 

 8.1% 7.6% 8.5% 8.9% 8.2% 9.3% 8.8% 9.2% 8.8% 8.3% 7.2% 7.1% 100.0% 

1998 22 8 4 3 1 1 0 0 0 0 1 1 41 

 53.7% 19.5% 9.8% 7.3% 2.4% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 2.4% 100.0% 

totaal 306 272 306 317 292 336 317 330 321 313 280 299 3689 

 8.3% 7.4% 8.3% 8.6% 7.9% 9.1% 8.6% 8.9% 8.7% 8.5% 7.6% 8.1% 100.0% 

              

 

De kinderen die tijdens de eerste maanden van het jaar geboren zijn, behoren steevast tot de oudste 

kinderen van hun klas. Een beperkt aantal kinderen geeft al erg vroeg blijk van de nodige 

schoolrijpheid en stroomt bijgevolg vroeger dan gewoonlijk het (lager) onderwijs in. Vooral kinderen 

geboren in januari en februari hebben, blijkens de gegevens in Tabel 10, een verhoogde kans op een 

dergelijke vervroegde instroom. 

 

2.2  Achtergrondkenmerken 

Met betrekking tot de culturele achtergrond van de leerlingen werden vijf categorieën 

onderscheiden: ‘Belgisch’, ‘West-Europees’, ‘Turks-Maghrebijns’, ‘andere’ en ‘onbekend’. In totaal 

beschikken we voor 995 kinderen (27.0%)14 niet over gegevens met betrekking tot hun culturele 

achtergrond. De groep waarvoor wel gegevens beschikbaar zijn, telt 2330 Belgische kinderen (63.2%), 

127 kinderen van West-Europese, maar niet-Belgische afkomst (3.4%), 121 kinderen met een Turkse 

of Maghrebijnse achtergrond (3.3%) en 116 kinderen met nog een andere culturele achtergrond 

(3.2%). 

Wat de thuistaal betreft werden vier categorieën onderscheiden. Voor 84 kinderen (2.3%) is niet 

bekend welke taal ze thuis met hun ouders spreken. Zij behoren tot de categorie ‘onbekend’. Verder 

zijn er 2894 kinderen (78.4%) die thuis enkel Nederlands spreken (categorie ‘Nederlands’), 418 

kinderen (11.3%) die thuis, naast Nederlands, ook minstens één vreemde taal spreken (categorie 

‘Nederlands én andere taal’) en 293 kinderen (7.9%) die thuis geen Nederlands spreken (categorie 

‘geen Nederlands’). 

                                                        
14 Percentages berekend ten opzichte van het aantal leerlingen met minstens één geldige beginscore (N = 3689). 
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Om beter zicht te krijgen op de verdeling met betrekking tot de sociaal-economische status van de 

gezinnen werden de leerlingen op basis van hun SES-score in drie categorieën ingedeeld: laag – 

modaal – hoog. Daarnaast werd ook hier een categorie ‘onbekend’ opgenomen. De grens voor de 

categorie ‘laag’ werd gelegd op de waarde die overeenkomt met 1 standaarddeviatie onder het 

gemiddelde voor de referentiegroep. De grens voor de categorie ‘hoog’ werd op analoge wijze 

gevormd door de waarde die overeenkomt met 1 standaarddeviatie boven het gemiddelde van de 

referentiegroep. In totaal werden zo 522 kinderen (14.2%) in de categorie ‘lage SES’ ingedeeld, 2114 

kinderen (57.3%) in de categorie ‘modale SES’ en 575 kinderen (15.6%) in de categorie ‘hoge SES’. 

Voor de resterende 478 leerlingen (13.0%) beschikken we over onvoldoende gegevens om een 

betrouwbare SES-score te kunnen berekenen.  

 

2.3  Aanvangsprestaties 

Tabel 11 presenteert de ruwe gemiddelden en bijbehorende standaarddeviaties voor de taaltoets en 

de wiskundetoets die bij de aanvang van het eerste leerjaar werden afgenomen. Figuur 1 en Figuur 2 

geven de frequentieverdeling weer van de (afgeronde) vaardigheidsscores voor respectievelijk de 

toets “Taal voor Kleuters, begin eerste leerjaar” en de toets “Rekenbegrip, begin eerste leerjaar”. 

 

Tabel 11. Gemiddelden, standaarddeviaties en aantallen leerlingen voor de toetsen begin eerste leerjaar 

Toets M SD N 

Taal voor Kleuters 53.1434 7.6736 3675 

Rekenbegrip 55.1133 7.7394 3668 
 

Figuur 1.  Frequentieverdeling aanvangsscores taal 
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Figuur 2.  Frequentieverdeling aanvangsscores wiskunde 
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Zowel voor de begintoets taal als voor de begintoets wiskunde vertonen de ruwe scores een 

linksscheve verdeling (zie Verachtert et al., 2005). Voor de toets taal is er zelfs sprake van een 

plafondeffect in deze ruwe scores. Na de omzetting naar vaardigheidsscores vertoont de 

frequentieverdeling van de aanvangsscores voor wiskunde (Figuur 2) nog steeds een linksscheve 

verdeling (scheefheidscoëfficiënt = -0.34; SE = 0.04; t = 8.37; df = 3586; p < 0.001). Er zijn een aantal 

leerlingen die de maximumscore (≈ 72) halen, dus er is hier sprake van een klein plafondeffect.  

Voor taal is het plafondeffect in de vaardigheidsscores evenwel aanzienlijk groter (Figuur 1). Dit 

blijkt niet zozeer uit de scheefheidscoëfficiënt voor de verdeling: deze is klein, maar wel significant 

verschillend van nul (scheefheidscoëfficiënt = 0.16; SE = 0.04; t = 4.08; df = 3674; p < 0.001). Figuur 1 

toont evenwel duidelijk dat een aanzienlijke groep leerlingen een erg hoge score haalt: de 

scorefrequenties worden op het einde van de schaal opnieuw wat hoger, met een uitschieter bij de 

maximumscore (≈ 70). Dit plafondeffect is vermoedelijk voornamelijk te wijten aan een inhoudelijke 

oorzaak. Kinderen oefenen zich immers in de loop van de derde kleuterklas uitvoerig in vaardigheden 

die hen voorbereiden op het leren lezen en schrijven. Vroeger werden deze vaardigheden min of 

meer noodzakelijk geacht om de overgang naar het eerste leerjaar te kunnen maken. Heden ten dage 

is deze opvatting echter zo goed als verlaten en worden deze vaardigheden meer gezien als 

faciliterend voor het lees- en schrijfleerproces. Dit neemt echter niet weg dat heel wat kinderen op 

het einde van de derde kleuterklas deze voorbereidende vaardigheden goed of zeer goed beheersen, 

wat meteen een verklaring vormt voor de erg hoge scores op de toets “Taal voor Kleuters”. Waarom 

er geen andere toets aan het begin van het eerste leerjaar werd afgenomen, werd reeds 

beargumenteerd in paragraaf 1.4.      
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2.4  Samenhangen tussen de instroomkenmerken  

De samenhang tussen instroomkenmerken waarvoor de variabelen categorisch van aard zijn, werd 

onderzocht door middel van χ²-toetsen. De samenhangen tussen de begintoetsen enerzijds en de 

overige instroomkenmerken anderzijds werden nagegaan door middel van multiniveau-analyses met 

drie niveaus: leerling, klas en school.  

2.4.1  Samenhang tussen culturele achtergrond, thuistaal en SES 

De samenhang tussen culturele achtergrond en thuistaal is erg sterk (Tabel 12). Kinderen van 

Belgische afkomst zijn voor het overgrote deel (>90%) Nederlandstalig. In de gezinnen van de 

kinderen met een Turkse of Maghrebijnse achtergrond wordt in meer dan 70% van de gevallen zowel 

Nederlands als de eigen moedertaal (Turks, Arabisch, Berbers, …) gesproken. Twee op drie kinderen 

voor wie de culturele achtergrond onbekend is, spreekt thuis enkel Nederlands. Van de kinderen met 

een West-Europese (maar niet-Belgische) achtergrond spreekt ruim 40% thuis uitsluitend Nederlands 

en nog eens ongeveer 40% zowel Nederlands als een andere taal. 

 

Tabel 12. Samenhang tussen culturele achtergrond en thuistaal  

Culturele achtergrond Thuistaal  

 Nederlands Ndl. + andere 
taal 

geen 
Nederlands onbekend totaal  

Belgisch 2164 134 32 0 2330 
 92.9% 5.8% 1.4% 0.0% 100.0% 

West-Europees 54 49 24 0 127 
 42.5% 38.6% 18.9% 0.0% 100.0% 

Turks/Maghrebijns 4 88 29 0 121 
 3.3% 72.7% 24.0% 0.0% 100.0% 

andere 18 49 49 0 116 
 15.5% 42.2% 42.2% 0.0% 100.0% 

onbekend 654 98 159 84 995 
 65.7% 9.9% 16.0% 8.4% 100.0% 

totaal 2894 418 293 84 3689 

 

 78.5% 11.3% 7.9% 2.3% 100.0% 

χ²(12, N=3689) = 1563.5024, p < 0.001  

 

De culturele achtergrond van de kinderen hangt niet enkel samen met hun thuistaal, maar ook met 

de sociaal-economische achtergrond van de gezinnen waarin ze leven (Tabel 13). Terwijl ruim twee 

derde van de Belgische kinderen uit een gezin met een modale SES komt en ongeveer 20% uit een 

gezin met een hoge SES, behoort de grootste groep (66.9%) van de kinderen met een 

Turks/Maghrebijnse achtergrond tot de lage SES-categorie. Slechts een kwart (28.1%) van deze 

kinderen behoort tot een gezin met een modale SES en slechts één leerling met een 
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Turks-Maghrebijnse achtergrond komt uit een familie met een hoge SES. De verdeling van de 

West-Europese (niet-Belgische) kinderen over de verschillende SES-categorieën lijkt sterk op die van 

de Belgische kinderen, zij het dat er in verhouding iets meer kinderen uit een gezin met een lage SES 

komen. 

 

Tabel 13. Samenhang tussen culturele achtergrond en SES 

Culturele achtergrond Socio-economische status van het gezin  

  laag gemiddeld hoog onbekend totaal  

Belgisch 251 1583 465 31 2330 
 10.8% 67.9% 20.0% 1.3% 100.0% 

West-Europees 25 78 21 3 127 
 19.7% 61.4% 16.5% 2.4% 100.0% 

Turks/Maghrebijns 81 34 1 5 121 
 66.9% 28.1% 0.8% 4.1% 100.0% 

andere 43 62 4 7 116 
 37.1% 53.5% 3.5% 6.0% 100.0% 

onbekend 122 357 84 432 995 
 12.3% 35.9% 8.4% 43.4% 100.0% 

totaal 522 2114 575 478 3689 

 

 14.2% 57.3% 15.6% 13.0% 100.0% 

χ²(12, N=3689) = 1516.9967, p < 0.001  

 

De samenhang tussen thuistaal en SES (Tabel 14) valt eenvoudig te verwoorden: we vinden onder de 

Nederlandstalige eersteklassers verhoudingsgewijs meer hoge SES-leerlingen en onder de anders-

taligen verhoudingsgewijs meer lage SES-leerlingen. Die samenhang is echter niet zo absoluut: ook 

onder de Nederlandstaligen vinden we lage SES-kinderen en ook onder de anderstaligen treffen we 

kinderen uit hoge SES-gezinnen aan. De hoge χ²-waarde in Tabel 14 komt voor een deel door de 

sterke associatie tussen de categorieën onbekend bij beide variabelen. Halen we die uit de analyse, 

dan blijft er nog wel een significante samenhang bestaan (χ²(4, 3204) = 191.8896, p < 0.001). 

 

Tabel 14. Samenhang tussen thuistaal en SES 

Thuistaal Socio-economische status van het gezin  

  laag gemiddeld hoog onbekend totaal  

Nederlands 311 1791 509 283 2894 
  10.8% 61.9% 17.6% 9.8% 100.0% 

Nederlands + andere taal 129 213 45 31 418 
 30.9% 51.0% 10.8% 7.4% 100.0% 

geen Nederlands 77 108 21 87 293 
 26.3% 36.9% 7.2% 29.7% 100.0% 

onbekend 5 2 0 77 84 
 6.0% 2.4% 0.0% 91.7% 100.0% 

totaal 522 2114 575 478 3689 

 

 14.2% 57.3% 15.6% 13.0% 100.0% 

χ²(9, N=3689) = 757.2827, p < 0.001 
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2.4.2  Samenhangen met en tussen sekse, geboortejaar en geboortemaand 

In de referentiegroep zijn er iets meer jongens (5.6%) dan meisjes (4.1%) die in het jaar 1996 geboren 

zijn (Tabel 15). Omgekeerd zijn er iets meer meisjes (1.5%) dan jongens (0.8%) die een jaar ‘voorop’ 

zitten. De verschillen in geboortejaar tussen jongens en meisjes blijken significant op 5%-niveau. 

Verder bleek de variabele ‘sekse’ geen significante 15  samenhang te vertonen met culturele 

achtergrond, thuistaal, SES of geboortemaand. 

 

Tabel 15. Samenhang tussen sekse en geboortejaar 

Sekse Geboortejaar  

 1995 1996 1997 1998 totaal 

meisjes  6  75  1720  27  1828 
  0.3%  4.1%  94.1%  1.5%  100.0% 

jongens  7  105  1735  14  1861 
  0.4%  5.6%  93.2%  0.8%  100.0% 

totaal  13  180  3455  41  3689 
  0.4%  4.9%  93.7%  1.1%  100.0% 

χ²(3, N=3689) = 8.9695, p = 0.0297 

 

Er werd een significante samenhang tussen geboortemaand en geboortejaar gevonden (χ²(33, 3689) = 

293.8544, p < 0.001). Zoals reeds eerder werd beschreven (zie paragraaf 2.1) blijkt ruim de helft van 

de kinderen met minstens één jaar onderwijsachterstand tijdens de laatste drie maanden van het 

jaar geboren te zijn. Daarnaast is ongeveer drie kwart van de kinderen met een zogenaamde 

‘onderwijsvoorsprong’ geboren in de eerste drie maanden van het jaar. Er werd verder nog een 

significante samenhang (5%-niveau) gevonden tussen de geboortemaand en culturele achtergrond. 

Deze samenhang vertoont evenwel een onduidelijk patroon. De geboortemaand van de kinderen 

bleek niet systematisch samen te hangen met hun thuistaal of met de SES van hun gezin. 

Significante samenhangen met geboortejaar zijn er tot slot nog voor culturele achtergrond, thuistaal 

en SES. In de referentiegroep treffen we een groter aandeel kinderen met één of meer jaren 

onderwijsachterstand aan bij leerlingen: 

• met een Turks/Maghrebijnse (5.8%) of andere (8.6%) achtergrond dan bij leerlingen met een 

Belgische (3.0%) of andere West-Europese (1.6%) achtergrond (χ²(12, 3689) = 114.7442, p < 0.001). 

• uit gezinnen waar geen Nederlands gesproken wordt (12.0%) of uit gezinnen met een onbekende 

thuistaal (17.9%) dan bij leerlingen uit taalgemengde (6.0%) of exclusief Nederlandstalige (4.1%) 

gezinnen (χ²(9, 3689) = 130.9083, p < 0.001). 

• uit lage SES-gezinnen (10.2%) of gezinnen waarvoor de SES onbekend is (10.7%) dan uit gezinnen 

met een gemiddelde (3.8%) of hoge (1.4%) SES (χ²(9, 3689) = 97.5670, p < 0.001). 

                                                        
15 Samenhang sekse x culturele achtergrond: χ²(4, N=3689) = 2.8979, p = 0.5751; samenhang sekse x thuistaal: χ²(3, N=3689) 

= 5.3705, p = 0.1466; samenhang sekse x SES: χ²(3, N=3689) = 3.1599, p = 0.3676; samenhang sekse x geboortemaand: 
χ²(11, N=3689) = 17.6197, p = 0.0908.  
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2.4.3  Samenhangen tussen de begintoets taal en de andere instroomkenmerken 

De samenhang tussen de aanvangsscore voor taal (“Taal voor Kleuters”) en de andere instroom-

kenmerken werd onderzocht aan de hand van multiniveau-analyses. Tabel 16 geeft een overzicht van 

de resultaten16 voor de verschillende analyses. De opbouw van de modellen in deze tabel verschilt 

enigszins van de opbouw van de multiniveaumodellen uit de volgende hoofdstukken (zie paragraaf 

1.4). Er wordt vertrokken van het nulmodel (model 0). Daarop worden de relevante leerling- en 

achtergrondvariabelen (alsmede eventuele interactietermen) aan het model toegevoegd. In een 

eerste stap (model 1a) wordt een multiniveaumodel met enkel fixed effects geschat. Daarna (model 

1b) worden eventuele bijkomende random effects aan het model toegevoegd. 

 

Tabel 16. Samenhangen tussen de taaltoets begin L1 en andere instroomkenmerken: resultaten van de 
multiniveau-analyses. 

Score voor taal (begin L1) Model 0 Model 1a Model 1b 

Fixed effects    

Constante β 53.114 57.576 57.504 
 SE 0.280 0.388 0.391 

Jongen β  -2.484 -2.396 
 SE  0.427 0.425 

Geboortemaand  β  -0.456 -0.448 
 SE  0.047 0.046 

Jongen x geboortemaand  β  0.168 0.157 
 SE  0.066 0.065 

Culturele achtergrond    

   Belgisch β  ref ref 
 SE    

   West-Europees     β  -0.187 -0.383 
 SE  0.648 0.637 

   Turks/Maghreb β  -4.176 -4.275 
 SE  1.040 0.973 

   andere     β  -0.920 -1.094 
 SE  0.704 0.683 

   onbekend    β  -1.167 -1.190 
 SE  0.327 0.359 

Turks/Maghreb x Jongen β  3.131 3.123 
 SE  1.237 1.143 

Thuistaal     

   Nederlands β  ref ref 
 SE    

   Ndl. + andere taal β  -0.951 -0.950 
 SE  0.434 0.429 

   geen Nederlands β  -3.353 -3.235 
 SE  0.519 0.518 

Turks/Maghreb x geen Ndl. β  4.306 4.011 

                                                        
16 Een meer concrete uitwerking van de betekenis en interpretatie van de verschillende onderdelen van de output van een 

multiniveau-analyse vindt men in hoofdstuk 3 en volgende.  



   

Beginsituatie en leerresultaten in L1  Beginsituatie
   

 

  39 

Tabel 16. Samenhangen tussen de taaltoets begin L1 en andere instroomkenmerken: resultaten van de 
multiniveau-analyses. 

Score voor taal (begin L1) Model 0 Model 1a Model 1b 

 SE  1.546 1.432 

SES β  2.278 2.261 
 SE  0.154 0.150 

SES² (kwadratische term)  β  -0.397 -0.337 
 SE  0.134 0.132 

SES onbekend β  -1.505 -1.517 
 SE  0.436 0.439 

Random deel    

School    

Cons / Cons β 6.243 4.020 4.172 
 SE 1.257 0.902 0.912 

Klas    

Cons / Cons β 1.782 1.505 1.782 
 SE 0.693 0.588 0.694 

Cons / CUL_0  β   -1.434 
 SE   0.910 

CUL_0 / CUL_0 Β   4.576 
 SE   1.844 

Leerling    

Cons / Cons β 50.275 43.079 42.457 
 SE 1.223 1.048 1.301 

Cons / SES  β   2.801 
 SE   0.633 

SES / SES  β   -0.450 
 SE   1.138 

-2*log(lh) 24515.74 23938.08 23910.62 

Te vergelijken met   Model 0 Model 0 

Verschil   577.66 605.12 

Aantal extra parameters  14 18 

p  0.0000 0.0000 

N 3594 3594 3594 

 



   

Beginsituatie  Beginsituatie en leerresultaten in L1
   

 

40 

Model 1a in Tabel 16 laat significante samenhangen zien voor: 

• sekse, geboortemaand en de interactie tussen deze beide variabelen: 

 meisjes17, geboren in januari, scoren gemiddeld 57.58 punten op de aanvangstoets taal 

 jongens, geboren in januari, scoren gemiddeld 2.48 punten minder dan meisjes 

 per maand dat ze later geboren zijn, scoren meisjes gemiddeld 0.46 punten minder dan 

meisjes geboren in januari18  

 per maand dat ze later geboren zijn, scoren jongens gemiddeld 0.46 – 0.17 = 0.29 punten 

minder dan jongens geboren in januari 

• de culturele achtergrond van de leerlingen (inclusief interactie-effect met sekse): 

 meisjes met een Turks/Maghrebijnse achtergrond scoren gemiddeld 4.18 punten lager dan 

Belgische meisjes die verder dezelfde achtergrondkenmerken hebben 

 jongens met een Turks-Maghrebijnse achtergrond scoren gemiddeld slechts 4.18 – 3.13 = 1.05 

punten lager dan Belgische jongens die verder dezelfde achtergrondkenmerken hebben 

• de thuistaal van leerlingen: 

 kinderen die thuis geen Nederlands spreken scoren gemiddeld 3.35 punten minder goed dan 

kinderen die thuis wel Nederlands spreken (al dan niet in combinatie met één of meerdere 

vreemde talen) 

 deze vaststelling geldt evenwel niet voor kinderen van Turks/Maghrebijnse afkomst: binnen 

deze groep doen kinderen die thuis geen Nederlands spreken het gemiddeld zelfs iets (-3.35 + 

4.31 = 0.96 punten) beter dan kinderen met dezelfde achtergrondkenmerken die thuis wel 

Nederlands spreken 

• de sociaal-economische status van het gezin: 

 gemiddeld geldt: hoe hoger de SES van het gezin, hoe hoger de score op de begintoets taal 

 dit verband is evenwel curvilineair: de negatieve coefficient voor de kwadratische term (β = 

-0.397) wijst erop dat het verband zwakker wordt naarmate de SES hoger is (zie Figuur 3) 

 kinderen voor wie de SES van het gezin onbekend is, scoren gemiddeld 1.51 punten minder 

goed dan kinderen met een gemiddelde SES-score die verder dezelfde leerling- en achter-

grondkenmerken hebben. 

 

                                                        
17 Gezien de andere predictoren in het model gaat het hier eigenlijk om Vlaamse (= Nederlandstalige Belgische) meisjes uit 

een gezin met een gemiddelde SES.  
18  Dit betekent dat een meisje dat geboren is in december 1997 gemiddeld ongeveer 5 punten minder scoort dan een meisje, 

met gelijkaardige achtergrondkenmerken, dat geboren is in januari van hetzelfde jaar. 
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Figuur 3.  Samenhang tussen de aanvangsscore voor taal en de SES 

 

 

Het toevoegen van het random slope effect voor de variabele ‘CUL_0’ (model 1b) en het complexe 

variantie-effect voor ‘SES’ verandert nauwelijks wat aan de hierboven beschreven effecten: de 

parameterschattingen liggen alle in dezelfde grootte-orde. 

Het random slope effect op klasniveau voor ‘CUL_0’ blijkt uit de significant van 0 verschillende 

coëfficiënt voor de term ‘CUL_0 / CUL_0’ in het random deel van Tabel 16 (model 1b; onder ‘Klas’). 

Deze coëfficiënt geeft aan dat de samenhang tussen ‘CUL_0’ en de aanvangsprestaties voor taal 

verschilt van klas tot klas. Met andere woorden: het gemiddelde prestatieverschil tussen kinderen 

voor wie de culturele achtergrond onbekend is en Belgische kinderen verschilt van klas tot klas. Het 

feit dat de lineaire term (‘Cons / CUL_0’) niet significant van nul verschilt, geeft aan dat er geen 

duidelijke ordening in de klassen valt te maken. Niet alleen verschilt de hellingsgraad van de 

regressielijnen van de aanvangsprestaties voor taal op SES van klas tot klas, sommige van de lijnen 

kruisen elkaar ook. Daardoor kunnen we niet in het algemeen zeggen voor welke leerlingen de 

verschillen tussen klassen het grootst zijn: voor leerlingen met een lage SES of voor leerlingen met 

een hoge SES. 

De significante parameterschatting voor ‘Cons / SES’ (Tabel 16, model 1b, onder ‘Leerling’) wijst 

erop dat de variantie in aanvangsscores voor taal groter is onder de leerlingen met een hoge SES dan 

onder de leerlingen met een lage SES. Dit effect werd zichtbaar gemaakt in Figuur 3. De dunne lijnen 

aan weerskanten van de vette regressielijn geven de grenzen aan waarbinnen zich 95% van de 

geobserveerde aanvangsscores voor taal bevinden. Deze grenzen liggen aan de rechterkant van de 

figuur (hoge SES) iets verder uit elkaar dan aan de linkerkant van de figuur (lage SES).   
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2.4.4  Samenhangen tussen de begintoets wiskunde en de andere instroomkenmerken 

Ook de samenhangen tussen de aanvangsscore voor wiskunde en de andere instroomkenmerken 

werden onderzocht aan de hand van multiniveau-analyses. Tabel 17 bevat de resultaten. Modellen 0, 

1a en 1b zijn analoog aan de modellen die voor de aanvangsprestatie voor taal werden uitgewerkt 

(zie Tabel 16). Hier werd echter een vierde model (model 2) toegevoegd dat, naast de kind- en 

achtergrondkenmerken op leerlingniveau, ook twee geaggregeerde variabelen op schoolniveau 

(groepscompositievariabelen) bevat. 

 

Tabel 17. Samenhangen tussen de wiskundetoets begin L1 en andere instroomkenmerken: resultaten van de 
multiniveau-analyses. 

Score voor wiskunde (begin L1) Model 0 Model 1a Model 1b Model 2 

Fixed effects     

Constante β 55.142 59.190 59.247 59.187 
 SE 0.327 0.83 0.284 0.275 

ZitAchterop β  -5.417 -5.464 -5.515 
 SE  1.368 1.372 1.367 

Geboortemaand  β  -0.389 -0.393 -0.397 
 SE  0.032 0.032 0.032 

ZitAchterop x geb.maand  β  0.409 0.410 0.425 
 SE  0.157 0.157 0.157 

Culturele achtergrond     

   Belgisch β  ref ref ref 
 SE     

   West-Europees     β  -0.960 -1.176 -1.081 
 SE  0.604 0.603 0.602 

   Turks/Maghreb β  -2.971 -3.254 -3.111 
 SE  0.693 0.697 0.697 

   andere     β  -3.165 -3.293 -3.070 
 SE  0.829 0.827 0.828 

   onbekend    β  -1.232 -1.286 -1.278 
 SE  0.305 0.340 0.336 

Thuistaal      

   Nederlands β  ref ref ref 
 SE     

   Ndl. + andere taal β  -3.008 -2.925 -2.811 
 SE  0.398 0.398 0.401 

   geen Nederlands β  -6.786 -6.549 -6.510 
 SE  0.488 0.494 0.519 

CUL_andere x geen Ndl. β  4.025 3.715 3.466 
 SE  1.281 1.277 1.279 

SES β  2.592 2.604 2.468 
 SE  0.147 0.147 0.150 

SES² (kwadratische term)  β  -0.447 -0.458 -0.428 
 SE  0.127 0.126 0.126 

SES onbekend β  -1.568 -1.664 -1.558 
 SE  0.407 0.411 0.408 

SES x ZitAchterop β  -1.750 -1.783 -1.792 
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Tabel 17. Samenhangen tussen de wiskundetoets begin L1 en andere instroomkenmerken: resultaten van de 
multiniveau-analyses. 

Score voor wiskunde (begin L1) Model 0 Model 1a Model 1b Model 2 

 SE  0.693 0.693 0.690 

Groepscompositie      

   gemiddelde SES β    2.024 
 SE    0.430 

   aandeel thuis geen Ndl. β    -3.208 
 SE    1.265 

Random deel     

School     

Cons / Cons β 10.551 2.704 2.579 1.763 
 SE 1.670 0.586 0.569 0.461 

Klas     

Cons / Cons β 0.343 0.271 0.692 0.891 
 SE 0.343 0.365 0.478 0.487 

Cons / CUL_0  β   -1.562 -1.971 
 SE   0.738 0.738 

CUL_0 / CUL_0 Β   4.532 4.337 
 SE   1.659 1.608 

Leerling     

Cons / Cons β 48.512 37.835 37.117 37.118 
 SE 1.181 0.921 0.926 0.925 

-2*log(lh) 24346.97 23358.22 23347.03 23316.07 

Te vergelijken met   Model 0 Model 0 Model 1b 

Verschil   988.75 999.94 30.96 

Aantal extra parameters  14 16 2 

p  0.0000 0.0000 0.0000 

N 3587 3587 3587 3587 

 

Model 1a in Tabel 17 laat voor de begintoets wiskunde significante samenhangen zien voor: 

• schoolse achterstand, geboortemaand en de interactie tussen beide variabelen: 

 per jaar dat ze achterop zitten, halen eersteklassers19 (die in januari geboren zijn) gemiddeld 

5.42 punten minder op de aanvangstoets wiskunde dan kinderen die op leeftijd zitten (en 

eveneens in januari geboren zijn) 

 per maand dat ze later in het jaar geboren zijn, ligt de score van kinderen die op leeftijd 

zitten gemiddeld 0.39 punten lager dan de score voor kinderen die geboren zijn in januari 

 dit effect van geboortemaand doet zich echter niet voor bij kinderen met onderwijs-

achterstand: per maand dat ze later in het jaar geboren zijn, halen kinderen met één of meer 

jaren achterstand gemiddeld 0.41 – 0.39 = 0.02 punten méér op de wiskundetoets dan kinderen 

met onderwijsachterstand die in januari geboren zijn 

                                                        
19  Ook hier geldt de opmerking dat het, gezien de andere predictoren in het model, eigenlijk gaat om Vlaamse (= 

Nederlandstalige Belgische) kinderen uit een gezin met een gemiddelde SES. 
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• culturele achtergrond, thuistaal en enige interactie tussen beide variabelen: 

 kinderen met een Turks/Maghrebijnse achtergrond, kinderen met een culturele achtergrond 

uit de categorie ‘andere’ en kinderen wiens culturele achtergrond niet bekend is, scoren 

minder goed op de aanvangstoets wiskunde dan Belgische kinderen: de scoreverschillen 

bedragen respectievelijk gemiddeld 2.97, 3.17 en 1.23 punten 

 los van hun culturele achtergrond halen kinderen uit taalgemengde gezinnen gemiddeld 3.01 

punten minder dan kinderen die thuis enkel Nederlands spreken 

 kinderen uit gezinnen waar geen Nederlands gesproken wordt scoren, voor zover ze niet tot de 

‘culturele achtergrond’-categorie ‘andere’ behoren, 6.79 punten minder goed dan Vlaamse (= 

Nederlandstalige Belgische) kinderen 

 kinderen met een ‘andere’ culturele achtergrond, die thuis Nederlands spreken (al dan niet in 

combinatie met een vreemde taal), halen in vergelijking met Vlaamse kinderen gemiddeld 

3.17 punten minder op de begintoets wiskunde 

 kinderen met een ‘andere’ culturele achtergrond, die thuis geen Nederlands spreken, halen 

dan weer 3.17 + 6.79 – 4.03 = 5.93 punten minder dan Vlaamse eersteklassers 

• SES en de interactie tussen SES en schoolse achterstand: 

 gemiddeld geldt ook hier: hoe hoger de SES van het gezin, hoe hoger de score op de begintoets 

 dit verband is, net als voor de aanvangsprestatie taal, curvilineair: het verband zwakt af 

naarmate de SES-score hoger is 

 kinderen voor wie de SES onbekend is, scoren op de begintoets wiskunde gemiddeld 1.57 

punten minder goed dan kinderen uit een gezin met een gemiddelde SES 

 voor kinderen met onderwijsachterstand is het positieve effect van SES op hun aanvangs-

prestatie voor wiskunde aanzienlijk kleiner: kinderen zonder onderwijsachterstand scoren 

gemiddeld 2.59 punten hoger per éénheid op de SES-schaal, terwijl deze ‘bonus’ voor kinderen 

met schoolse achterstand slechts 2.59 – 1.75 = 0.84 punten bedraagt. 

 

Ook hier verandert het toevoegen van het random slope effect (voor culturele achtergrond 

‘onbekend’) nauwelijks iets aan de bestaande parameterschattingen (model 1b). Naast dit random 

effect werd ook nog een complexe variantie-effect (voor SES ‘onbekend’) gevonden. Het opnemen 

van dit effect in het model resulteerde echter in moeilijk interpreteerbare resultaten20 en werd 

daarom opnieuw uit het model verwijderd. 

De interpretatie van het random slope effect voor ‘CUL_0’ is gelijkaardig aan het analoge effect dat 

bij de aanvangsprestaties voor taal werd vastgesteld (zie vorige paragraaf). De significant van nul 

verschillende parameterschatting voor de kwadratische term (‘CUL_0 / CUL_0’) duidt aan dat het 

                                                        
20  Het opnemen van dit effect resulteerde in een erg grote positieve parameterschatting (met een grote bijbehorende 

standaardfout) voor de lineaire term ‘Cons / SES_0’. De kwadratische term ‘SES_0 / SES_0’ was logischerwijs structureel 
nul, aangezien het hier om een dummy-variabele gaat. Op basis van de grootte van de standaardfout voor de coëfficiënt 
voor de lineaire term en de geringe (hoewel net significante) reductie van de log-likelihood werd besloten dit complexe 
variantie-effect niet verder in het model op te nemen. 
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gemiddelde prestatieverschil tussen kinderen voor wie de culturele achtergrond onbekend is en 

Belgische kinderen verschilt van klas tot klas. Het feit dat de lineaire term (‘Cons / CUL_0’) niet 

significant van nul verschilt, geeft aan dat er geen duidelijke ordening in de klassen valt te maken. 

Er werden ook nog twee groepscompositie-effecten gevonden (model 2). De gemiddelde SES-score 

voor alle eersteklassers in de school blijkt een positieve samenhang met de aanvangsscore voor 

wiskunde te vertonen. Daarnaast vertoont het aandeel eersteklassers in de school dat thuis geen 

Nederlands spreekt een negatieve samenhang met de score voor wiskunde bij het begin van het 

eerste leerjaar. 

2.5  Besluit  

Wanneer we de achtergrondkenmerken van de kinderen die het eerste leerjaar aanvatten bestuderen, 

dan stellen we ten eerste vast dat er een sterke samenhang bestaat tussen de sociaal-economische 

status van deze kinderen, hun thuistaal en hun culturele achtergrond. Zo omvat de groep leerlingen 

met een niet-West-Europese achtergrond relatief gezien meer anderstalige kinderen en meer 

kinderen uit gezinnen met een lage SES dan de groep leerlingen met een West-Europese achtergrond. 

Deze samenhang zal een rol blijken te spelen bij de interpretatie van de resultaten van de 

multiniveau-analyses in de volgende hoofdstukken. 

Daarnaast zien we dat er een aantal groepen kinderen zijn met een verhoogde kans op een erg vroege 

onderwijsachterstand: kinderen die op het einde van het jaar geboren zijn, leerlingen met een 

niet-West-Europese achtergrond en kinderen uit gezinnen waar geen Nederlands wordt gesproken of 

uit gezinnen met een lage sociaal-economische status. Ook jongens hebben, in vergelijking met 

meisjes, een iets grotere kans om reeds vóór het eerste leerjaar een onderwijsachterstand op te 

lopen. Hierbij wordt uiteraard geen rekening gehouden met kinderen die reeds bij het begin van het 

lager onderwijs naar het buitengewoon onderwijs zijn uitgestroomd. Kinderen met een onderwijs-

achterstand blijken het overigens, rekening houdend met de andere variabelen in het model, enkel 

voor wiskunde minder goed te doen dan normaalvorderende kinderen. 

Van alle predictoren die in de gerapporteerde analyses werden opgenomen, blijken de thuistaal en 

de sociaal-economische status, globaal genomen, de sterkste invloed op de aanvangsprestaties voor 

taal en wiskunde te hebben. Over het algemeen presteren anderstalige kinderen en kinderen uit lage 

SES-gezinnen minder goed op de aanvangstoetsen. Ondanks het feit dat er een sterke samenhang 

tussen beide variabelen werd gevonden, blijken ze dus elk een uniek en significant deel van de 

variantie in aanvangsprestaties te verklaren.   

Jongens blijken, bij aanvang van het lager onderwijs, een lichte achterstand in taalvaardigheid te 

hebben ten opzichte van meisjes met dezelfde instroomkenmerken. Deze achterstand wordt niet 

gevonden voor rekenbegrip. 
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Wat de culturele achtergrond betreft, doen vooral kinderen met een Turks-Maghrebijnse achtergrond 

het bij aanvang van het eerste leerjaar minder goed dan Belgische kinderen die verder dezelfde 

instroomkenmerken hebben. Opvallend is evenwel dat, althans wat het aanvangsniveau voor taal 

betreft, dit verschil hoofdzakelijk op rekening komt van het relatief zwak presteren van de 

Turks/Maghrebijnse meisjes.  
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3. Leerresultaten voor technisch lezen in L1 

 

In dit hoofdstuk presenteren we de analyses met betrekking tot de leerresultaten voor technisch 

lezen in het eerste leerjaar. We gaan aan de hand van deze analyses na in hoeverre verschillen in 

technische leesvaardigheid kunnen verklaard worden vanuit verschillen met betrekking tot de in 

hoofdstuk 2 beschreven instroomkenmerken.   

3.1  Gemiddelde score en standaarddeviatie  

Tabel 18 toont voor de referentiegroep de gemiddelde score en standaardeviatie voor de “Drie 

Minuten Toets” (DMT), afgenomen aan het einde van het eerste leerjaar. Voor een beschrijving van de 

constructie van de DMT-scores wordt verwezen naar paragraaf 1.2.1. Figuur 4 geeft de 

frequentieverdeling van de scores op de “Drie-Minuten-Toets” weer.  

 

Tabel 18. Gemiddelde en standaarddeviatie voor de Drie-Minuten-Toets (DMT), einde eerste leerjaar 

  M SD     N 

Referentiegroep 82.0417 46.2728 3460 

 

 

Figuur 4.  Frequentieverdeling scores technisch lezen, einde eerste leerjaar 
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Uit Figuur 4 blijkt dat de DMT-scores rechtsscheef verdeeld zijn (scheefheidscoëfficiënt = 1.03; SE = 

0.04; t = 24.60; df = 3459; p < 0.001). Daarnaast blijkt ook hoe groot de verschillen in technische 

leesvaardigheid op het einde van het eerste leerjaar zijn: sommige leerlingen slagen er amper in om 
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enkele woorden juist te lezen, terwijl anderen gedurende drie minuten meer dan 200 woorden 

correct kunnen ontcijferen. Hierbij zij nog eens vermeld dat in de voorliggende analyses enkel 

leerlingen werden opgenomen die tijdens het schooljaar 2003-2004 voor de eerste keer in het eerste 

leerjaar zaten. Het aantal kinderen dat een score haalde van 5 of minder is beperkt, zodat er slechts 

van een zeer beperkt vloereffect kan worden gesproken.    

3.2  De opbouw van een multiniveau-verklaringsmodel  

De modellen in Tabel 19 tonen de opbouw van een algemeen verklaringsmodel voor de leerresultaten 

op het vlak van technisch lezen in het eerste leerjaar (L1). 

 

Tabel 19. Leerresultaten voor technisch lezen (einde eerste leerjaar): resultaten van multiniveau-analyses 

Score voor DMT (einde L1) Model 0 Model 1 Model 2 

Fixed deel    

Constante β 80.472 78.196 76.445 
 SE 1.575 1.451 1.667 

TvK begin L1 β  2.314 2.014 
 SE  0.105 0.146 

TvK^2 (kwadratische term) β  0.036 0.034 
 SE  0.010 0.010 

Jongen β   2.539 
 SE   1.356 

Jongen x TvK begin L1 β   0.594 
 SE   0.196 

ZitAchterop  β   -14.317 
 SE   2.971 

ZitAchterop x TvK begin L1  β   -1.340 
 SE   0.426 

Culturele achtergrond    

   Belgisch β   ref 
 SE    

   West-Europees     β   5.321 
 SE   3.701 

   Turks/Maghreb β   8.514 
 SE   3.793 

   andere     β   17.666 
 SE   4.853 

   onbekend    β   2.614 
 SE   1.876 

Sociaal-economische status     

   SES β   5.022 
 SE   0.927 

   SES onbekend β   -3.800 
 SE   2.349 
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Tabel 19. Leerresultaten voor technisch lezen (einde eerste leerjaar): resultaten van multiniveau-analyses 

Score voor DMT (einde L1) Model 0 Model 1 Model 2 

Random deel    

School    

Cons / Cons β 179.601 120.696 112.852 
 SE 39.990 30.722 29.647 

Klas    

Cons / Cons β 57.108 65.303 67.888 
 SE 25.333 22.821 22.671 

Leerling    

Cons / Cons β 1916.254 1410.128 1394.602 
 SE 47.541 45.031 44.804 

TvK begin L1 / Cons  β  26.744 28.405 
 SE  3.141 3.090 

TvK begin L1 / TvK begin L1  β  3.439 2.757 
 SE  0.626 0.574 

ZitAchterop / Cons  β   -201.515 
 SE   72.541 

ZitAchterop / TvK begin L1  β   -18.949 
 SE   11.027 

ZitAchterop / ZitAchterop  β   0 
 SE   0 

CUL_AND / Cons  β   445.934 
 SE   187.794 

CUL_AND / TvK begin L1  β   -23.273 
 SE   22.261 

CUL_AND / ZitAchterop  β   -522.921 
 SE   314.709 

CUL_AND / CUL_AND  β   0 
 SE   0 

-2*log(lh) 36171.08 35453.11 35345.18 

Te vergelijken met   Model 0 Model 1 

Verschil   717.97 107.93 

Aantal extra parameters  4 15 

p  0.000 0.000 

N 3460 3460 3460 

 

Het nulmodel (model 0) is een ‘leeg’ model: een model zonder verklarende variabelen. Aan de hand 

van dat nulmodel wordt de totale variantie in de scores voor technisch lezen opgesplitst over drie 

niveaus: schoolniveau, klasniveau en leerlingniveau. Die opgesplitste variantie21 vindt men in het 

zogeheten ‘random deel’ onderaan de tabel, telkens na de term ‘cons / cons’ onder de aanduidingen 

van de niveaus ‘school, ‘klas’ en ‘leerling’. Door elk van die drie getallen als een percentage van de 

som ervan uit te drukken, kan nagegaan worden hoe groot het percentage van de totale variantie is 

dat zich op elk van de niveaus bevindt. Zo zien we dat 8.34% van de totale variantie verschillen 

tussen scholen betreft, 2.65% betreft verschillen tussen klassen binnen scholen en de resterende 
                                                        
21 Voor een toelichting omtrent het begrip “variantie” en de opsplitsing van de variantie over niveaus, zie paragraaf 1.4. 
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89.01% betreft verschillen tussen leerlingen binnen klassen. De betreffende coëfficiënten zijn 

significant. Er bestaan dus verschillen tussen scholen en ook (zij het in mindere mate) tussen klassen 

binnen eenzelfde school wat de gemiddelde technische leesvaardigheid van hun leerlingen op het 

einde van het eerste leerjaar betreft. De meeste verschillen vinden we echter tussen leerlingen 

binnen eenzelfde klas. 

In model 1 worden de aanvangsprestaties voor taal aan het model toegevoegd. Vervolgens worden, in 

model 2, ook de andere instroomkenmerken (individuele kind- en achtergrondkenmerken) in het 

model opgenomen. In een laatste stap wordt nagegaan of het gemiddelde SES-niveau van de school 

en het aandeel kinderen in de school dat thuis geen Nederlands spreekt een aanvullend deel van de 

prestatieverschillen tussen scholen kunnen verklaren. 

De betekenis van de constante 

In het nulmodel geeft de coëfficiënt voor de ‘constante’ (ook wel het ‘intercept’ genoemd) weer wat 

de algemene gemiddelde score is die op het einde van het eerste leerjaar op de “Drie-Minuten-Toets” 

gehaald wordt. Dat gemiddelde is berekend op basis van de resultaten van alle leerlingen uit de 

referentiegroep en geeft aldus weer wat het technische leesniveau van ‘de gemiddelde Vlaamse 

leerling’ is. Gemiddeld lezen eersteklassers op het einde van het eerste leerjaar 80.47 woorden22 

correct, gespreid over drie leeskaarten (en dus over drie keer één minuut).  

Het toevoegen van verklarende variabelen wijzigt de interpretatie die aan het intercept gegeven 

dient te worden. In model 1, bijvoorbeeld, staat het intercept voor de gemiddelde score op de 

“Drie-Minuten-Toets” voor de kinderen met een gemiddelde aanvangsscore voor taal. De 

referentiecategorie wordt namelijk gevormd door die groep kinderen die op de variabele voor de 

aanvangsprestatie taal een waarde ‘0’ hebben. Aangezien deze variabele op voorhand gecentreerd 

werd rond zijn gemiddelde, komt deze waarde ‘0’ overeen met de gemiddelde score op de toets 

“Taal voor Kleuters, begin eerste leerjaar”.  

In model 2 stelt het intercept de gemiddelde DMT-score voor die gehaald wordt door meisjes die niet 

achterop zitten, uit een gezin met een gemiddelde SES en een Belgische achtergrond komen en bij 

het begin van het schooljaar een gemiddelde score haalden voor de taaltoets. Meisjes, leerlingen die 

niet achterop zitten en kinderen met een Belgische achtergrond vormen de referentiecategorieën 

van de categorische variabelen (‘jongen’, ‘ZitAchterop’ en ‘culturele achtergrond’) in model 2. De 

aanvangsscore voor taal en de SES zijn continue variabelen die rond het midden gecentreerd zijn.  

                                                        
22  De waarde voor de constante in het nulmodel verschilt van het gemiddelde dat in Tabel 18 gerapporteerd wordt. Dat houdt 

verband met de wegingen die het softwarepakket MlwiN doorvoert voor kleine scholen. Opdat kleine scholen met extreme 
gemiddelden niet buitensporig zouden doorwegen op de schatting van de variantie op schoolniveau, wordt een weging 
toegepast. Dat kan bij de schatting van het algemene gemiddelde in het nulmodel aanleiding geven tot een klein verschil 
met het ‘geobserveerde’ ongewogen algemene gemiddelde, zoals dat in Tabel 18 wordt gerapporteerd. 
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3.3  Instroomkenmerken die verschillen in DMT-scores helpen verklaren  

De score op de aanvangstoets voor taal, de sekse van de leerling, de schoolse achterstand waarmee 

het eerste leerjaar werd aangevat, de culturele achtergrond van de leerlingen en de 

sociaal-economische status van hun gezinnen spelen alle een rol in de verklaring van verschillen in 

technische leesvaardigheid.  

Verschillen in aanvangsniveau voor taal verklaren, wanneer ze als enige predictor in het model 

worden opgenomen (model 1), net geen kwart (23.22%) van de verschillen in DMT-scores. De 

percentages verklaarde variantie op leerling- en schoolniveau bedragen respectievelijk 23.44% en 

32.80%. 

De samenhang tussen het aanvangsniveau voor taal en de technische leesvaardigheid op het einde 

van het eerste leerjaar is positief. Dit betekent dat kinderen die een hogere score haalden op de 

toets “Taal voor Kleuters, begin eerste leerjaar” gemiddeld ook een hogere score haalden op de 

“Drie-Minuten-Toets”. Die samenhang is echter niet lineair. Het positieve kwadratische effect voor de 

aanvangsscore (TvK^2) wijst erop dat de samenhang met de DMT-score sterker is voor de groep 

kinderen die hoog scoorden op de begintoets (zie Figuur 5). Gemiddeld geldt dat voor elk punt dat 

een leerling hoger scoort op de aanvangstoets, hij of zij 2.3 woorden méér correct leest op de 

“Drie-Minuten-Toets” (zie model 1 in Tabel 19). Een deel van dat effect kan verklaard worden door de 

eerder gevonden samenhangen tussen de aanvangsscores voor taal en de overige instroomkenmerken 

(zie Tabel 16). Wanneer die leerling- en achtergrondkenmerken in de analyse voor technisch lezen 

ingebracht worden (model 2 in Tabel 19), houden we nog een netto TvK-effect over van 2.01 correct 

gelezen woorden per punt extra op de begintoets.   

 

Figuur 5. Samenhang tussen de score voor technisch lezen en de aanvangsscore voor taal   
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Het toevoegen van de andere instroomkenmerken aan het model met enkel de aanvangsprestatie als 

verklarende variabele, zorgt voor een aanzienlijke en significante daling in de loglikelihood van het 

model. De volledige set instroomkenmerken verklaart 53.86% van de verschillen in leesprestaties op 

het einde van het eerste leerjaar. Op schoolniveau bedraagt het percentage verklaarde variantie 

37.17% en op leerlingniveau 57.59%.   

Rekening houdend met de andere variabelen in het model, lezen jongens op de “Drie-Minuten-Toets” 

gemiddeld correcte 2.5 woorden meer dan meisjes. Het effect is in deze analyse slechts marginaal23 

significant (β = 2.539, SE = 1.356, t = 1.87, df = 3459; p = 0.061). Het interactie-effect Jongen x TvK 

wijst erop dat dit verschil tussen jongens en meisjes groeit naarmate de aanvangsscore hoger is. Zo 

scoren jongens met een aanvangsscore die 5 punten boven het gemiddelde ligt gemiddeld 2.5 + ( 5 x 

0.6 ) = 5.5 punten hoger op de “Drie-Minuten-Toets” dan meisjes met dezelfde aanvangsscore en 

achtergrondkenmerken. 

Wie het eerste leerjaar met één of meer jaren schoolse achterstand aanvat, heeft blijkbaar moeite 

om die achterstand in te halen. De DMT-score van kinderen met een onderwijsachterstand (en een 

gemiddelde aanvangsscore) ligt gemiddeld 14.3 punten lager dan die voor normaalvorderende 

kinderen met een even hoge beginscore. Daarenboven is het effect van een goede aanvangsscore ook 

aanzienlijk kleiner voor kinderen met dan voor kinderen zonder schoolse achterstand: voor elk punt 

dat een leerling met onderwijsachterstand hoger scoort op de begintoets voor taal, stijgt zijn of haar 

DMT-score niet met 2.3 punten, maar wel slechts met 2.3 – 1.3 = 1 punt.  Een goede aanvangsscore 

levert voor kinderen met achterstand dus minder op dan voor kinderen zonder achterstand.  

Twee groepen kinderen met een niet-Belgische achtergrond lijken, rekening houdend met de andere 

variabelen in het model, significant hoger te scoren voor technisch lezen dan de Belgische kinderen. 

Het gaat om de leerlingen met een culturele achtergrond uit de categorieën ‘Turks/Maghrebijns’ 

(coëfficiënt = 8.51) en ‘andere’ (coëfficiënt = 17.67). Voor de leerlingen met een Turkse of 

Maghrebijnse achtergrond lijkt dit te betekenen dat zij een deel van hun achterstand die ze voor taal 

aan het begin van het eerste leerjaar hadden in de loop van het schooljaar goedmaken. Om te 

achterhalen of er werkelijk sprake is van een inhaalbeweging moeten we evenwel ook de andere 

relevante variabelen in onze berekening betrekken. Kinderen (meisjes) met een Turkse of 

Maghrebijnse achtergrond scoorden op de toets “Taal voor Kleuters” gemiddeld ongeveer 4.3 punten 

minder hoog. De meesten van hen behoren wel tot taalgemengde gezinnen (zie Tabel 12). Voor die 

groep levert dat een bijkomende achterstand op van gemiddeld bijna 1 punt op de de begintoets taal 

(zie Tabel 16), d.i. gemiddeld al 5.3 punten minder dan wat een gemiddeld Vlaams (= Nederlandstalig 

Belgisch) kind op diezelfde toets haalt. Daarenboven behoort het grootste deel van hen tot lage 

SES-gezinnen (= SES-score die minstens 1 punt lager ligt dan het gemiddelde, zie Tabel 13). Dat 

betekent gemiddeld nog eens (minstens) 2.3 punten minder op de toets “Taal voor Kleuters” (zie 
                                                        
23  We behielden dit effect hier omdat het in combinatie moet gezien worden met de interactie-term Jongen x TvK. 
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Tabel 16). De gemiddelde achterstand van, bijvoorbeeld, een Turks meisje uit een taalgemengd gezin 

met lage SES bedraagt dus bij het begin van het eerste leerjaar gemiddeld minstens 7.50 punten op 

de TvK. Op basis van die achterstand en de samenhang tussen de scores op de begintoets voor taal en 

de eindtoets voor technisch lezen zou voorspeld kunnen worden dat zo’n kind gemiddeld 7.50 x 2.01 

= 15.07 woorden minder correct zal lezen op de “Drie-Minuten-Toets”. Uit model 2 in Tabel 19 blijkt 

echter dat kinderen met een Turkse of Maghrebijnse achtergrond in het eerste leerjaar een 

inhaalbeweging van gemiddeld 8.51 woorden op de DMT maken. Hun voorspelde DMT-score komt 

daarmee aanzienlijk hoger uit: gemiddeld niet 15.07, maar wel 15.07 – 8.51 = 6.56 woorden beneden 

de DMT-score van een gemiddeld Vlaams kind uit een modaal SES-gezin. Daar komt dan echter wel 

weer een achterstand van gemiddeld 5.02 woorden bij wegens de lage SES die ook in het eerste 

leerjaar nog een sterke positieve samenhang met leerprestaties (i.c. de DMT-score) vertoont. 

Samengevat zal ons voorbeeldig Turks meisje uit een taalgemengd, lage SES-gezin het eerste leerjaar 

eindigen met een DMT-score die naar verwachting 6.56 + 5.02 = 11.58 correct gelezen woorden lager 

ligt dan de gemiddelde DMT-score van een Vlaams kind uit een modaal SES-gezin dat het eerste 

leerjaar met een gemiddelde TvK-score begon. Ten opzichte van de puur op basis van de samenhang 

tussen de scores op “Taal voor Kleuters” en de “Drie-Minuten-Toets” voorspelde DMT-score laat dat 

toch nog een inhaalbeweging van 15.07 – 11.58 = 3.49 woorden zien. Maar dat is wel een stuk minder 

dan de coëfficiënt van 8.51 in Tabel 19 op het eerste zicht liet vermoeden. Om zich een correct beeld 

te vormen van wat de coëfficiënten voor de verschillende categorieën van culturele achtergrond in 

Tabel 19 precies betekenen, dient men dus eveneens rekening te houden met de resultaten die uit de 

eerdere analyses naar voor kwamen. 

Tot slot – dit kwam al aan bod in het hierboven uitgewerkte voorbeeld – blijkt uit de gegevens in Tabel 

19 dat er een positief verband bestaat tussen SES en de score op de toets technisch lezen. Net als 

voor de begintoets voor taal geldt hier gemiddeld: hoe hoger de SES van het gezin, hoe beter de 

prestatie voor technisch lezen op het einde van het eerste leerjaar. De sterkte van dit effect dient 

evenwel genuanceerd te worden, aangezien de effectgrootte24 slechts 0,10 SD bedraagt. Het gaat 

hierbij om het unieke effect dat de SES op de DMT-scores heeft, bovenop de invloed van de 

aanvangsprestatie (waarop de SES ook van invloed is) en rekening houdend met de overige 

instroomkenmerken in het model.    

                                                        
24  Eén ‘punt’ op de SES-schaal komt overeen met 5.02 punten op de “Drie-Minuten-Toets”. De standaarddeviatie in 

SES-scores bedraagt ongeveer 0.88 ‘punten’. Dit betekent dat een verschil van 1 standaarddeviatie op de SES-schaal 
overeenkomt met een verschil van 5.02 * 0.88 = 4.42 punten op de DMT. Aangezien de standaarddeviatie van de DMT-scores 
(op leerlingniveau) 43.78 punten bedraagt (= vierkantswortel van de variantie op leerlingniveau in Model 0; zie Tabel 19), 
komt 1 SD in SES overeen met 4.42 / 43.78 = 0.101 SD op de DMT. De grootte van het unieke (!) effect van SES op de 
technische leesvaardigheid is, met andere woorden, zeer klein. 
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3.4  Effecten verschillen niet van klas tot klas noch van school tot school  

De afwezigheid van random slope effects op klas- en schoolniveau (zie Tabel 19), wijst erop dat de 

hoger besproken effecten in gelijke mate spelen in de verschillende klassen en scholen die in de 

analyses werden betrokken. 

3.5  Complexe variantie op leerlingniveau 

In een standaard regressie-model wordt aangenomen dat de (residuele) variantie in de afhankelijke 

variabele (hier: de DMT-scores) over de ganse range of voor alle categorieën van de verschillende 

opgenomen verklarende variabelen min of meer constant is (homoskedasticiteit). Indien deze 

variantie evenwel varieert in functie van één of meerdere predictoren, dan is er sprake van complexe 

variantie. Deze moet expliciet in het multiniveau-model worden opgenomen om mogelijke 

interpretatiefouten te vermijden (Goldstein, 2005). 

In model 2 uit Tabel 19 wordt rekening gehouden met complexe variantie voor drie variabelen: de 

aanvangsscore voor taal, de variabele ‘ZitAchterop’ en de dummy voor de leerlingen met een 

culturele achtergrond uit de categorie ‘andere’. 

Figuur 6 toont aan hoe de verschillen in DMT-scores groter zijn onder de leerlingen met een hoge 

aanvangsscore voor taal dan onder de leerlingen met een lage aanvangsscore. De vette regressielijn 

geeft de algemene positieve lineaire samenhang weer tussen de score op “Taal voor Kleuters” en de 

score op de eindtoets voor technisch lezen. De gekromde lijnen aan weerszijden van deze 

vetgedrukte lijn geven de grenzen aan waarbinnen zich 95% van de geobserveerde DMT-scores 

bevinden. In model 2 uit Tabel 19 zijn zowel de parameterschatting voor de lineaire (TvK begin L1 / 

Cons) als de kwadratische (TvK begin L1 / TvK begin L1) term van dit effect significant verschillend 

van nul. Dit betekent enerzijds dat de variantie in DMT-scores toeneemt naarmate de aanvangsscore 

hoger is (significante postieve coëfficiënt voor de lineaire term) en anderzijds dat de variantie in 

DMT-scores aan de uiteinden van het aanvangsscore-continuum groter is dan in het midden 

(significante positieve coëfficiënt voor de kwadratische term).  
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Figuur 6.  Complexe variantie in de scores voor technisch lezen: aanvangsscore taal 

 

 

Wat de complexe variantie voor de variabele ‘ZitAchterop’ betreft: er blijkt aanzienlijk minder 

variantie in de scores voor technisch lezen te zitten binnen de groep kinderen met een 

onderwijsachterstand dan binnen de groep normaalvorderende kinderen. Dit blijkt uit de significante 

negatieve coëfficiënt voor ‘ZitAchterop / Cons’.  

Tot slot blijkt uit de significant positieve parameterschatting voor ‘CUL_AND / Cons’ dat de 

verschillen in DMT-scores binnen de groep kinderen wiens culturele achtergrond tot de categorie 

‘andere’ behoort groter is dan binnen de groep kinderen met een Belgische, andere West-Europese, 

Turkse of Maghrebijnse achtergrond. Voor alle opgenomen covariantietermen (zie Tabel 19) geldt dat 

ze niet significant van nul verschillend zijn.     

3.6 Groepscompositie-effecten 

Het toevoegen van de twee groepscompositievariabelen (gemiddelde SES en aandeel kinderen die 

thuis geen Nederlands spreken per school) aan model 2 leidde niet tot een significante verdere daling 

van de waarde voor de log-likelihood-parameter. Geen van beide factoren slaagt erin om een extra 

deel van de verschillen in technische leesvaardigheid tussen scholen te verklaren.  
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3.7  Besluit 

We stelden vast dat er op het einde van het eerste leerjaar reeds grote verschillen in technische 

leesvaardigheid gevonden worden. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om verschillen tussen leerlingen 

binnen éénzelfde klas. 

Ruim de helft van alle verschillen in DMT-scores kan verklaard worden aan de hand van de 

bestudeerde instroomkenmerken. De belangrijkste verklarende factor is de aanvangsprestatie voor 

taal: deze predictor verklaart iets minder dan een kwart van de variantie. Kinderen met een hogere 

score op de toets “Taal voor Kleuters” bij aanvang van het eerste leerjaar zijn gemiddeld genomen 

ook de betere lezers op het einde van het eerste leerjaar. Daarnaast blijken ook vooral het feit of een 

leerling reeds voor het begin van het eerste leerjaar een onderwijsachterstand opliep, zijn/haar 

culturele achtergrond en de sociaal-economische status van zijn/haar gezin een unieke predictieve 

waarde ten aanzien van de technische leesvaardigheid te hebben.  

Opvallend is ook dat kinderen met een niet-West-Europese culturele achtergrond in de loop van het 

eerste leerjaar een (klein) deel van hun achterstand in taalvaardigheid ten opzichte van Belgische 

kinderen lijken op te halen.  

De gevonden effecten bleken in alle klassen en scholen ongeveer in gelijke mate te spelen en er 

werden geen groepscompositie-effecten gevonden. 
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4. Leerresultaten voor spelling in L1 

 

In dit hoofdstuk presenteren we de analyses met betrekking tot de leerresultaten voor spelling in het 

eerste leerjaar. We gaan aan de hand van deze analyses na in hoeverre verschillen in spelling-

vaardigheid kunnen verklaard worden vanuit verschillen met betrekking tot de in hoofdstuk 2 

beschreven instroomkenmerken. 

4.1 Gemiddelde score en standaarddeviatie 

Tabel 20 toont voor de referentiegroep de gemiddelde score en standaardeviatie voor de “Schaal 

Vorderingen in Spellingvaardigheid” (SVS), afgenomen aan het einde van het eerste leerjaar. Figuur 7 

geeft de verdeling van de vaardigheidsscores voor spelling weer. Om de leesbaarheid van de figuur te 

vergroten werden de scores gegroepeerd in intervallen van 5 punten.  

 

Tabel 20. Gemiddelde en standaarddeviatie voor de spellingtoets (SVS), einde eerste leerjaar 

  M SD     N 

Referentiegroep 79.0482 11.2611 3467 

 

 

Figuur 7.  Frequentieverdeling scores spelling, einde eerste leerjaar 
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In Figuur 7 wordt de frequentieverdeling van de scores op de “Schaal Vorderingen in Spelling-

vaardigheid” weergegeven. De scores werden gegroepeerd in intervallen van 10 punten. De scores 

blijken linksscheef verdeeld te zijn (scheefheidscoëfficiënt = -0.65; SE = 0.04; t = 15.5; df = 3466; p < 

0.001). Tevens is er sprake van een aanzienlijk plafondeffect: meer dan 200 leerlingen uit de 

referentiegroep halen de maximumscore op het aangeboden dictee.  

4.2  De opbouw van een multiniveau-verklaringsmodel 

De modellen in Tabel 21 tonen de opbouw van een algemeen verklaringsmodel voor de leerresultaten 

op gebied van spelling in het eerste leerjaar (L1).  

Uit de resultaten voor het nulmodel kan men afleiden dat ruim 20% van de totale variantie verschillen 

tussen scholen betreft, iets minder dan 4% betreft verschillen tussen klassen binnen scholen en de 

resterende 76.7% betreft verschillen tussen leerlingen binnen klassen. Er is voor spelling dus duidelijk 

meer variantie op schoolniveau en minder op leerlingniveau dan voor technisch lezen (zie paragraaf 

3.2). 

In model 1 worden de aanvangsprestaties voor taal aan het model toegevoegd. Vervolgens worden, in 

model 2, ook de andere instroomkenmerken (individuele kind- en achtergrondkenmerken) in het 

model opgenomen. In het laatste model, model 3, worden ook twee groepscompositievariabelen aan 

het model toegevoegd. Daarmee wordt nagegaan in hoeverre het gemiddelde SES-niveau van de 

school en het aandeel kinderen in de school dat thuis geen Nederlands spreekt een aanvullend deel 

van de prestatieverschillen voor spelling tussen scholen kunnen verklaren. 

De betekenis van de constante 

De constante in het nulmodel geeft aan dat de algemene gemiddelde score voor spelling 78.7 

punten 25  bedraagt. Het toevoegen van verklarende variabelen aan het nulmodel wijzigt de 

interpretatie die aan het intercept dient gegeven te worden (zie paragraaf 3.2). De waarde van de 

constante stijgt lichtjes naarmate er meer predictoren aan het model worden toegevoegd. Dit houdt 

verband met het feit dat door deze toevoegingen enkele lager scorende categorieën leerlingen (vb. 

jongens en leerlingen met een onderwijsachterstand) expliciet in het model worden opgenomen en 

dus niet langer van invloed zijn op de waarde van de constante. Deze constante weerspiegelt nu de 

resultaten voor de hoger scorende categorieën (vb. meisjes en normaalvorderende leerlingen) en 

vandaar de lichte stijging in de coëfficiënt. 

 

                                                        
25  Zie voetnoot op pagina 50. 
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Tabel 21. Leerresultaten voor spelling (einde eerste leerjaar): resultaten van multiniveau-analyses 

Score voor spelling (einde L1) Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 

Fixed effects     

Constante β 78.698 79.568 80.714 80.681 
 SE 0.523 0.409 0.419 0.395 

TvK begin L1 β  0.745 0.685 0.679 
 SE  0.028 0.027 0.027 

TvK^2 (kwadratische term) β  -0.017 -0.016 -0.016 
 SE  0.002 0.002 0.002 

Jongen β   -1.471 -1.475 
 SE   0.288 0.288 

ZitAchterop β   -5.225 -5.174 
 SE   0.725 0.725 

Sociaal-economische status      

   SES β   1.083 0.958 
 SE   0.227 0.229 

   SES onbekend β   -1.360 -1.252 
 SE   0.469 0.469 

Groepscompositie      

   gemiddelde SES β    2.966 
 SE    0.869 

   aandeel thuis geen Ndl. β    -5.800 
 SE    2.419 

Random deel     

School     

Cons / Cons β 26.020 11.624 10.071 8.004 
 SE 4.298 2.458 2.188 1.921 

Klas     

Cons / Cons β 3.814 6.313 5.986 5.682 
 SE 1.444 1.566 1.490 1.450 

TvK begin L1 / Cons β  -0.197 -0.158 -0.105 
 SE  0.104 0.096 0.092 

TvK begin L1 / TvK begin L1 β  0.035 0.025 0.022 
 SE  0.013 0.012 0.011 

SES / Cons β   -1.626 -1.513 
 SE   0.891 0.863 

SES / TvK begin L1  β   0.048 0.044 
 SE   0.078 0.076 

SES / SES Β   2.469 2.442 
 SE   1.022 1.017 

Leerling     

Cons / Cons β 98.291 66.846 63.708 63.781 
 SE 2.437 2.147 2.366 2.367 

TvK begin L1 / Cons β  -1.349 -1.230 -1.226 
 SE  0.163 0.159 0.159 

TvK begin L1 / TvK begin L1 β  0.130 0.108 0.108 
 SE  0.031 0.030 0.030 

SES / Cons β   -3.676 -3.783 
 SE   1.246 1.247 

SES / TvK begin L1  β   0.256 0.260 
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Tabel 21. Leerresultaten voor spelling (einde eerste leerjaar): resultaten van multiniveau-analyses 

Score voor spelling (einde L1) Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 

 SE   0.166 0.166 

SES / SES β   0.408 0.440 
 SE   2.116 2.117 

-2*log(lh) 26047.62 24981.32 24829.34 24810.42 

Te vergelijken met   Model 0 Model 1 Model 2 

Verschil   1066.30 151.98 18.92 

Aantal extra parameters  6 10 2 

p  0.000 0.000 0.000 

N 3467 3467 3467 3467 

 

4.3  Instroomkenmerken die verschillen in SVS-scores helpen verklaren 

De score op de begintoets voor taal, de sekse van de leerling, de schoolse achterstand waarmee het 

eerste leerjaar werd aangevat en de sociaal-economische status van het gezin blijken een invloed te 

hebben op de score die leerlingen op de spellingtoets halen. In tegenstelling tot wat gevonden werd 

voor technisch lezen heeft de culturele achtergrond van de leerling hier geen unieke verklarende 

waarde ten opzichte van de toetsprestaties. Ook blijkt er, rekening houdend met de variabelen die 

wel in het model werden opgenomen, geen verschil in spellingprestaties te zijn tussen leerlingen die 

thuis Nederlands spreken en anderstalige kinderen. Dit betekent uiteraard niet dat anderstalige en 

Nederlandstalige leerlingen even goed presteren op de “Schaal Vorderingen en Spellingvaardigheid”, 

maar wel dat de scoreverschillen die tussen deze groepen leerlingen bestaan, verklaard kunnen 

worden aan de hand van andere variabelen (vb. SES). 

Verschillen in aanvangsniveau voor taal verklaren, wanneer ze als enige predictor in het model 

worden opgenomen (model 1), ruim één derde (36.11%) van de verschillen in SVS-scores. Wanneer we 

de verklaarde variantie per niveau bekijken, dan zien we dat meer dan de helft (55.33%) van de 

prestatieverschillen tussen scholen verklaard wordt door verschillen tussen scholen wat de 

aanvangsprestatie van hun leerlingen betreft. Het percentage verklaarde variantie op leerlingniveau 

bedraagt 34.60%. 

De samenhang tussen het aanvangsniveau voor taal en de spellingvaardigheid op het einde van het 

eerste leerjaar is positief. Dit betekent dat leerlingen die een hogere score haalden op de toets “Taal 

voor Kleuters, begin eerste leerjaar” gemiddeld ook een hogere score haalden op de “Schaal 

Vorderingen in Spellingvaardigheid”. Die samenhang is evenwel niet lineair. Het negatieve 

kwadratische effect voor de aanvangsscore (TvK^2) wijst erop dat de samenhang met de SVS-score 

minder sterk is voor de groep kinderen die hoog scoorden op de begintoets (zie Figuur 8). Gemiddeld 

geldt dat voor elk punt dat een leerling hoger scoort op de aanvangstoets, hij of zij 0.75 punten meer 

haalt op de spellingtoets (zie model 1 in Tabel 21). Een deel van dat effect kan verklaard worden door 

de eerder gevonden samenhangen tussen de aanvangsscore voor taal en de overige instroom-

kenmerken (zie Tabel 16). Wanneer die leerling- en achtergrondkenmerken in de analyse voor 
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spelling ingebracht worden (model 2 in Tabel 21), houden we nog een netto TvK-effect over van 0.69 

punten op de SVS per punt extra op de begintoets.  

 

Figuur 8.  Samenhang tussen de score voor spelling en de aanvangsscore voor taal 

 

 

Uit Figuur 8 blijkt dat enkele leerlingen een vrij extreme score halen op één van beide toetsen. Zo 

zijn er enkele leerlingen (omcirkeld) met een erg lage aanvangsscore die toch op het einde van het 

eerste leerjaar een hoge score halen op de spellingtoets. Daarnaast zijn er enkele leerlingen (in de 

rechthoek) die erg zwak scoren op de spellingtoets. Er werd onderzocht26 of deze ‘outliers’ een 

significant effect hadden op de parameterschattingen voor ‘TvK begin L1’ en ‘TvK^2’. Dit bleek noch 

voor de kinderen met een extreem lage aanvangsscore noch voor de kinderen met een erg lage 

spellingscore het geval te zijn. De resultaten van deze leerlingen werden dus gewoon in de analyse 

opgenomen.  

Het eerder (zie paragraaf 4.1) vastgestelde plafondeffect in de SVS-scores is in Figuur 8 duidelijk 

zichtbaar. De ‘puntenwolk’ in de figuur is aan de bovenzijde afgeplat, wat aangeeft dat voor een 

aanzienlijke groep leerlingen de gebruikte spellingtoets te gemakkelijk was: zij haalden bijgevolg 

een lagere spellingscore, dan verwacht kon worden op basis van hun aanvangsniveau. Ook het 

plafondeffect in de aanvangsscores voor taal (zie paragraaf 2.3) is zichtbaar. Deze beide plafond-

effecten vormen minstens een deel van de verklaring voor de vaststelling dat de samenhang tussen 

                                                        
26  Om het effect van de outliers op het model te onderzoeken werden twee dummy’s gecreërd. Dummy 1 kreeg de waarde 1 

voor de leerlingen met een erg lage aanvangsscore en een relatief hoge eindscore (omcirkeld in Figuur 8). Dummy 2 kreeg 
de waarde 1 voor de leerlingen met een erg lage eindscore en een ‘normale’ beginscore (rechthoek in Figuur 8). Door te 
bekijken of de coëfficiënten voor deze dummy’s significant van nul verschillen en of de parameterschattingen voor ‘TvK 
begin L1’ en ‘TvK^2’ door het invoeren van de dummy’s wijzigen, kan nagegaan worden of het beter is de extreme 
observaties niet in het model te laten ‘meetellen’. 

plafondeffect in de SVS-scores 

plafondeffect in de TvK-scores
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de aanvangsscore voor taal en de eindprestatie voor spelling minder sterk is voor de groep kinderen 

die een hoge spellingscore haalden.   

Het toevoegen van de andere instroomkenmerken aan het model met enkel de aanvangsprestatie als 

verklarende variabele zorgt voor een aanzienlijke en significante daling van de log-likelihood van het 

model. De volledige set instroomkenmerken verklaart 45.36% van de verschillen in spellingprestaties 

op het einde van het eerste leerjaar. Op schoolniveau ligt het percentage verklaarde variantie op 

61.30% en op leerlingniveau op 44.12%. 

Vonden we voor technisch lezen dat jongens het op het einde van het eerste leerjaar gemiddeld 

beter doen dan meisjes, dan stellen we voor spelling het omgekeerde vast: jongens scoren op de 

“Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid” gemiddeld net geen 1.5 punten lager dan meisjes. Ook 

leerlingen met onderwijsachterstand halen gemiddeld genomen lagere scores. Het verschil met 

kinderen die op leeftijd zitten, is vrij groot: ruim 5.2 punten. Dit komt overeen met bijna een halve 

standaarddeviatie (0.46 SD) in de SVS-scores. We herinneren eraan dat in de beschreven analyses 

enkel leerlingen werden opgenomen die voor de eerste keer in het eerste leerjaar zaten (zie 

paragraaf 1.4). De kinderen met schoolse vertraging hebben dus hun achterstand reeds eerder 

opgelopen, bijvoorbeeld in de derde kleuterklas.  

Ten slotte blijkt ook de sociaal-economische status van de leerlingen een unieke en significante 

samenhang te vertonen met hun spellingprestaties op het einde van het eerste leerjaar. Voor elke 

eenheid op de SES-schaal dat een leerling hoger scoort, stijgt de gemiddelde spellingprestatie met 

1.08 punten. Dit betekent dat het hier gaat om een klein27, maar wel significant effect.  

Heel betekenisvol is ook het significante negatieve effect voor de dummy ‘SES onbekend’. Gelet op 

de algemene samenhang tussen de SES van leerlingen en hun spellingscores, wijst dat erop dat de 

leerlingen voor wie we de sociaal-economische status niet konden bepalen vermoedelijk vooral een 

eerder lage SES hebben.   

Het valt op dat het toevoegen van de kind- en achtergrondkenmerken aan model 1 slechts een 

beperkte wijziging in de coëfficiënten voor de beginscore voor taal veroorzaakt. Hoewel in een 

regressie-analyse het effect van een predictor gecorrigeerd wordt voor de effecten van alle andere 

predictoren in het model (ongeacht de volgorde waarin ze in het model worden ingevoerd), blijkt het 

effect van de beginscore toch nauwelijks ‘aangetast’ te worden door de invoering van andere 

instroomvariabelen. We kunnen, met andere woorden, stellen dat de effecten van sekse, 

onderwijsachterstand en sociaal-economische status grotendeels bovenop het effect van de 

beginscore komen. 

                                                        
27 Eén ‘punt’ op de SES-schaal komt overeen met 1.08 punten op de spellingtoets. De standaarddeviatie in SES-scores 

bedraagt ongeveer 0.88 ‘punten’. Dit betekent dat een verschil van 1 standaarddeviatie op de SES-schaal overeenkomt 
met een verschil van 1.08 * 0.88 = 0.95 punten op de spellingtoets. Aangezien de standaarddeviatie van de SVS-scores (op 
leerlingniveau) 9.91 punten bedraagt (= vierkantswortel van de variantie op leerlingniveau in Model 0; zie Tabel 21), komt 
1 SD in SES overeen met 0.096 SD in SVS. De grootte van het unieke (!) effect van SES op de spellingscores is, met andere 
woorden, zeer klein.  
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4.4  Sommige effecten verschillen van klas tot klas  

Voor SES werd een significant random slope effect op klasniveau gevonden (zie de significant van nul 

verschillende coëfficiënt voor de parameter ‘SES / SES’ in het random-gedeelte voor het klasniveau 

in Tabel 21). Dat wijst erop dat het verband tussen de sociaal-economische status en de spelling-

prestaties op het einde van het eerste leerjaar van klas tot klas verschilt. In sommige klassen is het 

‘voordeel’ van kinderen met een hoge SES en het analoge ‘nadeel’ van kinderen met een lage SES 

groter dan in andere klassen. In Figuur 9 wordt er voor elke klas uit de referentiegroep een 

regressielijn getekend die voor die klas weergeeft wat het verband is tussen de SES en de 

spellingscores. Het is duidelijk zichtbaar dat voor sommige klassen het verband sterker is (een 

steilere regressielijn) dan in andere (een vlakkere regressielijn). In klas A, bijvoorbeeld, scoort een 

kind uit een gezin met een hoge SES (SES = 1.5) ruim 1 punt hoger dan een kind uit een gezin met een 

lage SES (SES = -1.5). Uitgedrukt in termen van de standaarddeviatie van de SVS-scores komt dit 

verschil overeen met slechts 0.10 SD. In klas B, daarentegen, bedraagt het scoreverschil tussen een 

leerling met een hoge en een leerling met een lage SES bijna 10 punten, hetgeen overeenkomt met 

0.88 SD.  

Figuur 9.  Samenhang tussen de spellingscores en SES – verschillen tussen klassen 

 

 

Wat verder opvalt in Figuur 9 is dat klassen die laag scoren op de spellingtoets (onderaan de figuur) 

doorgaanse steilere regressielijnen hebben. Dit wijst erop dat minder effectief spellingonderwijs (in 

het eerste leerjaar) in sterkere mate de sociaal zwakkere leerlingen treft. Deze samenhang geldt 

evenwel niet over de hele lijn. Ook bij de hoog en modaal presterende klassen treffen we steile 

regressielijnen aan. We kunnen dus niet ten volle zeggen dat het verschil in spellingprestaties tussen 

lage en hoge SES-leerlingen systematisch afneemt naarmate het algehele prestatieniveau (na 

klas A 

klas B 
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correctie voor aanvangsniveau en de andere predictoren) hoger ligt. Deze vaststelling wordt 

weerspiegeld in het gegeven dat de coëfficiënt voor de lineaire term voor dit random slope effect 

(SES / Cons) slechts marginaal significant is (β = -1.626, SE = 0.891, t = 1.82, df = 3466; p = 0.069). 

Een gelijkaardig effect werd vastgesteld voor de beginscore voor taal (Figuur 10). Hoe sterk de 

TvK-score bij het begin van het eerste leerjaar de SVS-score op het einde van het schooljaar bepaalt, 

verschilt ook van klas tot klas. Die verscheidenheid is evenwel minder groot dan voor het effect van 

de sociaal-economische status. 

Op schoolniveau werden geen random slope effects gevonden. 

 

Figuur 10. Samenhang tussen de spellingscores en de aanvangsscores voor taal – 
verschillen tussen klassen 

 

4.5  Complexe variantie op leerlingniveau  

Net als bij de analyses voor technisch lezen, werd ook hier nagegaan in hoeverre de (residuele) 

variantie in de afhankelijke variabele (hier: de SVS-scores) varieert in functie van één of meerdere 

predictoren. Er blijkt sprake van complexe variantie in de spellingscores in relatie tot twee 

variabelen: de beginscore (Figuur 11) en de sociaal-economische status (Figuur 12). 
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Figuur 11.  Complexe variantie in de spellingscores: aanvangsscore taal 

 

 

Figuur 12.  Complexe variantie in de spellingscores: SES 

 

 

Figuur 11 toont aan dat de verschillen in SVS-scores kleiner zijn onder de leerlingen met een hoge 

aanvangsscore voor taal dan onder de leerlingen met een lage aanvangsscore. Dit in tegenstelling tot 

wat gevonden werd voor technisch lezen waar de variantie in de DMT-scores juist hoger was voor de 

kinderen die beter presteerden op de begintoets voor taal. De vette regressielijn geeft hier de 

algemene positieve samenhang weer tussen de score op “Taal voor Kleuters” en de score op de 

eindtoets voor spelling. De gekromde lijnen aan weerszijden van deze regressielijn geven de grenzen 
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aan waarbinnen zich 95% van de geobserveerde SVS-scores bevinden. De relevante parameter-

schattingen in model 2 uit Tabel 21 geven aan dat enerzijds de variantie in SVS-scores afneemt 

naarmate de aanvangsscore hoger is (significante negatieve coëfficiënt voor de lineaire term) en 

anderzijds dat de variantie in SVS-scores aan de uiteinden van het aanvangsscore-continuum groter is 

dan in het midden (significante positieve coëfficiënt voor de kwadratische term). Beide effecten zijn 

duidelijk zichtbaar in de figuur.  

Wat de complexe variantie voor SES betreft (Figuur 12), is het verhaal sterk gelijklopend. Ook hier is 

de parameterschatting voor de lineaire term significant en negatief. Dit betekent dat de verschillen 

in spellingvaardigheid kleiner zijn onder de hoge SES-leerlingen dan onder de lage SES-leerlingen. De 

figuur toont een lichte kromming in de 95%-grenzen. Deze kromming is evenwel niet significant: de 

coëfficiënt voor de kwadratische term is niet significant verschillend van nul.  

Ook hier kan het plafondeffect in de SVS-scores (zie paragraaf 4.3) als een (gedeeltelijke) verklaring 

gelden voor de vastgestelde complexe variantie-effecten. Door het feit dat sommige kinderen op de 

spellingtoets niet ten volle hebben kunnen laten zien wat ze kunnen, wordt de variantie binnen de 

groep kinderen met een hoge spellingscore aanzienlijk gedrukt.      

4.6  Groepscompositie-effecten  

Uit de resultaten voor model 3 (Tabel 21) blijkt dat de twee groepscompositievariabelen een 

significant extra deel van de variantie in spellingscores op schoolniveau verklaren. Hoe hoger de 

gemiddelde SES-score voor een bepaalde school in het eerste leerjaar, hoe hoger de gemiddelde 

spellingprestatie van de leerlingen uit die school op het einde van het schooljaar. En hoe groter het 

aandeel kinderen is dat thuis geen Nederlands spreekt, hoe lager de prestaties voor spelling zijn. Met 

andere woorden: rekening houdend met hun individuele instroomkenmerken, doen kinderen uit 

scholen met een hoge gemiddelde SES en weinig anderstaligen het significant beter voor spelling op 

het einde van het eerste leerjaar dan kinderen uit scholen met een lage gemiddelde SES en veel 

anderstaligen.  

Deze groepscompositievariabelen verklaren samen 1.69% van de variantie in spellingscores die niet 

door de andere instroomkenmerken kon verklaard worden. Het gaat (uiteraard) bijna uitsluitend om 

verklaarde variantie op schoolniveau: groepscompositie-effecten verklaren 7.94% van de verschillen 

tussen scholen die niet door de andere predictoren konden verklaard worden.  
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4.7  Besluit  

Ongeveer 20% van de totale variantie in spellingscores op het einde van het eerste leerjaar betreft 

verschillen tussen scholen. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan wat voor technisch lezen 

gevonden werd (< 10%).  

Net als voor technisch lezen verklaren de bestudeerde instroomkenmerken ook voor spelling 

ongeveer de helft van de totale variantie in de toetsscores. Het predictief vermogen van de 

aanvangsprestatie voor taal ligt hier wel iets hoger, hetgeen in de lijn ligt met eerdere resultaten die 

een grotere samenhang aantoonden tussen de aanvangsscores voor taal en de spellingprestaties dan 

tussen de aanvangsscores voor taal en de prestaties voor technisch lezen (Verachtert et al., 2005). 

De verschillen in spellingprestaties tussen scholen worden voor ruim 60% verklaard door 

instroomverschillen. Ook dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan wat voor technisch lezen werd 

gevonden (< 40%). 

Leerlingen die bij aanvang van het eerste leerjaar een hoge score haalden op de toets “Taal voor 

Kleuters”, halen gemiddeld ook een hogere score op de spellingtoets. Daarnaast blijken ook het 

geslacht van een leerling, het feit of een hij/zij reeds voor het begin van het eerste leerjaar een 

onderwijsachterstand opliep en de sociaal-economische status van zijn/haar gezin een unieke 

predictieve waarde ten aanzien van de technische leesvaardigheid te hebben. Opvallend is dat, 

wanneer rekening wordt gehouden met de predictoren die wel in het model zijn opgenomen, noch de 

thuistaal noch de culturele achtergrond van leerlingen een unieke invloed op de spellingprestaties op 

het einde van het eerste leerjaar heeft. Hieruit mag evenwel niet zomaar geconcludeerd worden dat 

deze beide variabelen helemaal geen invloed hebben op de spellingprestaties van kinderen op het 

einde van het eerste leerjaar. Er werd immers een significante samenhang gevonden tussen het 

aanvangsniveau voor taal enerzijds en de culturele achtergrond en de thuistaal anderzijds (zie 

paragraaf 2.4.3). Door in het model rekening te houden met verschillen in aanvangsniveau wordt 

bijgevolg ook, onrechtstreeks, (ten dele) rekening gehouden met verschillen met betrekking tot deze 

beide andere variabelen. 

Verder werd vastgesteld dat het verband tussen SES en aanvangsprestaties enerzijds en spelling-

prestaties op het einde van het eerste leerjaar anderzijds in sommige klassen sterker is dan in andere 

klassen. Ook bleken de gemiddelde SES-score op schoolniveau en het aandeel kinderen in een school 

dat thuis geen Nederlands spreekt een significant extra deel van de prestatieverschillen tussen 

scholen te verklaren. Rekening houdend met hun individuele instroomkenmerken, doen kinderen uit 

scholen met een hoge gemiddelde SES en weinig anderstaligen het significant beter voor spelling op 

het einde van het eerste leerjaar dan kinderen uit scholen met een lage gemiddelde SES en veel 

anderstaligen. 
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5. Leerresultaten voor wiskunde in L1 

 

In dit hoofdstuk presenteren we de analyses met betrekking tot de leerresultaten voor wiskunde in 

het eerste leerjaar. We gaan aan de hand van deze analyses na in hoeverre verschillen in wiskunde-

vaardigheid kunnen verklaard worden vanuit verschillen met betrekking tot de in hoofdstuk 2 

beschreven instroomkenmerken. 

5.1  Gemiddelde score en standaarddeviatie 

Tabel 22 toont voor de referentiegroep de gemiddelde score en standaardeviatie voor de toets 

“Wiskunde, einde eerste leerjaar”. 

 

Tabel 22. Gemiddelde en standaarddeviatie voor de wiskundetoets (WIS2), einde eerste leerjaar 

  M SD     N 

Referentiegroep 68.1440 8.4230 3407 

 

 

Figuur 13.  Frequentieverdeling wiskundescore, einde eerste leerjaar 

Score wiskunde einde L1

10595857565554535

300

200
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Figuur 13 geeft aan dat de scores op de eindscore voor wiskunde ietwat linksscheef verdeeld zijn 

(scheefheidscoëfficiënt = -0.23; SE = 0.04; t = 5.5; df = 3406; p < 0.001). Ook blijken er een beperkt 

aantal kinderen te zijn die de maximumscore (≈ 103) halen. Er is evenwel geen sprake van een groot 

plafondeffect. 
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5.2  De opbouw van een multiniveau-verklaringsmodel 

De modellen in Tabel 23 tonen de opbouw van een algemeen verklaringsmodel voor de (verschillen in) 

leerresultaten op het vlak van wiskunde in het eerste leerjaar (L1).  

Net als in de voorgaande analyses is het nulmodel (model 0) een model zonder verklarende’ 

variabelen. De uitsplitsing van de variantie in dit model leert ons dat van de totale variantie zich 

16.03% op schoolniveau bevindt, 6.61% op klasniveau en de resterende 77.36% op leerlingniveau. 

Deze verdeling van de totale hoeveelheid scoreverschillen over de drie niveaus sluit het dichtst aan 

bij de variantieverdeling voor spelling waar zich ook ruim drie kwart van de variantie op 

leerlingniveau situeert en bijna één kwart op groepsniveau. 

In model 1 worden de aanvangsprestaties voor wiskunde toegevoegd. Het betreft de (gecentreerde) 

scores op de toets “Rekenbegrip, begin eerste leerjaar” (inclusief kwadratische term). Model 2 bevat, 

naast de aanvangsprestatie, ook de andere instroomkenmerken (kind- en achtergrondkenmerken) die 

een significant en uniek deel van de variantie in de wiskundescores op het einde van het eerste 

leerjaar verklaren. In een laatste stap wordt nagegaan of het gemiddelde SES-niveau van de school 

en het aandeel kinderen in de school dat thuis geen Nederlands spreekt een aanvullend deel van de 

variantie kunnen verklaren.    

 

Tabel 23. Leerresultaten voor wiskunde (einde eerste leerjaar): resultaten van multiniveau-analyses 

Score voor WIS2 (einde L1) Model 0 Model 1 Model 2 

Fixed deel    

Constante β 67.974 67.978 67.298 
 SE 0.377 0.327 0.370 

Wis begin L1 β  0.707 0.711 
 SE  0.019 0.020 

WIS1^2 (kwadratische term) β  -0.004 -0.007 
 SE  0.002 0.002 

Jongen β   1.735 
 SE   0.185 

Geboortemaand  β   -0.068 
 SE   0.028 

ZitAchterop  β   -1.120 
 SE   0.499 

Thuistaal    

   Nederlands β   ref 
 SE    

   Nederlands + andere taal     β   0.962 
 SE   0.351 

   geen Nederlands β   1.109 
 SE   0.546 

   geen Ndl. x Wis begin L1 β   -0.269 
 SE   0.065 
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Tabel 23. Leerresultaten voor wiskunde (einde eerste leerjaar): resultaten van multiniveau-analyses 

Score voor WIS2 (einde L1) Model 0 Model 1 Model 2 

Sociaal-economische status     

   SES β   0.907 
 SE   0.141 

Random deel    

School    

Cons / Cons β 11.477 7.519 6.922 
 SE 2.264 1.649 1.531 

Klas    

Cons / Cons β 4.732 5.124 4.839 
 SE 1.194 1.043 0.982 

Wis begin L1 / Cons β  0.004 -0.005 
 SE  0.060 0.056 

Wis begin L1 / Wis begin L1 β  0.018 0.015 
 SE  0.007 0.006 

Leerling    

Cons / Cons β 55.383 27.512 23.326 
 SE 1.386 0.932 0.985 

Wis begin L1 / Cons β  -0.692 -0.640 
 SE  0.072 0.071 

Wis begin L1 / Wis begin L1 β  0.094 0.094 
 SE  0.015 0.016 

SES / Cons  β   -0.656 
 SE   0.604 

SES / Wis begin L1  β   -0.089 
 SE   0.101 

SES / SES  β   4.870 
 SE   1.106 

-2*log(lh) 23668.51 21738.92 21540.34 

Te vergelijken met   Model 0 Model 1 

Verschil   1929.59 198.58 

Aantal extra parameters  6 10 

p  0.000 0.000 

N 3407 3407 3407 

 

De betekenis van de constante 

De coëfficiënt voor de ‘constante’ (het intercept) in het nulmodel leert ons dat het algemene 

gemiddelde28 op de wiskundetoets einde eerste leerjaar (voor de referentiegroep) 67.97 bedraagt. 

Toevoeging van verklarende variabelen in de volgende modellen wijzigt wel de betekenis van dat 

intercept (zie paragraaf 3.2), maar verandert nauwelijks iets aan de waarde.  

                                                        
28  Zie voetnoot op pagina 50. 
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5.3  Instroomkenmerken die verschillen in wiskundescores helpen verklaren 

De score op de aanvangstoets voor wiskunde, de sekse van de leerling, de geboortemaand, de 

schoolse achterstand waarmee het eerste leerjaar werd aangevat, de thuistaal en de 

sociaal-economische status van het gezin blijken alle van invloed op de wiskundige vaardigheid op 

het einde van het eerste leerjaar.  

Verschillen in aanvangsniveau voor wiskunde verklaren, wanneer ze als enige predictor in het model 

worden opgenomen (model 1), 45.68% van de variantie in eindscores voor wiskunde. Met andere 

woorden: bijna de helft van de prestatieverschillen voor wiskunde op het einde van het eerste 

leerjaar kunnen verklaard worden door de prestatieverschillen voor wiskunde die er al bij het begin 

van het schooljaar waren. De percentages verklaarde variantie op leerling- en schoolniveau bedragen 

respectievelijk 52.65% en 34.49%. 

Ook voor wiskunde is de samenhang tussen aanvangs- en het eindniveau positief. Dit betekent dat 

leerlingen die een hoge score haalden op de toets “Rekenbegrip, begin eerste leerjaar” gemiddeld 

ook een hoge score haalden op de toets “Wiskunde, einde eerste leerjaar”. Deze vaststelling komt 

overeen met eerdere bevindingen die een sterke correlatie tussen de beide toetsscores aan het licht 

brachten (Verachtert et al., 2005). De samenhang is evenwel niet lineair. Het kleine, maar 

significante én negatieve, kwadratische effect voor de aanvangsscore (WIS1^2) wijst erop dat de 

samenhang van de begin- met de eindscore voor wiskunde iets minder sterk is voor de groep kinderen 

die hoog scoorden op de begintoets (zie Figuur 14). Gemiddeld geldt dat voor elk punt dat een 

leerling hoger scoort op de begintoets hij of zij 0.71 punten meer haalt op de eindtoets (zie model 1 

in Tabel 23). In het model met alle instroomkenmerken (model 2) wijzigt deze coëfficiënt nauwelijks.  

Figuur 14.  Samenhang tussen de eind- en de aanvangsscore voor wiskunde 
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Uit Figuur 14 blijkt dat enkele leerlingen (aangeduid aan de hand van een rechthoek) een erg 

extreme score halen op de eindtoets voor wiskunde. Het gaat om de leerlingen waarvan eerder (zie 

paragraaf 5.1) werd aangegeven dat ze de maximumscore haalden op de toets “Wiskunde, einde 

eerste leerjaar”. Er werd onderzocht29 of deze ‘outliers’ een significant effect hadden op de 

parameterschattingen voor ‘Wis begin L1’ en ‘WIS1^2’. Dit bleek niet het geval te zijn. Vervolgens 

werd SES als enige predictor in het model ingebracht en werd, op analoge wijze, nagegaan of de 

outliers een significant effect hadden op de coëfficiënt voor ‘SES’. Ook dit bleek niet het geval te 

zijn. De resultaten van de betrokken leerlingen werden dus gewoon in de analyse opgenomen.  

Het toevoegen van de andere instroomkenmerken aan het model met enkel de aanvangsprestatie als 

verklarende variabele zorgt voor een aanzienlijke en significante daling van de loglikelihood van het 

model. De volledige set instroomkenmerken verklaart 46.42% van de verschillen in wiskunde-

prestaties op het einde van het eerste leerjaar. Op schoolniveau ligt het percentage verklaarde 

variantie op 39.69% en op leerlingniveau op 53.74%. Dit betekent dat het toevoegen van de leerling- 

en achtergrondkenmerken aan het model met de aanvangsprestatie slechts in een zeer beperkte 

toename van de hoeveelheid verklaarde variantie resulteert. 

Jongens halen op het einde van het eerste leerjaar voor wiskunde, net als voor technisch lezen, 

significant hogere scores dan meisjes. Het verschil is evenwel vrij klein en bedraagt gemiddeld 1.74 

punten, hetgeen overeenkomt met een effectgrootte van 0.21 standaarddeviatie.  

Leerlingen die met een eerder opgelopen onderwijsachterstand te kampen hebben, blijken op de 

toets “Wiskunde, einde eerste leerjaar” gemiddeld iets lager te scoren dan normaalvorderende 

leerlingen met eenzelfde aanvangsscore en een vergelijkbare achtergrond. Na controle voor de 

effecten van de overige predictoren, blijken ook kinderen die later op het jaar geboren zijn iets 

minder goed te presteren dan kinderen die tijdens de eerste maanden van het jaar geboren zijn. 

Deze beide effecten (i.e. van onderwijsachterstand en geboortemaand) zijn weliswaar significant, 

maar erg klein. Zo bedraagt het gemiddelde scoreverschil tussen twee meisjes met een gemiddelde 

aanvangsscore uit een Nederlandstalig gezin met een gemiddelde SES, waarbij het ene geboren is in 

januari en het andere in december van hetzelfde jaar slechts 11 x 0.07 = 0.76 punten, hetgeen 

overeenkomt met 0.09 SD.  

 

                                                        
29  Om het effect van de outliers op het model (ter verklaring van verschillen in eindscores voor wiskunde) te onderzoeken 

werd een dummy-variabele gecreërd. Deze dummy kreeg de waarde 1 voor de leerlingen met een erg hoge eindscore voor 
wiskunde (rechthoek in Figuur 8). Vervolgens werd deze dummy in twee modellen (beide met de eindscore voor wiskunde 
als afhankelijke variabele) ingevoerd. Het eerste model bevatte, naast de dummy, enkel nog de beginprestatie als 
predictor. In het tweede model werd, naast de dummy, enkel SES als verklarende variabele opgenomen. Door te bekijken 
of de coëfficiënten voor de dummy significant van nul verschilden en of de parameterschattingen voor ‘TvK begin L1’ en 
‘TvK^2’ (in het eerste model) of voor ‘SES’ (in het tweede model) door het invoeren van de dummy wijzigden, kon 
nagegaan worden of het beter is de extreme observaties niet in het model te laten ‘meetellen’. 
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Figuur 15.  Samenhang tussen de eindscore voor wiskunde en de SES 

 

 

De sociaal-economische status van het gezin waar een leerling deel van uitmaakt heeft een 

significante impact op de eindscore voor wiskunde (Figuur 15). De grootte van dit effect (0.11 SD30) is 

vergelijkbaar met wat gevonden werd voor spelling en technisch lezen. De samenhang is positief en 

lineair: de coëfficiënt voor de kwadratische term die werd ingevoerd bleek niet significant te zijn. 

Opvallend voor de analyse op de eindtoets wiskunde is dat het opnemen van de dummy-variabele 

‘SES onbekend’ geen significante bijdrage tot het model levert.  

De resultaten voor model 2 uit Tabel 23 laten uitschijnen dat kinderen uit gezinnen waar (al dan niet 

in combinatie met Nederlands) een vreemde taal wordt gesproken het voor wiskunde op het einde 

van het eerste leerjaar gemiddeld iets beter doen dan (volledig) Nederlandstalige kinderen. Wanneer 

we echter rekening houden met de eerder gevonden samenhangen tussen thuistaal en SES (zie Tabel 

14) en tussen thuistaal en het aanvangsniveau voor wiskunde (zie Tabel 17), moeten we evenwel 

concluderen dat het om een eerder beperkte inhaalbeweging gaat. Nemen we de kinderen uit 

gezinnen waar geen Nederlands gesproken wordt als voorbeeld. Uit Tabel 17 weten we dat 

anderstalige kinderen op de aanvangstoets voor wiskunde gemiddeld 6.55 punten minder halen dan 

Nederlandstalige kinderen. Elk punt minder op deze aanvangstoets leidt voor kinderen die thuis geen 

Nederlands spreken tot een verwachte ‘minder-score’ op de eindtoets van 0.71 + 0.27 = 0.98 punten 

(zie Tabel 23). Dit betekent dat voor niet-Nederlandstalige kinderen een eindscore kan verwacht 

                                                        
30  Eén ‘punt’ op de WIS2-schaal komt overeen met 0.91 punten op de SES-schaal. De standaarddeviatie in SES-scores 

bedraagt ongeveer 0.88 ‘punten’. Dit betekent dat een verschil van 1 standaarddeviatie op de SES-schaal overeenkomt 
met een verschil van 0.91 * 0.88 = 0.80 punten op de eindtoets voor wiskunde. Aangezien de standaarddeviatie van de 
WIS2-scores (op leerlingniveau) 7.44 punten bedraagt (= vierkantswortel van de variantie op leerlingniveau in Model 0; zie 
Tabel 23), komt 1 SD in SES overeen met 0.107 SD in SVS. De grootte van het effect van SES op de spellingscores is, met 
andere woorden, zeer klein. 
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worden die 6.55 x 0.98 = 6.42 punten lager ligt dan de gemiddelde eindscore van de Nederlandstalige 

leerlingen met een gemiddeld aanvangsniveau. Van dat verwachte nadeel van 6.42 punten blijken de 

anderstalige leerlingen er echter 1.11 op te halen in de loop van het eerste leerjaar, wat betekent 

dat de achterstand verkleint tot 5.31 punten. Deze achterstand geldt evenwel enkel voor de 

anderstalige kinderen die tot een gezin behoren met een gemiddelde SES. Voor de 26.3% (zie Tabel 14) 

van de anderstalige kinderen die in een gezin met een lage SES wonen moet daar nog eens het 

negatieve effect van een lage SES via het aanvangsniveau en het rechtstreekse negatieve effect op 

de eindscore bijgeteld worden. 

5.4  Eén van de effecten verschilt van klas tot klas  

Net als voor spelling werd er ook hier een random slope effect op klasniveau gevonden voor de 

aanvangsprestatie. Dit betekent dat het verband tussen de begin- en de eindprestatie voor wiskunde 

van klas tot klas verschilt. In Figuur 16 wordt er voor elke klas uit de referentiegroep een 

regressielijn getekend die voor die klas weergeeft wat het verband is tussen de begin- en eindscore 

voor wiskunde.  

 

Figuur 16. Samenhang tussen de eind- en de aanvangsscores voor wiskunde – verschillen 
tussen klassen 

 

 

De twee gemarkeerde klassen maken duidelijk dat voor sommige klassen het verband sterker is (klas 

A: steilere regressielijn) dan voor andere (klas B: minder steile regressielijn). Enkel de kwadratische 

term is significant, de lineaire is dat niet. Dit wijst erop dat er geen duidelijke ordening in de klassen 

zit: de verschillende regressielijnen lopen kriskras door elkaar. Voor welke leerlingen de verschillen 

klas A 

klas B 
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tussen klassen het grootst zijn − voor diegenen met een lagere of voor diegenen met een hogere 

beginscore − is niet duidelijk.  

Op schoolniveau werden geen random slope effects gevonden. 

5.5  Complexe variantie op leerlingniveau  

Net als bij de andere gerapporteerde analyses werd nagegaan in hoeverre de (residuele) variantie in 

de afhankelijke variabele (hier: de eindscores voor wiskunde) varieert in functie van één of meerdere 

predictoren. Er blijkt sprake van zogenaamde complexe variantie in de wiskundescores in relatie tot 

twee variabelen: de aanvangsscore (Figuur 17) en de sociaal-economische status (Figuur 18). Er werd 

nog voor een derde variabele een complexe variantie-effect gevonden: sekse. Dit effect bleek echter 

zeer moeilijk inhoudelijk interpreteerbaar en gaf bovendien aanleiding tot een vrij sterke, mogelijk 

artificiële, daling van de hoeveelheid verklaarde variantie. Daarom werd dit effect opnieuw uit het 

model verwijderd. 

 

Figuur 17. Complexe variantie in de eindscores voor wiskunde: aanvangsscore wiskunde 
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Figuur 18.  Complexe variantie in de eindscores voor wiskunde: SES 

 

 

Figuur 17 toont duidelijk aan dat de verschillen in wiskundescores op het einde van het eerste 

leerjaar kleiner zijn onder de leerlingen met een hoge aanvangsscore dan onder de leerlingen met 

een lage aanvangsscore. Dit in tegenstelling tot wat gevonden werd voor technisch lezen, maar 

gelijkaardig met de analoge resultaten voor spelling. De vette regressielijn geeft de algemene 

positieve samenhang weer tussen de score op “Rekenbegrip, begin eerste leerjaar” en de score op 

“Wiskunde, einde eerste leerjaar”. De gekromde lijnen aan weerszijden van deze regressielijn geven 

de grenzen aan waarbinnen zich 95% van de geobserveerde eindscores bevinden. De relevante 

parameterschattingen in model 2 uit Tabel 23 geven aan dat enerzijds de variantie in de eindscores 

afneemt naarmate de beginscore hoger is (significante negatieve coëfficiënt voor de lineaire term) 

en anderzijds dat de variantie in de eindscores aan de uiteinden van het aanvangsscore-continuum 

groter is dan in het midden (significante positieve coëfficiënt voor de kwadratische term). Ook dit 

laatste effect is duidelijk zichtbaar in de figuur. De vaststelling dat de variantie in de eindscores 

onder de kinderen met een lagere aanvangsscore groter is dan onder de leerlingen met een hoge 

aanvangsscore, zou er op kunnen wijzen dat een deel van de kinderen die bij aanvang van het eerste 

leerjaar nog relatief zwak scoorden op de toets wiskunde in de loop van het eerste leerjaar een 

inhaalbeweging hebben gemaakt.   

Wat de complexe variantie voor SES betreft, blijkt enkel de parameterschatting voor de kwadratische 

(‘SES / SES’) term significant te zijn. Figuur 18 laat zien dat de variantie in de eindscores kleiner 

wordt naarmate de SES-score meer in het midden van het continuum ligt en breder is aan de 

uiteinden ervan.  
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Ten slotte zijn de verschillen in eindscores ook groter tussen jongens dan tussen meisjes. Omdat 

sekse aan de hand van een dummy in het model wordt ingevoerd, is de parameterschatting voor de 

kwadratische term (‘Jongen / Jongen’) hier ‘structureel nul’.  

5.6  Groepscompositie-effecten  

Het toevoegen van de twee groepscompositievariabelen (gemiddelde SES en aandeel kinderen die 

thuis geen Nederlands spreken per school) aan model 2 leidde niet tot een significante verdere daling 

van de loglikelihood-model. Net zoals bij technisch lezen, slaagt ook hier geen van beide factoren 

erin om een extra deel van de verschillen in technische leesvaardigheid tussen scholen te verklaren. 

5.7  Besluit  

Ook voor de eindtoets wiskunde betreft een aanzienlijk deel van de totale variantie in de scores 

prestatieverschillen tussen scholen of tussen klassen binnen scholen. Het grootste deel van de 

variantie situeert zich evenwel, net als voor de twee andere toetsen, op leerlingniveau.  

De volledige set instroomkenmerken verklaart voor wiskunde een iets kleiner deel van de totale 

variantie in de eindscores dan het geval was voor spelling en technisch lezen. Toch blijken nog ruim 

de helft van de verschillen tussen scholen en ruim een derde van de verschillen tussen leerlingen 

(binnen klassen) te verklaren door instroom. Wel is het opvallend dat het verklarend vermogen van 

de instroomkenmerken bijna volledig bij de aanvangsprestatie voor wiskunde ligt. De overige 

kenmerken (geslacht, geboortemaand, onderwijsachterstand, thuistaal en SES) zorgen slechts voor 

een minieme toename van het percentage verklaarde variantie bovenop het deel dat reeds door de 

beginscore wordt verklaard. Hieruit blijkt dat de prestatie op de toets “Wiskunde, einde eerste 

leerjaar” veel meer van het aanvangsniveau voor wiskunde afhangt, dan van leerling- en 

achtergrondkenmerken. Daarbij past natuurlijk opnieuw de bemerking dat deze leerling- en 

achtergrondkenmerken, via hun invloed op de beginprestatie, toch onrechtstreeks van invloed zijn 

op de scores voor wiskunde op het einde van het eerste leerjaar. 
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6. De toegevoegde waarde in kansarme en kansrijke scholen 

 

Heeft de samenstelling van de schoolbevolking een effect op wat de kinderen op school leren? 

Realiseren kansrijke scholen een hogere toegevoegde waarde dan kansarme scholen? De analyses in 

hoofdstukken 3 tot 5 laten enkel voor de resultaten op spelling (SVS) een (overigens eerder beperkt) 

groepscompositie-effect zien. Dat laat vermoeden dat in het leren van eersteklassers wél de eigen 

individuele achtergrond een rol speelt, maar de achtergrond van de klasgenootjes of andere kinderen 

op school niet of nauwelijks. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de mogelijke impact van de 

samenstelling van de schoolbevolking in L1 op de leerresultaten en de toegevoegde waarde die in het 

eerste leerjaar gerealiseerd worden voor de drie leerdomeinen die in dit rapport aan de orde 

kwamen: technisch lezen, spelling en wiskunde.  

De vraagstelling die in dit hoofdstuk aan de orde is, is in het bijzonder voor het Gelijke Onderwijs-

kansenbeleid van belang. We proberen namelijk na te gaan in hoeverre school lopen in een school die 

veel kansarme leerlingen telt op zich nadelig is voor de ontwikkeling van een kind. Eerder dan een zo 

gelijk mogelijke spreiding van leerlingen naar sociale of culturele achtergrond over de scholen in een 

regio te betrachten, volgt het huidige Gelijke Onderwijskansenbeleid een tweesporenbeleid door 

enerzijds elke leerling, welke ook zijn sociale of culturele achtergrond is, een inschrijving in de 

school van zijn of haar keuze te willen garanderen en anderzijds door scholen extra ondersteuning te 

bieden in functie van de sociale en culturele achtergrond van hun leerlingenpopulatie. Tekenend in 

dat verband is b.v. de vervanging (vanaf het schooljaar 2006-2007) van de mogelijkheid voor sommige 

scholen om niet-Nederlandstalige leerlingen door te verwijzen, wat in wezen sterk aan de vroegere 

non-discriminatie-overeenkomst herinnert, door de mogelijkheid om – precies omgekeerd – bij de 

inschrijving aan kansarme leerlingen vóórrang te geven. Die tendens wordt door sommigen 

aangegrepen om te stellen dat concentratiescholen niet noodzakelijk van mindere kwaliteit hoeven 

te zijn, dat ze – met de nodige extra ondersteuning – even goede kwaliteit kunnen bieden als andere 

scholen. De toegevoegde waarde die een school biedt op het vlak van de cognitieve ontwikkeling van 

leerlingen vormt natuurlijk maar één aspect van wat de kwaliteit van een school uitmaakt. Toch 

levert een analyse van de relatie tussen die toegevoegde waarde en de samenstelling van de 

schoolbevolking ongetwijfeld een bijdrage tot het debat dat hieromtrent gevoerd wordt. In het kader 

van dit rapport is die bijdrage uiteraard beperkt tot de resultaten voor het eerste leerjaar. 

In de voorgaande hoofdstukken werden de analyses beperkt tot de referentiesteekproef. Die steek-

proef werd zo getrokken dat de resultaten representatief geacht mogen worden voor Vlaanderen. 

Voor de analyse naar de samenhang tussen schoolbevolkingssamenstelling en de toegevoegde waarde 

die scholen bieden, bevat ze echter te weinig scholen die op basis van de achtergrond van hun 

leerlingen als kansarm gekenmerkt kunnen worden. Daarom wordt voor de navolgende analyses de 
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referentiesteekproef uitgebreid met de scholen uit de oversampling “GOK-scholen” en “Gent” die 

een ruime diversiteit aan kansarme scholen tellen.  

De analyses in dit hoofdstuk omvatten verschillende aspecten. We gaan na of op de uitgebreidere 

steekproef meer of andere groepscompositie-effecten te vinden zijn dan op de referentiesteekproef 

en in hoeverre correctie voor die groepscompositie-effecten iets verandert aan de toegevoegde 

waarde die voor de scholen geschat kan worden. Daarna gaan we na hoe de niet voor groeps-

compositie-effecten gecorrigeerde toegevoegde waarde die scholen in het eerste leerjaar voor de 

leerdomeinen technisch lezen, spelling en wiskunde realiseren, gespreid is over kansarme en 

kansrijke scholen. In functie daarvan proberen we eerst te komen tot een ordening van scholen van 

kansarm tot kansrijk naar de samenstelling van hun schoolbevolking in termen van de sociale en 

culturele achtergrond van hun eersteklassers.  

 

6.1  Kansarme en kansrijke scholen 

Scholen kunnen op diverse wijzen geordend of geclassificeerd worden naar de mate waarin hun 

leerlingen van huis uit meer of minder kansen mee krijgen. Een zeer eenvoudige manier is een 

rangschikking op basis van de gemiddelde SES-score van de leerlingen, i.c. van de eersteklassers. 

Zo’n rangschikking draagt de inherente nadelen van het werken met gemiddelden met zich. Men 

verliest het zicht op de verscheidenheid die achter het gemiddelde schuilt. Een modaal gemiddelde 

SES kan zowel het resultaat zijn van een groot aandeel leerlingen uit modale SES-gezinnen als van 

een zeer grote verscheidenheid aan gezinsachtergrond. Het blijft bovendien beperkt tot één 

dimensie. Ook al betreft het hier een composietvariabele waarin verschillende elementen verwerkt 

zitten, aspecten die meer typisch tot de culturele achtergrond behoren, komen er niet in aan bod.  

Voor onze analyses kunnen we in dit verband op nog twee andere variabelen een beroep doen: 

thuistaal en culturele achtergrond. Op basis van de categorieën die daarin onderscheiden worden, 

werden de volgende schoolniveau-variabelen gecreëerd: 

• percentage eersteklassers met thuistaal Nederlands, 

• percentage eersteklassers uit een gezin waarin Nederlands in combinatie met een andere taal 

gesproken wordt, 

• percentage eersteklassers uit een gezin waarin geen Nederlands gesproken wordt, 

• percentage eersteklassers met een Belgische achtergrond, 

• percentage eersteklassers met een niet-Belgische, West-Europese achtergrond, 

• percentage eersteklassers met een Turkse of Maghrebijnse achtergrond, 

• percentage eersteklassers met een andere achtergrond. 

Bij de creatie van deze variabelen werd enkel rekening gehouden met de leerlingen die voor de 

eerste maal het eerste leerjaar deden. Dat zijn ook de leerlingen die in de hoger gerapporteerde 

analyses (hoofdstukken 2 tot 5) werden opgenomen. 
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Op basis van de SES-score werden analoge variabelen gecreëerd door vijf zones af te bakenen, 

waarvan de grenzen overeenkomen met waarden voor respectievelijk -1 SD, -0.5 SD, 0.5 SD en 1 SD in 

de referentiesteekproef.  

Clusteranalyse 

Met deze variabelen als input werd een clusteranalyse uitgevoerd.31 Een oplossing met vier clusters 

bleek duidelijk interpreteerbaar op basis van de centroïden (Tabel 24). 

 
Tabel 24. Clustering van scholen naar de sociale en culturele achtergrond van hun eersteklassers. 

Centroïden voor een oplossing met vier clusters 

Cluster van scholen 1 2 3 4 Totaal 

Kwalitatieve duiding Zeer 
kansarm kansarm modaal 

eerder 
kansrijk  

Aantal scholen in cluster 25  35  117  16  193  

Gemiddelde SES-score in L1* -1.0468 -0.2676 0.1385 0.3876 -0.0680 

% lln. met zeer hoge SES (SES ≥ 1 SDref) 0.7  10.2  17.9  25.3  14.9  

% lln. met hoge SES (0.5 SDref ≤ SES < 1 SDref) 1.3  7.3  14.7  12.9  11.5  

% lln. met modale SES (-0.5 SDref ≤ SES < 0.5 SDref) 8.2  21.8  33.6  25.8  27.5  

% lln. met lage SES (-1 SDref ≤ SES < -0.5 SDref) 12.2  11.0  13.2  9.5  12.4  

% lln. met zeer lage (SES < - 1 SDref) 47.2  23.7  11.0  6.5  17.6  

% lln. met SES onbekend* 30.4  26.0  9.6  20.0  16.1  

 totaal 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

% lln. met thuistaal Nederlands 18.5  62.7  87.4  23.4  68.7  

% lln. uit taalgemengd gezin 29.9  17.0  7.1  39.8  14.6  

% lln. met thuistaal niet-Nederlands 39.8  12.8  3.2  30.8  12.0  

% lln. met thuistaal onbekend* 11.7  7.6  2.2  6.1  4.7  

 totaal 99.9  100.1  99.9  100.1  100.0  

% lln. met Belgische achtergrond 13.5  29.3  72.8  46.8  55.1  

% lln. met West-Europese, niet-Belgische achtergrond 2.4  3.4  2.9  8.9  3.5  

% lln. met Turkse of Maghrebijnse achtergrond 19.7  6.9  1.2  2.5  4.7  

% lln. met andere culturele achtergrond 8.9  4.6  1.5  3.6  3.2  

% lln. met onbekende culturele achtergrond* 55.4  55.7  21.6  38.2  33.5  

 totaal 99.9  99.9  100.0  100.0  100.0  

(*) Niet gebruikt als input voor de clusteranalyse.      

 

Op grond van de gemiddelde scores voor elk van de inputvariabelen kunnen de vier clusters van scholen 

gemakkelijk geïnterpreteerd worden. Cluster 1 groepeert scholen met een hoog percentage 

                                                        
31 Meer specifiek gaat het hier over K-means clustering, zoals geïmplementeerd in het SPSS-pakket. Dat is een procedure die 
geschikt is voor grote sets met continue data. Als dissimilariteitsmaat wordt de Euclidische afstand binnen elk paar van 
waarnemingen gehanteerd. Het aantal clusters moet vooraf worden opgegeven. De keuze van het aantal clusters gebeurde op 
basis van een inhoudelijke analyse van verschillende oplossingen die resulteren uit verschillende keuzes van aantal clusters. 
De data van alle 193 scholen in de data-set L1 (= inclusief alle oversampling steekproeven) werden in de clusteranalyse 
betrokken. 
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eersteklassers uit zeer lage SES-gezinnen en zeer lage percentages kinderen uit hoge en zeer hoge 

SES-gezinnen. Gemiddeld bijna 70 % van de eersteklassers komt uit gezinnen waar ofwel geen Neder-

lands gesproken wordt of Nederlands in combinatie met een andere taal gesproken wordt. Een relatief 

groot aandeel van de leerlingen heeft een Turkse of Maghrebijnse of andere niet-West-Europese 

achtergrond. (Maar voor iets meer dan de helft is de culturele achtergrond niet bekend.) Dit is een 

profiel dat overeenkomt met dat van de “klassieke” concentratiescholen.  

De scholen in cluster 2 tellen ook veel kinderen uit zeer lage SES-gezinnen, maar toch maar de helft 

zoveel als de scholen in cluster 1. Lage en modale SES-gezinnen zijn er al beter vertegenwoordigd, 

maar dat is nog niet zo zeer het geval voor de hoge en de zeer hoge SES-gezinnen. De meeste kinderen 

(63 %) zijn Nederlandstalig, maar toch is er nog een belangrijke minderheid van kinderen uit anders-

talige of taalgemengde gezinnen. Voor zover bekend, is de culturele achtergrond vooral Belgisch. Voor 

een groot deel van de kinderen zijn geen gegevens omtrent de culturele achtergrond beschikbaar, 

maar op basis van de thuistaal en de SES kunnen we aannemen dat de scholen in cluster 2 vooral geken-

merkt worden door een relatief groot aandeel Vlaamse kansarme kinderen. 

De scholen in cluster 3 kunnen we – wat de achtergrond van de eersteklassers betreft – de meest 

gewone of modale scholen noemen: een zeer ruime diversiteit inzake SES, met een overwicht van 

kinderen uit de categorie modale SES-gezinnen, voor het overgrote deel (ruim 87 %) Nederlandstalig en 

(73 %) Belgisch, Vlaams dus. Dit is de grootste groep van scholen. 

Kenmerkend voor cluster 4-scholen ten slotte is dat de achtergrond van de kinderen heel divers is wat 

thuistaal betreft, met opnieuw veel kinderen (> 70 %) uit niet-Nederlandstalige of taalgemengde 

gezinnen, maar grotendeels Belgisch of toch West-Europees en relatief veel kinderen uit de zeer hoge 

SES-categorie. De groep kinderen met een Turkse of Maghrebijnse achtergrond is in cluster 4 zeer 

beperkt (2.5 %). 

Van cluster 1 naar cluster 4 gaat de gemiddelde SES-score in stijgende lijn. Op basis van die gemid-

delde SES-score, die tussen de clusters trouwens significant verschilt (F(3, 189) = 90.4497, p = .000), 

kunnen we de vier clusters benoemen als respectievelijk “zeer kansarm”, “kansarm”, “modaal” en 

“eerder kansrijk”. 

Classificatie van scholen 

Hoewel het algemene beeld dat uit Tabel 24 naar voren komt, inhoudelijk bijzonder logisch oogt en 

bijvoorbeeld zeer goed overeenstemt met de eerder op basis van de GOK-indicatoren aangemaakte 

indeling in GOK-clusters (zie Verhaeghe e.a., 2002), bracht inspectie van de classificatie van de 

afzonderlijke scholen een aantal anomalieën aan het licht. Twee factoren bleken de classificatie van 

scholen te bemoeilijkten: een laag aantal eersteklassers en hoge percentages “onbekend” voor één of 

meer categorieën.32 Om de navolgende analyses niet te bezwaren met dubieus geclassificeerde 

                                                        
32 We herinneren eraan dat de variabele “culturele achtergrond” op basis van gegevens uit de oudervragenlijst werd 
gecreëerd. Vooral ouders uit sociaal zwakkere groepen vulden de oudervragenlijst niet of onvolledig in. 
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scholen, werden aan drie kleine scholen met een zeer laag aantal eersteklassers (N = 5) geen 

classificatie toegekend. Voor zes scholen met hoge percentages voor “culturele achtergrond 

onbekend” en met een modale tot relatief hoge gemiddelde SES-score werd de oorspronkelijke 

classificatie “kansarm” op grond van de combinatie van de aandelen leerlingen in de onderscheiden 

SES-categorieën en hun (eerder) hoge aandeel Nederlandstalige kinderen gewijzigd in “modaal”. Op 

analoge gronden werd voor zes andere scholen (met een modale tot lage gemiddelde SES-score) de 

classificatie gewijzigd van “eerder kansrijk” tot “modaal”. Tabellen 25 en 26 tonen voor elk van de 

inputvariabelen het gemiddelde aandeel eersteklassers na deze aanpassingen voor de scholen die 

behoren tot de referentiesteekproef (Tabel 25) respectievelijk de uitgebreide steekproef (Tabel 26).33 

  
Tabel 25. Clustering van scholen naar de sociale en culturele achtergrond van hun eersteklassers. 

Gemiddelden per cluster voor de referentiesteekproef 

Cluster van scholen 1 2 3 4 Totaal 

Kwalitatieve duiding Zeer 
kansarm kansarm modaal 

eerder 
kansrijk  

Aantal scholen in cluster 5  13  95  5  118  

Gemiddelde SES-score in L1* -1.0200 -0.3514 0.0855 0.7130 0.0171 

% lln. met zeer hoge SES (SES ≥ 1 SDref) 2.3  7.5  16.1  37.6  15.5  

% lln. met hoge SES (0.5 SDref ≤ SES < 1 SDref) 1.5  6.6  13.1  17.2  12.1  

% lln. met modale SES (-0.5 SDref ≤ SES < 0.5 SDref) 8.1  21.4  33.1  18.1  30.1  

% lln. met lage SES (-1 SDref ≤ SES < -0.5 SDref) 9.4  15.0  14.7  7.0  14.2  

% lln. met zeer lage (SES < - 1 SDref) 52.8  25.0  11.6  3.7  14.5  

% lln. met SES onbekend* 25.9  24.5  11.4  16.4  13.7  

 totaal 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

% lln. met thuistaal Nederlands 24.8  57.5  84.9  19.0  76.6  

% lln. uit taalgemengd gezin 25.6  19.7  8.0  44.2  11.5  

% lln. met thuistaal niet-Nederlands 41.2  14.5  4.4  33.5  8.3  

% lln. met thuistaal onbekend* 8.4  8.3  2.7  3.3  3.6  

 totaal 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

% lln. met Belgische achtergrond 17.4  29.7  70.1  48.7  62.5  

% lln. met West-Europese, niet-Belgische achtergrond 3.4  4.8  2.8  10.2  3.3  

% lln. met Turkse of Maghrebijnse achtergrond 20.1  8.8  1.3  1.5  3.0  

% lln. met andere culturele achtergrond 14.3  4.5  1.9  1.5  2.7  

% lln. met onbekende culturele achtergrond* 44.8  52.2  23.9  38.0  28.5  

 totaal 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

(*) Niet gebruikt als input voor de clusteranalyse.      

 

Zoals op grond van de doorgevoerde veranderingen verwacht kon worden laten Tabellen 25 en 26 

vooral voor de categorieën “kansarm” en “eerder kansrijk” een verscherping van het profiel zien. Voor 

de cluster 3 (“modaal”) sluit het gemiddelde voor de gemiddelde SES-score dichter bij het algemeen 

gemiddelde van de referentiesteekproef aan, terwijl de verdeling over de onderscheiden SES-catego-

                                                        
33 De uitgebreide steekproef omvat naast de referentiesteekproef ook de GOK-oversampling en de oversampling “Gent”. 



   

Toegevoegde waarde  Beginsituatie en leerresultaten in L1
   

 

84 

rieën nauwelijks wijzigt. De groep zeer kansarme scholen in Tabel 26 komt precies overeen met de 

groep zeer kansarme scholen in Tabel 24. Het gaat om 25 scholen waarvan slechts vijf tot de 

referentiesteekproef behoren en de overige 20 voor het grootste deel uit de GOK-oversampling.  

 
Tabel 26. Clustering van scholen naar de sociale en culturele achtergrond van hun eersteklassers. 

Gemiddelden per cluster voor de uitgebreide steekproef 

Cluster van scholen 1 2 3 4 Totaal 

Kwalitatieve duiding Zeer 
kansarm kansarm modaal 

eerder 
kansrijk  

Aantal scholen in cluster 25  21  106  9.0  161  

Gemiddelde SES-score in L1* -1.0468 -0.4392 0.0903 0.6556 -0.1237 

% lln. met zeer hoge SES (SES ≥ 1 SDref) 0.7  6.5  16.4  33.3  13.6  

% lln. met hoge SES (0.5 SDref ≤ SES < 1 SDref) 1.3  4.9  13.0  16.8  10.4  

% lln. met modale SES (-0.5 SDref ≤ SES < 0.5 SDref) 8.2  22.1  33.3  21.7  27.3  

% lln. met lage SES (-1 SDref ≤ SES < -0.5 SDref) 12.2  13.9  14.0  6.5  13.3  

% lln. met zeer lage (SES < - 1 SDref) 47.2  28.0  11.7  2.1  18.8  

% lln. met SES onbekend* 30.4  24.6  11.7  19.6  16.7  

 totaal 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

% lln. met thuistaal Nederlands 18.5  60.8  83.0  25.6  66.9  

% lln. uit taalgemengd gezin 29.9  18.4  9.1  40.3  15.3  

% lln. met thuistaal niet-Nederlands 39.8  14.8  5.3  29.0  13.2  

% lln. met thuistaal onbekend* 11.7  6.0  2.7  5.1  4.7  

 totaal 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

% lln. met Belgische achtergrond 13.5  30.8  68.3  52.8  54.1  

% lln. met West-Europese, niet-Belgische achtergrond 2.4  3.3  3.2  6.7  3.3  

% lln. met Turkse of Maghrebijnse achtergrond 19.7  9.2  1.5  1.1  5.3  

% lln. met andere culturele achtergrond 8.9  4.7  2.0  1.1  3.4  

% lln. met onbekende culturele achtergrond* 55.4  52.0  25.0  38.4  34.0  

 totaal 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

(*) Niet gebruikt als input voor de clusteranalyse.      

De 25 zeer kansarme scholen en de 21 kansarme scholen in de uitgebreide steekproef (Tabel 26) 

vormen een meer solide basis voor de navolgende analyses dan de 5 en 13 scholen uit de referentie-

steekproef. De (uitgedunde) groep “eerder kansrijke” scholen is qua omvang (n = 9) eerder beperkt te 

noemen. 

Samenhang met gemiddelde SES 

De vier onderscheiden categorieën van scholen verschillen significant van elkaar wat de gemiddelde 

SES-score van hun eersteklassers betreft (F(3, 157) = 139.0705, p = .000). De verklaarde variantie in 

gemiddelde SES-score is hoog (η²= .727). Toch overlappen de categorieën elkaar gedeeltelijk wat de 

gemiddelde SES-score betreft (zie figuur 1). Bij de clusteranalyse en de afgeleide classificatie werd 
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immers ook rekening gehouden met culturele achtergrondkenmerken.  

In Figuur 19 wordt voor elk van de vier categorieën van scholen de verdeling van de gemiddelde 

SES-score voorgesteld door een doosdiagram (boxplot). De onder- en bovenrand van de doosjes stellen 

het 25e resp. het 75e percentiel voor; de dikke zwarte streep die de doosjes horizontaal doormidden 

klieft, stelt de mediaan voor. De kleine platte streepjes onder en boven elk doosje stellen de 

minimum- en maximumwaarden van de gemiddelde SES-score in L1 voor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de derde categorie (“modaal”) wordt een outlier gesignaleerd (het nummer 180 bij het 

cirkeltje). Het betreft een school uit de referentiesteekproef met een lage gemiddelde SES-score in 

L1 (-0.9318). Het profiel van het eerste leerjaar met 17 leerlingen sluit wat het hoge aandeel 

leerlingen met een zeer lage SES-score (58.8%) betreft eerder aan bij de categorie “zeer kansarm” 

(de gemiddelde SES-score valt ook binnen het derde kwartiel van die categorie), maar qua thuistaal 

(82.4 % Nederlandstalig) en qua culturele achtergrond (82.4 % Belgisch) sluit die school eerder bij de 

categorie “modaal” aan. De clusteranalyse bracht de school onder bij cluster 3. 
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Figuur 19.  Classificatie van scholen naar sociale en culturele achtergrond van de 

eersteklassers: samenhang met gemiddelde SES-score in L1 
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6.2  Groepscompositie-effecten in de uitgebreide steekproef 

Multiniveau-analyses op de uitgebreide steekproef reveleerden nu ook voor technisch lezen en voor 

wiskunde groepscompositie-effecten. Voor spelling valt er een groepscompositie-effect weg. Bij deze 

multiniveau-analyses werd uitgegaan van de modellen die in de analyses op de referentiesteekproef 

werden uitgewerkt (zie hoofdstukken 3 tot 5). Verdere exploratie leverde voor spelling en wiskunde 

geen nieuwe effecten op, behalve dan telkens één groepscompositie-effect.  

Voor technisch lezen kwamen bij de analyses op de uitgebreide steekproef (N = 4507)wel nieuwe 

effecten aan het licht. De thuistaal van de leerlingen blijkt nu ook een significant effect te hebben op 

de scores die voor DMT gehaald worden. Met name kinderen die thuis géén Nederlands spreken, lijken 

gemiddeld significant beter te presteren op de DMT dan Nederlandstalige kinderen met een voor het 

overige gelijke beginsituatie (β = 4.606, SE = 2.208, t = 2.09, p = .037). Voor kinderen uit taalgemengde 

gezinnen (Nederlands + andere taal) is het verschil niet significant (β = -0.8729, SE = 2.007, t = 0.43,  

p > .60). Uiteraard moet voor een correcte interpretatie van het significante effect, rekening 

gehouden worden met het gegeven dat heel wat niet-Nederlandstalige kinderen voor dat “overige” 

een beginsituatie kennen die heel wat ongunstiger uitvalt dan die van de gemiddelde Nederlandstalige 

leerling (zie Tabellen 16 en 17 in hoofdstuk 2). Voor niet-Nederlandstalige eersteklassers met een 

Turkse of Maghrebijnse achtergrond en (wat voor het gros van die groep het geval is) een lage SES-score 

bijvoorbeeld, ligt de gemiddelde verwachte DMT-score na verrekening van alle andere effecten nog 

altijd lager dan die van de gemiddelde Vlaamse eersteklasser. In feite moet de positieve coëfficiënt 

voor thuistaal niet-Nederlands begrepen worden als de indicatie van een inhaalbeweging. 

Niet-Nederlandstalige leerlingen (van niet-West-Europese herkomst) halen gemiddeld een DMT-score 

die hoger ligt dan op grond van hun gemiddelde score op de aanvangstoets voor taal verwacht kon 

worden.34 Dat is in het licht van de bestrijding van onderwijsachterstand uiteraard een bijzonder 

positief gegeven.35 Opvallend is dat de toevoeging van thuistaal aan het model nauwelijks iets wijzigt 

aan de coëfficiënten voor de andere predictoren, in het bijzonder de culturele achtergrond van de 

leerlingen en de SES. De inhaalbeweging die op de uitgebreide steekproef (met meer GOK-scholen) 

voor thuistaal niet-Nederlands wordt vastgesteld komt dus bovenop de eerdere – ook in de 

referentiesteekproef al vastgestelde – inhaalbeweging die eersteklassers van niet-Belgische herkomst 

blijken te maken. Tegelijk blijft ook de positieve samenhang met SES bewaard, wat voor niet-Neder-

landstalige leerlingen met een lage SES-score tot lagere DMT-scores leidt.36 

                                                        
34  Voor niet-Nederlandstalige leerlingen die effectief van een gemiddelde of hogere aanvangsscore voor taal en een 
gemiddelde of hogere SES-score vertrekken betekent de positieve coëfficiënt voor thuistaal uiteraard wel dat ze gemiddeld 
hoger scoren op de DMT dan de gemiddelde Vlaamse eersteklasser. 
35 Hier kan de kritische kanttekening gemaakt worden dat het gebruikte covariantie-model wellicht aanleiding geeft tot het 
fenomeen van regressie naar het midden, waardoor die inhaalbeweging mogelijk wordt overschat. 
36 Nadere analyses zullen klaarheid moeten brengen over de vraag of het opduiken van het positieve thuistaal-niet-Nederlands 
effect louter het gevolg is van de uitbreiding van de steekproef op zich (meer kinderen met thuistaal niet-Nederlands en meer 
scholen met een groter aandeel van kinderen met thuistaal niet-Nederlands levert meer statistische power), dan wel of hier 
ook een interactie-effect met de GOK-lestijden en het school-eigen gelijke onderwijskansenbeleid meespeelt. 
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Een tweede effect dat bij de uitgebreide analyses voor technisch lezen naar boven kwam, is een 

random effect op klasniveau voor SES. Daarvan is de lineaire term significant (β = 37.242, SE = 12.095, 

t = 3.08, p = .002) en de kwadratische marginaal significant (β = 25.646, SE = 14.286, t = 1.80,        

p = 0.073). Dit wijst erop dat de mate waarin de SES-score de prestaties voor technisch lezen 

beïnvloedt, van klas tot klas verschilt. De verschillen tussen klassen blijken groter voor kinderen met 

een hogere SES-score. Voor kinderen van lagere SES-gezinnen maakt het minder uit in welke klas ze 

terechtkomen.  

Het groepscompositie-effect dat bij technisch lezen naar voor komt, betreft het effect van de 

gemiddelde SES-score voor de eersteklassers in de school (β = 7.272, SE = 2.360, t = 3.08, p = .002). 

Voor elk punt dat de gemiddelde SES-score voor de eersteklassers op school hoger ligt, lezen de 

leerlingen bij de DMT gemiddeld ruim 7 foutloze woordjes méér. In Figuur 19 kan men zien dat de 

gemiddelde SES voor het eerste leerjaar varieert van -1.50 tot 1.20. Gemiddeld scoren zeer kansarme 

scholen 1.1 punt lager op de SES-schaal dan modale scholen (zie ook Tabel 26). Het groeps-

compositie-effect levert kinderen in zeer kansarme scholen bijgevolg bij de DMT een nadeel op van 

gemiddeld acht correct gelezen woordjes minder in vergelijking met kinderen met een gelijkaardige 

achtergrond in een modale school. Ten opzichte van het gemiddelde van 73.7 correct gelezen woordjes, 

is dat een nadeel van bijna 11 %. 

Wat dat betekent voor de toegevoegde waarde die (zeer) kansarme scholen realiseren in vergelijking 

met andere scholen, kan men zien in Figuur 20. In die figuur wordt het residu voor het model met 

groepscompositie-effect (verticaal) afgezet tegenover het residu voor het (voor alle andere effecten 

identieke) model zónder groepscompositie-effect (horizontaal). Het residu voor het model zónder 

groepscompositie-effect hanteren wij als maat voor de toegevoegde waarde die een school realiseert. 

Dit is een relatieve maat die wij gecentreerd hebben rond het gemiddelde voor de 

referentiesteekproef. De toegevoegde waarde van een school drukt bijgevolg uit hoeveel punten (i.c. 

correct gelezen woordjes bij de DMT) het gemiddelde van een school hoger of lager dan het Vlaamse 

gemiddelde op de toets zou liggen, mochten alle leerlingen in de school voor alle predictoren (score 

aanvangstoets taal, sociale achtergrond, …) in het model een score hebben die overeenkomt met het 

Vlaamse gemiddelde of tot de referentiecategorie behoren (zie paragraaf 1.4). 

Voor scholen die in Figuur 20 op de diagonaal liggen, is het groepscompositie-effect (zo goed als) 

gelijk aan nul. Dat zijn scholen met een gemiddelde SES van ongeveer 0. Boven de diagonaal liggen 

de scholen die een hogere toegevoegde waarde zouden hebben als we wel corrigeerden voor het 

groepscompositie-effect. Dat zijn dus scholen voor wie de toegevoegde waarde waar we verder mee 

zullen werken (= zonder correctie voor het groepscompositie-effect), negatief beïnvloed wordt door 

het gegeven dat er veel kinderen met een lage SES-score samen zitten. In Figuur 20 zijn de scholen 

verschillend gemarkeerd naargelang ze tot de referentiesteekproef (REF, grotere symbolen) dan wel 
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tot de oversampling (XSAMPL, kleinere symbolen) behoren. Met de symbolen wordt verder een 

onderscheid gemaakt tussen zeer kansarme, kansarme, modale en eerder kansrijke scholen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men kan zien dat het groepscompositie-effect vooral de zeer kansarme scholen treft. Maar wat in 

Figuur 20 vooral opvalt, is dat de verschillen tussen scholen in de toegevoegde waarde die zij voor 

technisch lezen realiseren, veel groter is dan de verscheidenheid tussen de vier categorieën en ook 

veel groter dan wat het groepscompositie-effect aan die toegevoegde waarde toevoegt of ervan 

afneemt. In verhouding tot de brede verscheidenheid in toegevoegde waarde die scholen voor DMT 

realiseren (mtw = -1.65, SDtw = 9.31, mintw = -24.97, maxtw = 23.02),37 zijn de verschillen in toe-

gevoegde waarde die door het groepscompositie-effect veroorzaakt worden (mv = -0.49, SDv = 2.15, 

minv = -5.68, maxv = 3.94) eerder klein te noemen. Bij de meest kansarme school (met de laagste 

gemiddelde SES-score) veroorzaakt het groepscompositie-effect een minwaarde van -5.68 correct 

gelezen woordjes. Het verschil in toegevoegde waarde tussen de meest effectieve (TW = 7.93) en de 

minst effectieve (TW = -24.97) onder de meest kansarme scholen (die beide overigens een 

                                                        
37 Voor de toegevoegde waarde werd het residu gecentreerd rond het gemiddelde voor de referentiesteekproef. Een toe-
gevoegde waarde van 0 komt dus overeen met de gemiddelde toegevoegde waarde voor Vlaanderen. Het gemiddelde ligt hier 
onder nul omdat de steekproef is uitgebreid met een oversampling die vooral (zeer) kansarme GOK-scholen telt. 
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gemiddelde SES van ongeveer -1 hebben), bedraagt echter 32.9 correct gelezen woordjes op de DMT. 

Gelijkaardige vaststellingen gelden voor de andere categorieën van scholen. In het algemeen blijkt 

het groepscompositie-effect maar een zeer beperkte rol te spelen in de toegevoegde waarde die 

scholen voor technisch lezen realiseren. De residuele scores voor het model mét en de resiudele 

scores voor het model zonder groepscompositie-effect correleren ook bijzonder hoog (r(156) = .974,  

p = .000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het model dat uit de multiniveau-analyses op de uitgebreide steekproef voor spelling (N = 4582) 

tevoorschijn komt, verschilt nauwelijks van het finale model dat bij de analyses op de 

referentiesteekproef tot stand werd gebracht. Wel blijkt één van de twee groepscompositie-effecten 

die bij de analyses op de referentiesteekproef gevonden werden (gemiddelde SES in het eerste 

leerjaar), niet langer significant. Wat blijft, zo goed als ongewijzigd overigens, is het significante 

effect van het aandeel eersteklassers op school dat thuis géén Nederlands spreekt (β = -6.250, SE = 

2.056, t = 3.04, p = .0024). Ook voor spelling correleren de residuele scores voor het model mét en voor 

het model zonder groepscompositie-effect heel hoog (r(157) = .973, p = .000). Figuur 21 toont de 

samenhang tussen die twee residuen. 
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In Figuur 21 liggen de meeste scholen hetzij op, hetzij boven de diagonaal. Dat houdt verband met de 

sterk links scheve verdeling van de variabele “aandeel eersteklassers met thuistaal niet-Nederlands”. 

Behalve opnieuw de zeer kansarme scholen, ondergaan nu ook de eerder kansrijke scholen het 

negatieve effect van de groepscompositie. Dat komt omdat ook de groep kansrijke scholen naar 

thuistaal een zeer verscheiden publiek hebben (zie Tabel 26).  

Voor het overige kan voor spelling wezenlijk dezelfde vaststelling gemaakt worden als voor technisch 

lezen. De mate waarin het groepscompositie-effect de gerealiseerde toegevoegde waarde voor SVS 

naar beneden haalt of omgekeerd, wat opkrikt (m v = -0.20, SDv = 0.72, minv = -3.15, maxv = 0.55), 

verbleekt sterk in het licht van de variatie die tussen individuele scholen qua toegevoegde waarde voor 

SVS op te tekenen valt (mtw = -0.47, SDtw = 2.95, mintw = -7.31, maxtw = 6.82). Tussen de meest effec-

tieve (TW = 5.10) en de minst effectieve (TW = -6.79) van de zeer kansarme scholen bijvoorbeeld 

bedraagt het verschil in gerealiseerde toegevoegde waarde 11.89 punten. Het groepscompositie-effect 

voor de zeer kansarme school met het hoogste aandeel niet-Nederlandstalige eersteklassers komt 

overeen met 3.15 punten. 

Ook voor wiskunde verschilt het model dat uit de multiniveau-analyses op de uitgebreide steekproef  

(N = 4390) naar voren komt, nauwelijks van het finale model dat bij de analyses op de referentie-

steekproef werd gecreëerd (zie hoofdstuk 5). Een vreemd fenomeen is dat we een negatief groeps-

compositie-effect vonden: hoe hoger de gemiddelde SES-score voor de eersteklassers, hoe lager de 

eindscore voor wiskunde (β = -1.484，SE = 0.5813，t = 2.55, p = .0107). Een alternatief model met een 

signficant effect voor het aandeel eersteklassers van Turkse of Maghrebijnse herkomst bleek mogelijk, 

maar dat gaf dan een even onverwacht positief effect (β = 5.888，SE = 1.804，t = 3.26, p = .001).38   

Figuur 22 toont de samenhang tussen het residu op basis van het model met groepscompositie-effect 

en het residu volgens het model zonder groepscompositie-effect. De samenhang tussen beide 

residuen is zeer groot (r(158) = .981, p = .000). Er is – behalve dan dat we door de negatieve coëfficiënt 

voor het groepscompositie-effect ongeveer het spiegelbeeld te zien krijgen van wat we normaal 

zouden verwachten - weinig verrassends te zien op Figuur 22. De kansarme en zeer kansarme scholen 

bevinden zich net onder de diagonaal, de kansrijke doorgaans er net boven, de modale meestal op de 

diagonaal. Het meest opvallende is nog wel dat de afwijking van de diagonaal zeer gering is. De mate 

waarin het groepscompositie-effect de gerealiseerde toegevoegde waarde voor wiskunde in L1 naar 

beneden haalt of optrekt (m v = -0.08, SDv = 0.42, minv = -1.07, maxv = 1.02), is zeer klein in 

vergelijking met de variatie die tussen individuele scholen qua toegevoegde waarde voor wiskunde 

vastgesteld kan worden (mtw = -0.22, SDtw = 2.14, mintw = -3.91, maxtw = 6.20). Bij de meest kansarme 

scholen bijvoorbeeld bedraagt het grootste groepscompositie-effect 1.02 punten. Het verschil in 

toegevoegde waarde (TW) tussen de meest effectieve onder de meest kansarme scholen (TW = 6.20) 

en de minst effectieve (TW = -2.80) komt overeen met 9 punten op de wiskunde eindtoets. 

                                                        
38 Beide effecten waren niet tegelijk significant. We kozen uiteindelijk voor het gemiddelde SES-effect omdat door de vele 
leerlingen met “culturele achtergrond onbekend” de daarvan afgeleide geaggregeerde scores weinig valied bleken. 
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De algemene vaststelling die voor elk van de drie leerdomeinen gedaan kan worden, is dat de 

waargenomen groepscompositie-effecten weinig betekenen wanneer men ze vergelijkt met de 

verscheidenheid in toegevoegde waarde die scholen realiseren. Ze geven weinig aanleiding om te 

stellen dat het samen in één school zitten met (andere) kinderen uit een gezin met een lage SES of 

met veel (andere) anderstalige kinderen een grote invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen in 

het eerste leerjaar. Het is vooral de eigen achtergrond die een rol speelt, niet die van de mede-

leerlingen. 

 

6.3  De samenhang tussen de samenstelling van de schoolbevolking en de 

toegevoegde waarde die scholen realiseren 

Multiniveau-analyses kunnen een algemeen beeld geven van de samenhang tussen sociale achter-

grond en leerresultaten. Analyse van groepscompositie-effecten kunnen een algemeen beeld geven 

van de mate waarin het samen zitten van leerlingen met een gelijke of ongelijke sociale achtergrond 

het leren beïnvloed. Beide leveren echter nog onvoldoende informatie om te kunnen antwoorden op 
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de vraag of schoolgaan in een school met hoge concentraties van kansarme leerlingen noodzake-

lijkerwijs een negatieve invloed op de ontwikkeling van de leerlingen. In de navolgende analyses 

onderzoeken we daarom specifiek hoe de residuele scores (die een beeld geven van de toegevoegde 

waarde die scholen realiseren) gespreid liggen over de diverse categorieën van scholen ingedeeld 

naar de sociale en culturele achtergrond van hun leerlingen. Figuren 24, 26 en 28 zetten de toe-

gevoegde waarde die scholen realiseren voor respectievelijk technisch lezen, spelling en wiskunde in 

het eerste leerjaar af tegenover de gemiddelde SES van de eersteklassers op school. De scholen zelf 

zijn gemarkeerd volgens de vier categorieën waarin ze zijn ingedeeld: zeer kansarm, kansarm, 

modaal of eerder kansrijk (zie paragraaf 6.1). Tegenover elk van die figuren zetten we een figuur die 

op gelijkaardige manier de spreiding weergeeft voor de niet-gecorrigeerde eindscores (Figuren 23, 25 

en 27). Op die manier kan de spreiding van de toegevoegde waarde vergeleken worden met de 

spreiding van het “absolute” (niet-gecorrigeerde) niveau dat leerlingen halen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In elk van de grafieken werd een horizontale lijn getrokken. Die geeft het gemiddelde weer voor de 

referentiesteekproef. Dat gemiddelde geeft een goede schatting van het algemene Vlaamse gemid-

delde. Voor de grafieken die de toegevoegde waarde voorstellen, werd het Vlaamse gemiddelde 

N = 156 

Figuur 23.  Samenhang tussen niet-gecorrigeerde schoolgemiddelde voor DMT in L1 en de 
samenstelling van de schoolbevolking 
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gelijkgesteld aan nul.39 De scholen boven de bovenste stippellijn resp. onder de onderste stippellijn 

zijn de scholen die (op 5 %-niveau) significant van het Vlaamse gemiddelde verschillen.40 

Figuren 23 en 24 tonen dat voor het gros van de scholen zowel het gemiddelde niveau voor technisch 

lezen einde eerste leerjaar als de toegevoegde waarde die ze voor technisch lezen in L1 realiseren 

niet significant afwijkt van het Vlaamse gemiddelde. Wat het niveau betreft (Figuur 23) liggen de 

kansarme scholen ( ) – net als de modale scholen ( ) - over de hele breedte van het spectrum 

verspreid. Vijf kansarme scholen presteren significant onder het Vlaamse gemiddelde maar 

daartegenover staat er ook één die significant boven het Vlaamse gemiddelde presteert. Het gros van 

de kansarme scholen situeert zich in de middenzone, met een gemiddeld niveau voor technisch lezen 

dat niet significant verschilt van het Vlaamse gemiddelde. De zeer kansarme scholen (▼∇) vinden we 

in Figuur 23 weliswaar in de onderste helft van de grafiek terug, maar voor twee derde van hen kan 

gesteld worden dat het bereikte niveau niet significant verschilt van het Vlaamse gemiddelde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
39 Gezien de schatting van de toegevoegde waarde volgens het covariantiemodel gebeurde, kan die toegevoegde waarde 
alleen als een relatieve waarde t.o.v. een bepaald gemiddelde worden uitgedrukt. We kozen hier voor het algemene Vlaamse 
gemiddelde als referentiepunt. 
40 De grens die aangeeft of een school significant van het Vlaamse gemiddelde verschilt, varieert in functie van het het aantal 
betrokken leerlingen. De stippellijnen in de figuren 23 tot 28 zijn gebaseerd op de confidentie-intervallen van die scholen die 
net wel nog significant hoger resp. lager dan het Vlaamse gemiddelde scoren. Gezien die scholen van verschillende omvang 
kunnen zijn, liggen de bovenste en de onderste stippellijn niet noodzakelijk symmetrisch rond de de middellijn. 
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Het beeld verandert niet fundamenteel als we naar de toegevoegde waarde (Figuur 24) kijken. Er zijn 

een beperkt aantal kansarme (4) en zeer kansarme scholen (2), maar net zo goed enkele modale 

scholen (4), voor wie de toegevoegde waarde significant onder het Vlaamse gemiddelde ligt, maar 

net als voor de andere categorieën is voor het gros van de kansarme en zeer kansarme scholen de 

toegevoegde waarde niet significant verschillend van het Vlaamse gemiddelde. De correlatie tussen 

de toegevoegde waarde die in L1 voor technisch lezen gerealiseerd wordt en de gemiddelde 

SES-score voor de eersteklassers is weliswaar significant, maar klein (r = .232, p = .004, n = 156). 

Voor spelling komt het beeld dat in Figuren 25 en 26 geschetst wordt, globaal overeen met wat voor 

technisch lezen naar voor kwam. Al valt nu wel op dat één kansarme en één zeer kansarme school er 

zelfs in slagen een gemiddeld niveau te bereiken dat significant hoger is dan het Vlaamse gemiddelde, 

het gros van de kansarme scholen is terug te vinden in de middenzone, d.w.z. met een niveau niet 

verschillend van het Vlaamse gemiddelde, terwijl de helft van de meest kansarme scholen zich in 

diezelfde middenzone en de andere helft in de onderste zone bevindt. Met betrekking tot het niveau 

voor spelling is de discrepantie tussen de meest kansarme scholen en overige categorieën iets groter 

dan voor technisch lezen. 
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Voor sommige van de scholen uit de onderste zone in Figuur 25 komen de lage prestaties voor het 

grootste deel voor rekening van de ongunstiger beginsituatie; hún toegevoegde waarde valt wel in de 

middenzone in Figuur 26. Voor andere scholen is niet alleen het niveau voor spelling (Figuur 25) maar 

ook de toegevoegde waarde die ze realiseren (Figuur 26) ondermaats. Maar dat is niet alleen voor 

zeven van de meest kansarme maar evengoed voor zeven modale scholen het geval. Daartegenover 

staat dat voor ruim twee derde van de meest kansarme scholen (in gelijke mate boven en onder de 

middellijn verspreid) én voor de meeste van de kansarme scholen de toegevoegde waarde die zij voor 

spelling in L1 realiseren, niet significant van het Vlaamse gemiddelde verschilt.  

In het algemeen blijkt uit Figuur 26 dat kansarme en ook de meeste van de zeer kansarme scholen 

qua bijdrage die ze leveren aan de vorderingen van eersteklassers op het vlak van spelling, niet 

minder realiseren dan de modale of eerder kansrijke scholen. De correlatie tussen de toegevoegde 

waarde voor spelling in L1 en de gemiddelde SES-score voor de eersteklassers is wel significant maar 

klein (r = .237, p = .003, n = 157). De correlatie met de toegevoegde waarde die gerealiseerd wordt 

voor technisch lezen is behoorlijk groot (r = .565, p = .000, n = 155). 
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Figuur 26.  Samenhang tussen toegevoegde waarde voor SVS in L1 en de samenstelling van de 
schoolbevolking 

N = 157 
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Voor wiskunde blijkt er nauwelijks een school te zijn voor wie de toegevoegde waarde significant 

lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Opvallend in Figuur 28 is het grote aantal meest kansarme 

scholen (n = 12) dat zich boven de middellijn bevindt. Vier van hen – en ook nog eens twee kansarme 

scholen – realiseren een toegevoegde waarde die significant hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. 

Dit wordt weerspiegeld in de negatieve correlatie tussen de toegevoegde voor wiskunde in L1 en de 

gemiddelde SES voor de eersteklassers. Die correlatie is significant maar klein (r = -.180, p = .025,    

n = 155). Deze negatieve samenhang reflecteert ook het hoger gevonden negatieve groeps-

compositie-effect voor gemiddelde SES (zie paragraaf 6.2, Figuur 22). 

De spreiding van de niet-gecorrigeerde scores voor wiskunde einde L1 over de verschillende 

categorieën van scholen (Figuur 27), is anders niet zo afwijkend van wat we voor technisch lezen en 

spelling vonden. Net zoals voor spelling vinden we opnieuw één zeer kansarme en één kansarme 

school met een gemiddelde score die significant hoger is dan het Vlaamse gemiddelde. Maar ook zijn 

er weer een aantal kansarme en zeer kansarme waarvoor de gemiddelde score significant lager ligt 

dan het Vlaamse gemiddelde. En voor de meeste van de kansarme en zeer kansarme scholen geldt 

dat het gemiddelde niveau dat ze voor wiskunde op het einde van het eerste leerjaar bereiken, niet 

significant verschilt van het Vlaamse gemiddelde.  
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In verband met die relatief hoge toegevoegde waarde die binnen de categorieën kansarme en zeer 

kansarme scholen voor wiskunde in L1 gerealiseerd wordt, kan men zich afvragen of dit niet te maken 

heeft met een plafondeffect op de eindscore voor wiskunde bij scholen in de andere categorieën. Bij 

nadere analyses blijken het echter nagenoeg steeds de scholen met de hoogste niet-gecorrigeerde 

scores te zijn die ook de hoogste toegevoegde waarde realiseren. Behalve één modale school 

realiseren alle scholen die in Figuur 27 (niet-gecorrigeerde scores) tot de tien hoogst gepositioneerde 

scholen behoren, een toegevoegde waarde die significant hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Zij 

worden inzake toegevoegde waarde bijgehaald door twee eerder moderaat presterende scholen, 

waarvan één tot de categorie zeer kansarme en één tot de categorie modale scholen behoort. Er zijn 

dus geen aanwijzingen dat een plafondeffect op de eindscore een rol zou spelen in de posities die 

kansarme en zeer kansarme scholen innemen met betrekking tot de toegevoegde waarde die zij voor 

wiskunde in L1 realiseren.  

Een plafondeffect bij de beginscores zou tot een overschatting van de toegevoegde waarde kunnen 

leiden. Maar om te kunnen verklaren waarom net de zeer kansarme scholen relatief hoge toe-

gevoegde waarden realiseren, zou zo’n plafondeffect zich juist bij hèn moeten voordoen. Ook daar 

werden geen aanwijzingen voor gevonden.  
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Ook voor de andere leerdomeinen (spelling, technisch lezen) vonden we geen aanwijzing dat 

plafondeffecten een rol van betekenis zouden spelen in de schatting van de toegevoegde waarde die 

scholen realiseren in L1. 

Er is maar een beperkte samenhang tussen de toegevoegde waarde die scholen in L1 realiseren voor 

wiskunde en de toegevoegde waarde die zij realiseren voor technisch lezen (r = .153, p = .060, n = 

153) of voor spelling (r = .202, p = .012, n = 155). Dat geldt ook voor de verschillende categorieën 

afzonderlijk. 

6.4  Besluit 

De eerder gevonden samenhangen tussen sociale en culturele achtergrond aan de ene kant en 

leerprestaties in het eerste leerjaar aan de andere kant, blijken zich vooral op leerling-niveau af te 

spelen. Multiniveau-analyses op een uitgebreide steekproef, waarbij de referentiesteekproef vooral 

met meer GOK-scholen werd aangevuld, brachten wel een aantal nog niet eerder gevonden 

groepscompositie-effecten aan het licht. Die laten vermoeden dat het geconcentreerd samen zitten 

van veel kinderen uit lage SES-gezinnen of van veel anderstalige kinderen een extra nadeel creëert 

voor hun ontwikkeling. De reële impact van die groepscompositie-effecten op de toegevoegde 

waarde die scholen in L1 voor technisch lezen, spelling en wiskunde realiseren, is echter klein. Ze 

wordt volledig overschaduwd door de grote “individuele” verschillen die er tussen scholen bestaan. 

Die verschillen tussen scholen bestaan ook binnen elk van de categorieën die we op basis van 

schoolbevolkingskenmerken konden onderscheiden. Vertrekkend van de resultaten van een cluster-

analyse konden vier inhoudelijk goed te interpreteren categorieën gedefinieerd worden: zeer 

kansarme scholen (veel allochtone, anderstalige leerlingen uit lage SES-gezinnen, een zeer laag 

gemiddelde SES-score), kansarme scholen (veel, vooral Vlaamse, leerlingen uit lage SES-gezinnen, 

een lage gemiddelde SES-score), modale scholen (heterogeen naar SES, vooral Vlaamse leerlingen, 

een moderate gemiddelde SES-score) en eerder kansrijke scholen (vooral hoge SES-leerlingen, 

heterogeen naar thuistaal, eerder hoge gemiddelde SES-score).  

Verdere analyses tonen dat er tussen die vier categorieën van scholen nauwelijks verschillen bestaan 

met betrekking tot de toegevoegde waarde die ze in het eerste leerjaar voor technisch lezen, 

spelling en wiskunde realiseren. Kansarme scholen liggen even breed over de hele range van 

toegevoegde waarde verspreid als modale scholen en scoren in dat verband vaak zelfs hogere toppen 

dan de eerder kansrijke scholen. Ook binnen de categorie zeer kansarme scholen ligt de helft tot 

twee derde van de scholen gelijkmatig rond en op een niet-significante afstand van het Vlaamse 

gemiddelde verdeeld. Meer nog: ook qua bereikt niveau (niet gecorrigeerd voor instroomkenmerken 

dus) zijn de meeste kansarme scholen en zelfs een behoorlijk deel van de zeer kansarme scholen op 

een niet-significante afstand rond (onder én boven) het Vlaamse gemiddelde te vinden. Alles samen 

genomen leveren deze resultaten geen aanwijzingen dat het meer geconcentreerd samen zitten van 



   

Beginsituatie en leerresultaten in L1  Toegevoegde waarde
   

 

 99 

leerlingen uit lage SES-gezinnen of van anderstalige leerlingen een betekenisvol extra nadeel schept 

voor de ontwikkeling van de kinderen. Voor kansarme en zeer kansarme scholen die een toegevoegde 

waarde realiseren die significant onder het Vlaamse gemiddelde ligt, moet – net als voor de modale 

scholen voor wie dit het geval is – de verklaring eerder in andere factoren dan in het 

concentratie-effect op zich gezocht worden. 
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7.  Besluiten 

 

De centrale vraag waarop we in dit rapport een antwoord probeerden te vinden, was de vraag in 

hoeverre prestatieverschillen op het einde van het eerste leerjaar verklaard kunnen worden op basis 

van leerling- en achtergrondkenmerken enerzijds en het aanvangsniveau bij het begin van het eerste 

leerjaar anderzijds.  

Uit de resultaten bleek vooral het aanvangsniveau van leerlingen een sterke predictor te zijn voor 

het (cognitieve) vaardigheidsniveau dat ze op het einde van het eerste leerjaar bereiken. Voor 

wiskunde bleek het predictief vermogen van het aanvangsniveau het grootst te zijn: ruim 45% van de 

verschillen in eindscores bleek verklaard te kunnen worden op basis van verschillen in beginscores. 

Voor spelling lag dit percentage verklaarde variantie aanzienlijk lager (ongeveer 36%) en voor 

technisch lezen nog lager (ongeveer 23%). De vaststelling dat de aanvangsscore voor taal slechts in 

beperkte mate de score voor technisch lezen voorspelt, sluit aan bij eerder onderzoek waaruit blijkt 

dat er over het algemeen weinig empirische evidentie wordt gevonden voor een sterke causale rol 

van de taalontwikkeling ten aanzien van de leesontwikkeling (vb. Van den Broek, 1997). Daarnaast 

stelden we een plafondeffect in de scores op de toets “Taal voor Kleuters” vast. Dit plafondeffect 

heeft onder meer inhoudelijke redenen, maar zorgt er mogelijk wel voor dat het verklarend 

vermogen van de scores op deze toets ten aanzien van de latere spelling- en leesprestaties 

gehypothekeerd wordt.       

Wanneer we, naast het aanvangsniveau, ook de andere bestudeerde leerling- en achtergrond-

kenmerken opnemen in de verklaring van de verschillen in eindprestaties, dan blijken de verschillen 

in predictief vermogen ten aanzien van de drie verschillende eindscores aanzienlijk kleiner te zijn. 

De volledige set instroomkenmerken verklaart bijna 54% van de totale variantie in de scores voor 

technisch lezen, ruim 45% van de variantie in spellingscores en ruim 46% van de variantie in 

wiskundescores op het einde van het eerste leerjaar. Dit betekent dat de hoeveelheid variantie in 

eindprestaties die de leerling- en achtergrondkenmerken bovenop het aanvangsniveau kunnen 

verklaren, veel groter is voor technisch lezen (+31%) dan voor spelling (+11%) en voor wiskunde (+1%). 

Deze verschillen hebben mogelijk een dubbele oorzaak. Ten eerste is de invloed van de leerling- en 

achtergrondkenmerken op het aanvangsniveau veel groter41 voor wiskunde als voor taal. Dit maakt 

dat de onrechtstreekse invloed van de achtergrondkenmerken op de eindprestaties (d.w.z. via de 

beginscore) veel groter is voor wiskunde dan voor technisch lezen en spelling. Dit betekent ook dat 

het predictief vermogen (ten aanzien van verschillen in eindscores) van de overige instroom-

kenmerken bovenop de aanvangsprestatie veel kleiner is voor wiskunde dan voor spelling en 

                                                        
41  De relevante leerling- en achtergrondkenmerken verklaren 5.20 % van de variantie in aanvangsscores voor taal (zie model 

1b in Tabel 16) en 29.65% van de variantie in aanvangsscores voor wiskunde (zie model 1b in Tabel 17).  
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technisch lezen. Ten tweede vertoont de verdeling van de toetsscores voor spelling een plafond-

effect . Dit plafondeffect zorgt voor een gereduceerde variantie in spellingscores binnen de groep 

leerlingen met een goede spellingvaardigheid op het einde van het eerste leerjaar. Mogelijk heeft dit 

plafondeffect ook voor gevolg dat de gevonden samenhang tussen de instroomkenmerken en de 

spellingprestaties een onderschatting is van de ware samenhang.  

Er werd een aanzienlijke samenhang gevonden tussen de achtergrondkenmerken van de leerlingen in 

het eerste leerjaar. Ondanks deze samenhang hebben de thuistaal van een leerling, zijn/haar 

culturele achtergrond en de sociaal-economische status van zijn/haar gezin elk een significante en 

unieke invloed op de prestaties voor taal en wiskunde bij aanvang van het eerste leerjaar.  

Op het einde van het eerste leerjaar werden al grote verschillen tussen leerlingen vastgesteld met 

betrekking tot hun prestaties op de drie beschreven toetsen. Twee variabelen (de 

sociaal-economische status van het gezin en het feit of een leerling al dan niet reeds een vroege 

onderwijsachterstand heeft opgelopen) bleken, bovenop de beginprestatie, een significante invloed 

te hebben op de eindprestatie voor de drie domeinen. Verder werden, afhankelijk van de toets, 

effecten gevonden van onder meer de sekse, de thuistaal en de culturele achtergrond. De 

gerapporteerde effecten voor de leerling- en achtergrondkenmerken op de eindprestaties waren alle 

significant, maar eerder beperkt in grootte. En globaal genomen spelen de meeste effecten in 

dezelfde mate in alle klassen (binnen eenzelfde school) en scholen. 

In de analyses op de gegevens voor de referentiegroep werd enkel voor de toets spelling een beperkt 

effect van groepssamenstelling gevonden. In het laatste hoofdstuk van dit rapport werd wat dieper 

ingegaan op het effect van groepscompositie op de leerresultaten van kinderen in het eerste leerjaar. 

De resultaten van deze aanvullende analyses brachten enkele bijkomende groepscompositie-effecten 

aan het licht, die evenwel slechts een beperkte impact bleken te hebben op de toegevoegde waarde 

die scholen in het eerste leerjaar realiseren. Er werden vier inhoudelijke clusters gecreëerd die 

scholen, met betrekking tot het leerlingenpubliek dat ze aantrekken, rangschikken van ‘zeer 

kansarm’ tot ‘kansrijk’. Er werd geen aanwijzing gevonden dat het meer geconcentreerd samen 

zitten van leerlingen uit lage SES-gezinnen of van anderstalige leerlingen een betekenisvol extra 

nadeel schept voor de ontwikkeling van kinderen. Binnen alle vier de clusters bleken er grote 

verschillen tussen scholen te bestaan met betrekking tot hun toegevoegde waarde. Daarnaast werd 

vastgesteld dat de verschillen in toegevoegde waarde tussen de groepen van kansarme en kansrijke 

scholen minimaal waren. 

Tot slot nog een laatste bemerking. Bij een reflectie over de resultaten van de analyses die hier 

gepresenteerd werden, kunnen we uiteraard niet zomaar langs de kwestie van de uitval heen. De 

vastgestelde selectiviteit van de uitval hyopthekeert immers enigszins de ‘algemeengeldigheid’ van 

de bevindingen. Hoewel een zeker mate van uitval nauwelijks te vermijden valt, dient een 
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interpretatie van de resultaten uit dit rapport steeds te gebeuren met de beschrijving van de uitval 

in het achterhoofd. Uiteraard zal in het vervolg van het SiBO-onderzoek nog meer aandacht besteed 

worden aan het beperken van de eventuele uitval.  
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Bijlage 

 

Tabel B1. Selectiviteit van de uitval naar geslacht: DMT, SVS en WIS2 

Toets  Geslacht  

  meisjes jongens totaal 

Technisch lezen (DMT)1 uitval  104  111  215 
   48.4%  51.6%  100.0% 

 in analyse  1718  1742  3460 
   49.7%  50.3%  100.0% 

 totaal  1822  1853  3675 
   49.6%  50.4%  100.0% 

Spelling (SVS)2 uitval  95  113  208 
   45.7%  54.3%  100.0% 

 in analyse  1727  1740  3460 
   49.8%  50.2%  100.0% 

 totaal  1822  1853  3675 
   49.6%  50.4%  100.0% 

Wiskunde (WIS2)3 uitval  130  131  261 
   49.8%  50.2%  100.0% 

 in analyse  1685  1722  3407 
   49.5%  50.5%  100.0% 

 totaal  1815  1853  3668 
   49.5%  50.5%  100.0% 

(1) Uitval op DMT: χ²(1, N=3675) = 0.133, p = 0.716 
(2) Uitval op SVS: χ²(1, N=3675) = 1.345, p = 0.246 
(3) Uitval op WIS2: χ²(1, N=3668) = 0.012, p = 0.913 

 
 
Tabel B2. Selectiviteit van de uitval naar geboortejaar: DMT, SVS en WIS2 

Toets  Geboortejaar  

  1995 1996 1997 1998 totaal 

Technisch lezen (DMT)1 uitval  6  21  183  5  215 
   2.8%  9.8%  85.1%  2.3%  100.0% 

 in analyse  7  157  3260  36  3460 
   0.2%  4.5%  94.2%  1.0%  100.0% 

 totaal  13  178  3443  41  3675 
   0.4%  4.8%  93.7%  1.1%  100.0% 

Spelling (SVS)2 uitval  5  22  176  5  208 
   2.4%  10.6%  84.6%  2.4%  100.0% 

 in analyse  8  156  3267  36  3467 
   0.2%  4.5%  94.2%  1.0%  100.0% 

 totaal  13  178  3443  41  3675 
   0.4%  4.8%  93.7%  1.1%  100.0% 

Wiskunde (WIS2)3 uitval  7  26  224  4  261 
   2.7%  10.0%  85.8%  1.5%  100.0% 

 in analyse  5  151  3214  37  3407 
   0.2%  4.4%  94.3%  1.1%  100.0% 

 totaal  12  177  3438  41  3668 
   0.3%  4.8%  93.7%  1.1%  100.0% 

(1) Uitval op DMT: χ²(3, N=3675) = 54.556, p < 0.001 
(2) Uitval op SVS: χ²(3, N=3675) = 46.375, p < 0.001 
(3) Uitval op WIS2: χ²(3, N=3668) = 65.296, p < 0.001 
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Tabel B3. Selectiviteit van de uitval naar culturele achtergrond: DMT, SVS en WIS2 

Toets  Culturele achtergrond  

  Belgisch West-Eur. Turks/Mag. andere onbekend totaal 

Technisch lezen (DMT)1 uitval  103  6  6  12  88  215 
   47.9%  2.8%  2.8%  5.6%  40.9%  100.0% 

 in analyse  2220  120  114  103  903  3460 
   64.2%  3.5%  3.3%  3.0%  26.1%  100.0% 

 totaal  2323  126  120  115  991  3675 
   63.2%  3.4%  3.3%  3.1%  27.0%  100.0% 

Spelling (SVS)2 uitval  94  4  7  9  94  208 
   45.2%  1.9%  3.4%  4.3%  45.2%  100.0% 

 in analyse  2229  122  113  106  897  3467 
   64.3%  3.5%  3.3%  3.1%  25.9%  100.0% 

 totaal  2323  126  120  115  991  3675 
   63.2%  3.4%  3.3%  3.1%  27.0%  100.0% 

Wiskunde (WIS2)3 uitval  77  5  10  17  152  261 
   29.5%  1.9%  3.8%  6.5%  58.2%  100.0% 

 in analyse  2247  121  108  97  834  3407 
   66.0%  3.6%  3.2%  2.8%  24.5%  100.0% 

 totaal  2324  126  118  114  986  3668 
   63.4%  3.4%  3.2%  3.1%  26.9%  100.0% 

(1) Uitval op DMT: χ²(4, N=3675) = 29.791, p < 0.001 
(2) Uitval op SVS: χ²(4, N=3675) = 40.961, p < 0.001 
(3) Uitval op WIS2: χ²(4, N=3668) = 166.319, p < 0.001 

 

 

Tabel B4. Selectiviteit van de uitval naar thuistaal: DMT, SVS en WIS2 

Toets  Thuistaal  

  Nederlands 
Ndl. + andere 

taal 
geen 

Nederlands 
onbekend totaal 

Technisch lezen (DMT)1 uitval  146  18  30  21  215 
   67.9%  8.4%  14.0%  9.8%  100.0% 

 in analyse  2743  398  259  60  3460 
   79.3%  11.5%  7.5%  1.7%  100.0% 

 totaal  2889  416  289  81  3675 
   78.6%  11.3%  7.9%  2.2%  100.0% 

Spelling (SVS)2 uitval  132  21  32  23  208 
   63.5%  10.1%  15.4%  11.1%  100.0% 

 in analyse  2757  395  257  58  3467 
   79.5%  11.4%  7.4%  1.7%  100.0% 

 totaal  2889  416  289  81  3675 
   78.6%  11.3%  7.9%  2.2%  100.0% 

Wiskunde (WIS2)3 uitval  120  27  33  81  261 
   46.0%  10.3%  12.6%  31.0%  100.0% 

 in analyse  2765  385  257  0  3407 
   81.2%  11.3%  7.5%  0.0%  100.0% 

 totaal  2885  412  290  81  3668 
   78.7%  11.2%  7.9%  2.2%  100.0% 

(1) Uitval op DMT: χ²(3, N=3675) = 75.118, p < 0.001 
(2) Uitval op SVS: χ²(3, N=3675) = 100.999, p < 0.001 
(3) Uitval op WIS2: χ²(3, N=3668) = 1103.664, p < 0.001 
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Tabel B5. Selectiviteit van de uitval naar sociaal-economische status: DMT, SVS en WIS2 

Toets  Sociaal-economische status  

  laag gemiddeld hoog onbekend totaal 

Technisch lezen (DMT)1 uitval  49  90  22  54  215 
   22.8%  41.9%  10.2%  25.1%  100.0% 

 in analyse  469  2020  550  421  3460 
   13.6%  58.4%  15.9%  12.2%  100.0% 

 totaal  518  2110  572  475  3675 
   14.1%  57.4%  15.6%  12.9%  100.0% 

Spelling (SVS)2 uitval  52  73  23  60  208 
   25.0%  35.1%  11.1%  28.9%  100.0% 

 in analyse  466  2037  549  415  3467 
   13.4%  58.8%  15.8%  12.0%  100.0% 

 totaal  518  2110  572  475  3675 
   14.1%  57.4%  15.6%  12.9%  100.0% 

Wiskunde (WIS2)3 uitval  55  69  20  117  261 
   21.1%  26.4%  7.7%  44.8%  100.0% 

 in analyse  457  2038  555  357  3407 
   13.4%  59.8%  16.3%  10.5%  100.0% 

 totaal  512  2107  575  474  3668 
   14.0%  57.4%  15.7%  12.9%  100.0% 

(1) Uitval op DMT: χ²(3, N=3675) = 52.303, p < 0.001 
(2) Uitval op SVS: χ²(3, N=3675) = 83.845, p < 0.001 
(3) Uitval op WIS2: χ²(3, N=3668) = 290.070, p < 0.001 

 

 
Tabel B6. Selectiviteit van de uitval naar aanvangsniveau: DMT, SVS en WIS2 

Eindtoets Begintoets  M SD N 

Technisch lezen (DMT)1 Taal uitval  48.424  8.525  215 

  in analyse  53.437  7.522  3460 

  totaal  53.143  7.674  3675 

Spelling (SVS)2 Taal uitval  46.733  8.355  208 

  in analyse  53.528  7.459  3467 

  totaal  53.143  7.674  3675 

Wiskunde (WIS2)3 Wiskunde (WIS1) uitval  48.164  8.579  261 

  in analyse  55.646  7.408  3407 

  totaal  55.113  7.739  3668 

(1) Uitval op DMT: F(1, 3673) = 88.42, p < 0.001 
(2) Uitval op SVS: F(1, 3673) = 160.52, p < 0.001 
(3) Uitval op WIS2: F(1, 3666) = 241.41, p < 0.001 

 

 

 


