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Inleiding 

 

 

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

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

kleuterklas tot minstens het moment waarop ze het basisonderwijs verlaten. De bedoeling van dat 

onderzoek is de ontwikkeling van de kinderen te beschrijven en te verklaren aan de hand van kind- en 

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

Damme, 2002). 

Van bij het begin van het project werd op verzoek van de opdrachtgever nagedacht over de 

mogelijkheden om aan de hand van de SiBO-gegevens (aspecten van) het Gelijke Onderwijskansen-

beleid (GOK-beleid) te evalueren. Het GOK-decreet van juni 2002 (ondertussen bijgestuurd door het 

GOK-decreet van 2005) voorziet extra middelen voor scholen met minstens 10 % kansarme leerlingen. 

Onder “kansarme leerlingen” verstaat het decreet leerlingen die op grond van sociale factoren het 

risico lopen niet op optimale wijze de vruchten van het onderwijsaanbod te kunnen plukken 

waardoor hun ontwikkeling en later hun kansen op de arbeidsmarkt en participatie aan de 

samenleving dreigen gehypothekeerd te worden. Het al dan niet kansarm zijn van een leerling wordt 

operationeel gedefinieerd in termen van een reeks indicatoren met betrekking tot de sociale 

achtergrond van de leerlingen. De extra middelen worden toegekend per cyclus van drie schooljaren. 

De omvang ervan wordt mee bepaald door het aantal kansarme leerlingen en de gewichten die ze 

krijgen op basis van de combinatie van indicatoren waaraan de leerlingen voldoen. Scholen die de 

extra middelen aanvroegen, dienden in de loop van het eerste werkingsjaar een aanwendingsplan 

voor te leggen; in de loop van het derde jaar dienden ze hun werking op het vlak van gelijke 

kansenbeleid te evalueren. Ook de inspectie evalueerde de wijze waarop in elke betrokken school 

het gelijke kansenbeleid vorm werd gegeven. Voor de aanwending van de GOK-middelen werden door 

de overheid een aantal modaliteiten bepaald. Die laten aan de scholen bepaalde keuzes toe. 

Inherent aan het GOK-beleid is dus dat de concrete implementatie van school tot school sterk kan 

verschillen.  

Het voorliggende rapport maakt deel uit van een serie van drie rapporten waarin de achterstand en 

de evolutie van GOK-leerlingen in het eerste leerjaar van het basisonderwijs geanalyseerd wordt voor 

respectievelijk wiskunde, technisch lezen en spelling. In het voorliggende rapport wordt verslag 

uitgebracht van de analyses voor het leergebied wiskunde. De data werden verzameld tijdens het 

schooljaar 2003-2004, d.i. het jaar waarin het gros van de cohorte leerlingen die in het SiBO-project 

gevolgd wordt, voor het eerst het eerste leerjaar van het basisonderwijs aanvatte. Die periode valt 

samen met het tweede jaar van de eerste GOK-cyclus van drie jaar. 
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Gemeenschappelijk aan de drie rapporten is dat gepoogd wordt in kaart te brengen hoe groot de 

kloof is tussen GOK-leerlingen (kansarme leerlingen voor wie extra middelen verkregen werden) en 

niet-GOK-leerlingen (overige leerlingen), in welke mate die kloof van school tot school verschilt, hoe 

ze in de loop van het eerste leerjaar evolueert en welke determinanten van invloed zijn op die 

evolutie. Tot die potentiële determinanten behoren ook variabelen die gerelateerd zijn aan het 

GOK-beleid, b.v. het GOK-thema waarop het GOK-actieplan van de scholen focust.  

Het dient opgemerkt te worden dat de Vlaamse overheid niet beschikt over gegevens die op 

leerlingniveau aangeven welke leerlingen binnen haar operationele definitie van GOK-leerling vallen. 

Zij beschikt terzake enkel over gegevens op school- (en grotendeels ook op vestigingsplaats-) niveau, 

m.n. tabellen die per school voor elke mogelijke combinatie van GOK-indicatoren aangeven hoeveel 

leerlingen onder elk van de combinaties vallen. 

Op basis van de oudervragenlijst – waar nodig aangevuld met gegevens verstrekt door de scholen – 

werden in het SiBO-onderzoek echter de nodige basisgegevens verzameld op basis waarvan het al dan 

niet GOK-leerling zijn vrij nauwkeurig kon worden gereconstrueerd. Die categorisering dient in dit 

(en in de overige twee rapporten) als vertrekpunt voor de analyses. Het verschil met eerdere 

rapporten (b.v. LOA-rapport 38) is dus dat niet de achterliggende variabelen (b.v. opleidingsniveau 

van de moeder, thuistaal, e.d.) of daarvan afgeleide composietvariabelen (b.v. SES), als predictoren 

worden gehanteerd, maar wel een categorische variabele die aangeeft of een leerling al dan niet 

GOK-leerling is.  

De gegevens waarover de Vlaamse overheid beschikt, maken het wel mogelijk een iets meer 

gedifferentieerde indeling te maken dan enkel de tweedeling “GOK – niet-GOK”. Door combinatie 

met de indicator “de thuistaal is niet het Nederlands”, kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

vier categorieën van leerlingen: 

• Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen (de meerderheid) 

• Niet-Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen (onder wie relatief veel Franstalige Belgische 

kinderen die in een Vlaamse basisschool onderwijs volgen) 

• Nederlandstalige GOK-leerlingen (vooral Vlaamse kansarme kinderen) 

• Niet-Nederlandstalige GOK-leerlingen (vooral allochtone kansarme kinderen). 

Het zal blijken dat het zeer relevant is dit onderscheid te maken. Meer nog, het blijkt bovendien 

relevant te zijn de categorie niet-Nederlandstalige (GOK-)kinderen nog verder te onderscheiden in 

functie van de taal die thuis gesproken wordt. Op basis van de beschikbare aantallen bleek het voor 

onze analyses mogelijk en relevant te zijn afzonderlijke categorieën te definiëren voor kinderen die 

thuis Turks, resp. Arabisch (of Berbers) óf een Oost-Europese taal spreken. 
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Ten opzichte van het werken met de onderliggende variabelen (SES, culturele achtergrond, enz.) 

heeft het werken met categorieën van kinderen het voordeel dat de kloof tussen (subcategorieën van) 

GOK-leerlingen en niet-GOK-leerlingen direct zichtbaar wordt. Voor wie geïnteresseerd is in de 

achterstand die GOK-leerlingen vertonen t.o.v. de modale Vlaamse leerling, levert de coëfficiënt 

voor predictoren als SES daarentegen slechts een indirecte indicatie. Men moet de coëfficiënten voor 

dat soort predictoren steeds in hun onderlinge samenhang zien. Het effect van de ene predictor (b.v. 

thuistaal of culturele achtergrond) is steeds gecorrigeerd voor het effect van de andere (b.v. SES, 

beginniveau, enz.). Dat maakt de interpretatie niet eenvoudig. De onderlinge samenhang tussen de 

predictoren in combinatie met niet-parallel lopende effecten op de criteriumvariabele geeft 

bovendien soms aanleiding tot coëfficiënten die op het eerste ogenblik vreemd ogen en voor 

verschillende interpretaties vatbaar zijn (zie Verachtert e.a., 2006). 

Door te werken met enkelvoudige categorieën kan dat soort problemen grotendeels vermeden 

worden. De prijs die men betaalt is enig verlies aan informatie. Dat is met name het geval waar de 

indeling in categorieën onderliggende variabelen van continue of semi-contintue aard (b.v. SES, 

opleidingsniveau van moeder) opslorpt. 

Hoewel de definitie van GOK-leerlingen die het Vlaamse GOK-decreet hanteert, uiteraard slechts één 

van de mogelijke operationaliseringen van het begrip “kansarme leerlingen” weerspiegelt, zal - 

omdat termen als “Nederlandstalige GOK-leerlingen” e.d. nogal omslachtig klinken - in dit rapport de 

termen “Vlaamse kansarme leerlingen, “anderstalige kansarme leerlingen”, “niet-kansarme anders-

taligen” en “modale Vlaamse leerlingen” als equivalent gebruikt worden voor resp. “Nederlands-

talige GOK-leerlingen”, “niet-Nederlandstalige GOK-leerlingen”, “niet-Nederlandstalige niet-GOK-

leerlingen” en “Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen”. 

Behalve de kloof tussen (subcategorieën van) GOK- en niet-GOK-leerlingen in kaart te brengen, 

wensen we in dit rapport die kloof (en de evolutie erin) te verklaren. Of verder uit te klaren. Dat 

doen we met behulp van variabelen op leerlingniveau (b.v. schoolse achterstand bij het begin van 

het eerste leerjaar, gepercipieerde culturele kloof tussen school en thuis, gepercipieerde 

ondersteuning vanuit het thuismilieu), variabelen op klas- en leerkrachtniveau (b.v. aandeel 

GOK-leerlingen in de klas, opvattingen van de leerkracht over zittenblijven, self-efficacy beliefs van 

de leerkracht, …) en variabelen op schoolniveau (b.v. GOK-thema, aanwending van de GOK-lestijden, 

enz.). 

We beseffen ten volle dat we met dit soort analyses slechts heel gedeeltelijk enig licht kunnen 

werpen op de effectiviteit van het Vlaamse GOK-beleid. Een echte evaluatie zou de vergelijking 

impliceren met een evenwaardige “controle”-groep. Gezien een zeer ruime meerderheid van de 

Vlaamse basisscholen extra GOK-middelen ontvangt en vooral gezien feitelijk voor elk gegeven 

aandeel GOK-leerlingen (zo goed als) alle in aanmerking komende Vlaamse basisscholen in het 

GOK-beleid betrokken zijn, is zo’n vergelijking uitgesloten. Ook een vergelijking tussen opeen-
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volgende cohorten is uitgesloten gezien het SiBO-onderzoek maar één cohorte telt. De start van het 

SiBO-onderzoek (data K3, schooljaar 2002-2003) viel bovendien samen met de start van de eerste 

GOK-cyclus, die overigens vooraf gegaan werd door andere vormen van extra subsidiëring van scholen 

met veel kansarme leerlingen. Van een echte nul-meting kon dus eigenlijk ook al geen sprake zijn. 

Vooropgesteld dat de kwaliteit van de schoolspecifieke implementatie van het GOK-beleid eenduidig 

bepaald zou kunnen worden, zouden gegevens omtrent die kwaliteit een vergelijking toelaten tussen 

scholen die het GOK-beleid kwalitatief beter en scholen die dat kwalitatief minder goed implemen-

teren. Dat zou al minstens een evaluatie van de uitgangspunten én van de implementatie-

modaliteiten kunnen opleveren. Op dit moment beschikt het SiBO-onderzoeksteam echter slechts in 

beperkte mate over dergelijke gegevens. De enige vergelijkingen die mogelijk zijn, zijn verge-

lijkingen tussen varianten in de schoolspecifieke implementatie van het GOK-beleid (b.v. door 

scholen met verschillende aanwendingswijzen onderling te vergelijken). Het is, voor wat het aspect 

“evaluatie van het GOK-beleid” betreft, die laatste piste die in dit rapport gevolgd wordt. We 

werken daarbij met gegevens die op basis van de SiBO-instrumenten verzameld konden worden. Het 

lijdt geen twijfel dat aanvulling met andere gegevens (b.v. evaluatiegegevens van de onderwijs-

inspectie) tot een verrijking van de analyses zou kunnen leiden. Dit rapport biedt alvast de resultaten 

van een reeks analyses die als een eerste noodzakelijke aanzet beschouwd kan worden.  
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1. Onderzoeksopzet 

 

 

In dit hoofdstuk behandelen we eerst de onderzoeksvragen van waaruit de analyses werden opgezet. 

Daarna komen de gebruikte variabelen en instrumenten aan de orde en wordt de steekproef 

beschreven. Ten slotte gaan we in op de analyses die werden uitgevoerd. 

 

1.1 Onderzoeksvragen 

Aan de basis van de analyses waarvan in dit rapport verslag wordt uitgebracht, liggen volgende 

onderzoeksvragen: 

1. Hoe groot is de kloof tussen (subcategorieën van) GOK-leerlingen en niet-GOK-leerlingen in het 

eerste leerjaar van het basisonderwijs voor het leergebied wiskunde? 

2. Hoe evolueert die kloof tussen het begin en het einde van het eerste leerjaar? 

3. Verschilt die kloof en die evolutie van school tot school en binnen scholen van klas tot klas? 

4. Met welke variabelen op leerling-, klas- of schoolniveau hangt die kloof en die evolutie samen? 

Meer in het bijzonder: welke procesvariabelen op klas- en schoolniveau helpen verschillen tussen 

klassen en scholen inzake die kloof en de evolutie erin te verklaren? Welke aspecten in de 

schoolspecifieke implementatie van het GOK-beleid blijken in dat verband van belang te zijn? 

 

1.2 Variabelen en Instrumenten  

Met betrekking tot de variabelen die in de analyses gehanteerd worden, is het relevant een 

onderscheid te maken tussen:  

(a) de variabelen aan de hand waarvan het onderscheid wordt gemaakt tussen GOK-leerlingen en 

niet-GOK-leerlingen en tussen subcategorieën daarvan; 

(b) de variabelen die als criterium gehanteerd worden voor het definiëren van de kloof tussen 

kansarme en niet-kansarme leerlingen. Voor dit rapport betreft het de scores op twee toetsen 

wiskunde die bij het begin (tweede week september) respectievelijk op het einde (eind 

mei-begin juni) van het eerste leerjaar werden afgenomen; 

(c) de variabelen die in de multiniveaumodellen als predictoren worden ingevoerd en waarvoor 

onderzocht wordt of ze de kloof tussen (subcategorieën van) GOK-leerlingen en niet-GOK-

leerlingen kunnen helpen verklaren. 
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1.2.1 GOK- en niet-GOK-leerlingen 

Op basis van de GOK-indicatoren waarvoor de Vlaamse overheid in 2002 (en vervolgens nog eens in 

2005) gegevens verzamelde, kan een onderscheid gemaakt worden tussen vier categorieën van 

leerlingen, zoals hoger in de inleiding beschreven.  

Tabel 1 geeft voor elk van de categorieën weer om hoeveel leerlingen in het Vlaamse basisonderwijs 

(KO en LO samen, alle leerjaren) het volgens de tellingen in 2002 respectievelijk 2005 ging. Overeen-

komstig het decreet worden leerlingen bij wie de thuistaal niet het Nederlands is, maar die aan geen 

van de andere GOK-indicatoren voldoen, als “niet-GOK”-leerlingen beschouwd.1 

Tabel 1. Verdeling naar GOK-status en thuistaal in het Vlaamse basisonderwijs1 

  Telling 01.02.2002 Telling 01.02.2005 

Niet-GOK Nederlandstalig 493823 76.5% 455557 73.5% 
 Niet-Nederlandstalig 26250 4.1% 35372 5.7% 
 Totaal 520073 80.6% 490929 79.2% 

GOK Nederlandstalig 74759 11.6% 71652 11.6% 
 Niet-Nederlandstalig 50512 7.8% 57119 9.2% 
 Totaal 125271 19.4% 128771 20.8% 

Totaal  645344 100.0% 619700 100.0% 
1Bron: Verhaeghe (2005) op basis van gegevens van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs  

  

Op basis van gegevens uit de oudervragenlijst kon voor de leerlingen in de SiBO-steekproeven de 

GOK-status gereconstrueerd worden. Tabel 2 toont de verdeling voor de referentiesteekproef. Deze 

steekproef wordt beschouwd als representatief voor de Vlaamse leerlingen die in het schooljaar 

2003-2004 voor de eerste maal het eerste leerjaar basisonderwijs aanvatten (Verhaeghe e.a., 2002).  

Tabel 2. Verdeling naar GOK-status en thuistaal in de SiBO-referentiesteekproef (inclusief L1-bissers) 

GOK-status Thuistaal Aantal Procent Geldig procent 

Niet-GOK Nederlandstalig 2259 57.4% 64.2% 
 Niet-Nederlandstalig 354 9.0% 10.1% 
 Totaal 2613 63.4% 74.2% 

GOK Nederlandstalig 577 14.7% 16.4% 
 Niet-Nederlandstalig 330 8.4% 9.4% 
 Totaal 907 23.1% 25.8% 

Totaal  3520 89.4% 100.0% 
Onbepaald (missing)  416 10.6%  

N steekproef  3936 100.0%  

In vergelijking met de populatiegegevens liggen in de SiBO-steekproef vooral de aandelen Neder-

landstalige GOK-leerlingen en niet-Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen (iets) hoger. De proportie 

Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen ligt verhoudingsgewijs lager. Het aandeel anderstalige GOK-

                                                        
1 We houden ons hier aan de bepalingen van het GOK-decreet van 2002. Voor wat het ondersteuningsluik betreft, hanteert het 
GOK-decreet van 2005 overigens dezelfde definitie van GOK-leerling. De ruimere definitie uit 2005 (waarbij niet-Nederlands-
taligen zonder meer als GOK-leerlingen worden geteld) geldt enkel voor het toelatingsbeleid. 
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leerlingen ligt in de referentiesteekproef ongeveer even hoog als in de populatie. Er rekening mee 

houdend dat de populatiegegevens het gehele basisonderwijs betreffen en de SiBO-referentiesteek-

proef daarentegen slechts leerlingen uit het eerste leerjaar bevat en gelet op het feit dat voor ruim 

10% van de leerlingen in de steekproef de GOK-status niet bepaald kon worden, lijken de SiBO-data 

een vrij goede reconstructie van de GOK-status van de leerlingen toe te laten. 

In de SiBO-databank wordt een afzonderlijke categorie gehanteerd voor leerlingen bij wie behalve 

een andere taal thuis ook Nederlands gesproken wordt. Volgens een uitspraak van de Commissie 

Leerlingenrechten kunnen dergelijke leerlingen niet beschouwd worden als leerlingen die beant-

woorden aan de indicator “de thuistaal is niet het Nederlands”. We hebben de leerlingen uit deze 

zgn. “taalgemengde gezinnen” toch bij de niet-Nederlandstalige leerlingen ingedeeld. Een aantal 

overwegingen speelde hierin een rol. De meest doorslaggevende was dat bekeken vanuit de 

samenhang met de criteriumvariabelen (i.c. toetsresultaten begin en einde eerste leerjaar) er een 

grotere gelijkenis bleek tussen leerlingen uit “taalgemengde” gezinnen en leerlingen uit 

niet-Nederlandstalige gezinnen dan tussen leerlingen uit “taalgemengde” gezinnen en leerlingen uit 

Nederlandstalige gezinnen. Een andere overweging heeft betrekking op de twijfel die vanuit de 

scholen vaak geuit wordt omtrent de geldigheid van de bewering van vele allochtone ouders dat ze 

thuis “ook Nederlands” spreken. Een laatste overweging tenslotte was dat de afwijkingen t.o.v. de 

cijfers voor de Vlaamse populatie groter zouden zijn – meer bepaald wat de aandelen Nederlands-

talige en niet-Nederlandstalige GOK-leerlingen betreft – als de kinderen uit “taalgemengde” gezin-

nen bij de Nederlandstaligen gerekend zouden worden (zie tabel 3).2  

 

Tabel 3. Verdeling naar GOK-status en thuistaal (drie categorieën) voor de referentiesteekproef1 

Thuistaal gezin   GOK-status van de leerling  

    Niet-GOK GOK Missing Totaal 

Niet-Nederlands Aantal 120 158 58 336 

  % op totaal 3.0% 4.0% 1.5% 8.5% 

Nederlands + andere Aantal 234 172 27 433 

  % op totaal 5.9% 4.4% .7% 11.0% 

Nederlands Aantal 2259 577 167 3003 

 % op totaal 57.4% 14.7% 4.2% 76.3% 

Onbekend (missing) Aantal 3 19 142 164 

  % op totaal .1% .5% 3.6% 4.2% 

Totaal Aantal 2616 926 394 3936 

  % op totaal 66.5% 23.5% 10.0% 100.0% 
1 Inclusief leerlingen die het eerste leerjaar overdeden in 2003-2004. 

 
                                                        
2 Die laatste vaststelling lijkt erop te wijzen dat kinderen van ouders die op de SiBO-oudervragenlijst aangeven thuis 
Nederlands én een andere taal te spreken, door de scholen bij de officiële telling toch eerder als “niet-Nederlandstalig” 
opgegeven worden, in het bijzonder als de betrokken leerlingen ook al op één of meer andere GOK-indicatoren scoren. Het zou 
natuurlijk ook kunnen dat niet-Nederlandstalige ouders bij het invullen van de SiBO-oudervragenlijst een sterkere sociale 
wenselijkheidstendens vertonen en ook Nederlands als thuistaal aankruisen, dan in hun verklaring aan de school het geval is… 
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De SiBO-data laten een meer gedifferentieerde categorisering van leerlingen toe, onder meer naar 

thuistaal en etnisch-culturele achtergrond van de leerlingen. Het vermoeden bestaat dat voor de 

analyse van de kloof tussen kansarme en niet-kansarme leerlingen een verder onderscheid tussen 

categorieën van allochtone leerlingen relevant kan zijn. Op basis van de beschikbare SiBO-data bleek 

het mogelijk en relevant aparte categorieën te maken voor leerlingen van Turkse origine, leerlingen 

met een Arabische of Berberachtergrond (Maghreb) en leerlingen met een Oost-Europese 

achtergrond. Omdat de uitval hierdoor het kleinst bleek, werd voor die nadere categorisering de 

variabele thuistaal gehanteerd. Figuur 1 geeft de verdeling over de verschillende subcategorieën van 

GOK- en niet-GOK-leerlingen weer, voor de groep leerlingen die in de analyses voor het leergebied 

wiskunde werd opgenomen (zie ook par. 1.3). De categorie “andere” bij de niet-Nederlandstalige 

leerlingen telt vooral leerlingen die een andere West-Europese taal als thuistaal hebben (m.n. 365 bij 

de niet-GOK-leerlingen en 169 bij de GOK-leerlingen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op grond van de hoger vermelde overwegingen werden bij de indeling naar thuistaal (Nederlands vs. 

niet-Nederlands) de leerlingen voor wie uit de oudervragenlijst bleek dat thuis zowel Nederlands als 

een andere taal werd gesproken, als “niet-Nederlandstalig” gecategoriseerd. Zo omvatten de 

categorieën “Turks”, “Arabisch-Berbers” en “ Oost-Europees” ook de leerlingen voor wie uit de data 

blijkt dat ze thuis Turks én Nederlands, resp. Arabisch of Berbers én Nederlands, hetzij een 

Oost-Europese taal én Nederlands spreken. Een bijkomend argument voor die aanpak was dat we hier 

de thuistaal vooral als een indicator van de etnisch-culturele achtergrond wensen te nemen en niet 

als een indicator van de kennis van het Nederlands (daarvoor hanteren we de score op een taaltoets).  
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Figuur 1. Verdeling over subcategorieën van GOK-leerlingen voor de groep leerlingen betrokken bij de 
analyses wiskunde eerste leerjaar (uitgebreide steekproef) 
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1.2.2 De toetsscores wiskunde 

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

Dudal ontwikkelde toetsen “Rekenbegrip begin eerste leerjaar” en “Wiskunde einde eerste leerjaar” 

(voor een meer gedetaileerde beschrijving, zie Verachtert, Ghesquière, Hendrikx, Maes & Van 

Damme, 2005). Voor deze toetsen werden de ruwe scores omgezet in vaardigheidsscores. Dit 

gebeurde aan de hand van op de Item Response Theory (IRT) gebaseerde calibratieprocedures. Door 

deze calibratie werden de scores voor de verschillende afnamemomenten (i.c. begin en einde van 

het eerste leerjaar) op één schaal geplaatst, wat een directe vergelijking tussen de scores – en dus 

een directe inschatting van de vooruitgang die leerlingen boeken – mogelijk maakt. Bij de calibratie 

werd uitgegaan van een ééndimensionele wiskundevaardigheid.  

Tabel 4 toont de verdelingskenmerken voor de wiskundescores bij het begin en op het einde van het 

eerste leerjaar, voor de referentiesteekproef en voor de uitgebreide steekproef. Zoals in de 

SiBO-analyses gebruikelijk is, worden de leerlingen die in het schooljaar 2003-2004 het eerste 

leerjaar overdeden, niet in de analyses opgenomen.  

 

Tabel 4. Verdelingskenmerken voor de wiskundescores begin en einde eerste leerjaar  

 Referentiesteekproef Uitgebreide steekproef 

 Begin L1 Einde L1 Begin L1 Einde L1 

Gemiddelde 55.288 67.955 54.260 67.651 

SD 7.641 8.406 8.047 8.717 

Kurtosis -.084 .254 -.324 .130 

SE kurtosis .082 .082 .072 .072 

Scheefheid -.404 -.344 -.345 -.346 

SE scheefheid .041 .041 .036 .036 

N 3543 3529 4637 4589 

 

De verdeling van de wiskundevaardigheidsscores is enigszins links scheef. Dat valt vooral op bij de 

scores begin eerste leerjaar (zie figuur 2), waarvoor ook een beperkt plafondeffect vastgesteld wordt. 

Zo’n plafondeffect is er echter nauwelijks voor de scores op het einde van het eerste leerjaar (zie 

figuur 3). Plafondeffecten maken het moeilijk om de leerwinst correct te schatten. Doen plafond-

effecten zich vooral bij de beginscore voor, dan wordt voor de betrokken leerlingen de leerwinst 

enigszins overschat. Dat zou ook de schatting van de toegevoegde waarde van de scholen kunnen 

vertekenen. De 34 leerlingen die bij het begin van L1 de allerhoogste score halen, komen uit 32 

verschillende klassen. We kunnen bijgevolg aannemen dat dit plafondeffect geen al te grote invloed 

zal hebben op de gemiddelde leerwinst noch op de toegevoegde waarde die voor de klassen of 

scholen geschat wordt. 
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Figuur 2. Frequentieverdeling voor vaardigheidsscores wiskunde begin L1 – 

uitgebreide steekproef (N = 4637) 
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Figuur 3. Frequentieverdeling voor vaardigheidsscores wiskunde einde L1 – 

uitgebreide steekproef (N = 4589) 
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1.2.3 Variabelen ter verklaring van de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen 

Met het oog op het beantwoorden van de vierde onderzoeksvraag worden variabelen in de analyses 

gebracht waarvoor wordt nagegaan in hoeverre ze de kloof tussen kansarme en niet-kansarme 

leerlingen, de evolutie in die kloof en de verschillen tussen klassen en scholen met betrekking tot die 

kloof kunnen helpen verklaren. We maken een onderscheid tussen variabelen op leerling-, variabelen 

op klas- en variabelen op schoolniveau. Een eerste selectie van verklarende variabelen gebeurde op 

basis van de inhoudelijke samenhang met het Gelijke Kansenbeleid. Aanvullend werd ook een 

selectie meer algemene potentieel voorspellende variabelen opgenomen. Die bijkomende selectie 

gebeurde op basis van de nulde-orde-correlaties met de toetsscores einde eerste leerjaar. Alleen 

variabelen die met minstens één van de toetsscores significant correleerden, werden als predictor in 

de analyses opgenomen. Dat leidde tot de volgende selectie: 

• Variabelen op leerlingniveau 

Hiertoe behoren de volgende variabelen: sekse van de leerling, leeftijdsgerelateerde variabelen 

zoals geboortejaar, geboortemaand en het eerste leerjaar al dan niet met vertraging begonnen zijn 

(“vertraagd”). Om de samenhang met algemene taalvaardigheid bij het begin van het eerste leerjaar 

na te gaan, werd ook de score op de taaltoets begin L1 als predictor opgenomen. Voor al deze 

variabelen werden ook de effecten van onderlinge interacties getoetst. Daarnaast werden nog twee 

leerlingvariabelen opgenomen die berusten op percepties van de klassenleerkracht: (1) de mate 

waarin de leerkracht met de ouders van de leerling een culturele kloof ervaart en (2) de mate waarin 

het thuismilieu van de leerlingen volgens de leerkracht ondersteunend is.  

• Variabelen op klasniveau 

Hieronder vallen de volgende variabelen: klasgrootte, opvatting van de leerkracht over het 

leerproces als actief gebeuren, opvatting van de leerkracht over zittenblijven, opvatting van de leer-

kracht over kansarmen, aandacht vanwege de leerkracht voor diversiteit, doelmatigheidsbeleving 

van de leerkracht, en een aantal groepscompositiekenmerken op klasniveau.  

• Variabelen op schoolniveau 

Hieronder vallen vallen vier categorieën van variabelen: (1) schoolgrootte, (2) een reeks gegevens 

omtrent de GOK-lestijden en de aanwending ervan, (3) een aantal variabelen afgeleid uit de school-

teamvragenlijst en (4) een aantal groepscompositiekenmerken op schoolniveau. 

Meer details over deze variabelen, met name hoe ze werden geconstrueerd, de frequentieverdeling, 

globaal en voor de verschillende steekproeven, de mate waarin de variabelen onderling 

samenhangen en de uitval waartoe ze aanleiding geven, worden besproken in hoofstukken 2, 3 en 4, 

waarin ook de resultaten van de analyses aan bod komen. 
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1.3 Scholen en leerlingen in de analyses 

We beschrijven eerst beknopt welke steekproeven in de analyses werden betrokken en vervolgens de 

uitval. 

 

1.3.1 Steekproef 

Omdat de referentiesteekproef slechts een beperkt aantal scholen met relatief veel kansarme 

leerlingen telt, werd bij de steekproeftrekking besloten ook een oversampling van scholen met veel 

kansarme leerlingen te trekken. Dit is de zogenaamde GOK-oversampling (Verhaeghe, Maes, Gombeir, 

& Peeters, 2002). De GOK-oversampling versterkt de mogelijkheid tot analyses die focussen op de 

situatie en evolutie van kansarme leerlingen. Het schept ook meer mogelijkheden om na te gaan of 

die situatie en evolutie verschillen naargelang van de mate waarin kansarme leerlingen (of subcate-

gorieën van kansarme leerlingen) geconcentreerd samenzitten. Het nadeel van een dergelijke uit-

breiding van de referentiesteekproef is dan wel die analyses geen algemene uitspraken toelaten die 

voor het geheel van de Vlaamse populatie gelden. Gezien de focus op kansarme leerlingen en op de 

verschillen met modale leerlingen, is dat in dit rapport echter ook niet de bedoeling. 

Behalve de scholen uit de zgn. GOK-oversampling, werden voor de analyses die hier gerapporteerd 

worden, ook scholen uit de groep Gentse stedelijke basisscholen aan de steekproef toegevoegd. Het 

Gentse stadsbestuur neemt met al zijn stedelijke basisscholen aan het SiBO-onderzoek deel. Een 

groot deel van die scholen zijn scholen met een relatief tot heel groot aantal kansarme leerlingen. 

Eén categorie van scholen werd uit de voorliggende analyses geweerd, met name de methodescholen. 

Deze scholen volgen een vaak sterk afwijkend curriculum waardoor de resultaten einde eerste 

leerjaar niet vergelijkbaar zijn met die in andere scholen. Bovendien nam een deel van die scholen 

de cognitieve toetsen aan het begin of aan het einde van het eerste leerjaar niet af.  

Tabel 5 biedt een overzicht van de leerlingen die in de analyses werden opgenomen. Voor de 

referentiesteekproef ligt het totaal aantal leerlingen lager dan in tabellen 2 en 3. Zoals in de 

SiBO-analyses gebruikelijk is, worden enkel leerlingen die in het schooljaar 2003-2004 voor de eerste 

keer het eerste leerjaar deden, in de analyses opgenomen. Dat betekent dat de data van leerlingen 

die dat schooljaar het eerste leerjaar overdeden, niet mee geanalyseerd worden.3 Leerlingen die 

vóór het eerste leerjaar al achterstand hadden opgelopen en op 1 september 2003 voor de eerste 

keer het eerste leerjaar aanvatten, werden wel in de analyses opgenomen. In het totaal (vóór uitval) 

kwamen de data van 4795 leerlingen voor de analyses in aanmerking.  

 

                                                        
3 Die leerlingen worden wel in aanmerking genomen voor de berekening van geaggregeerde scores op klas- en schoolniveau, 
omdat die leerlingen in de realiteit wel deel uitmaken van de groep en dus mee eventuele groepscompositie-effecten bepalen. 
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Tabel 5. Aantal leerlingen in de analyses wiskunde eerste leerjaar. Verdeling naar GOK-status en 
thuistaal voor de referentiesteekproef en de uitgebreide steekproef 

GOK-status Niet-GOK-leerlingen GOK-leerlingen 

Steekproef Nederlands Niet-Ned. Nederlands Niet-Ned. 

Onbekend 

(missing) 
Totaal 

Referentie Aantal 2185 334 509 299 325 3652 

  % in rij 59.8% 9.1% 13.9% 8.2% 8.9% 100.0% 

Aantal 2499 524 650 587 535 4795 Totaal 

% in rij 52.1% 10.9% 13.6% 12.2% 11.2% 100.0% 

 

In vergelijking met de referentiesteekproef telt de uitgebreide steekproef vooral heel wat meer 

anderstalige GOK-leerlingen: 12.2% i.p.v. 8.2%. In absolute cijfers gaat het bijna om een verdubbe-

ling (zie tabel 5). 

De 4795 leerlingen komen uit 162 scholen, die onderling erg verschillen qua aandeel GOK-leerlingen. 

Scholen in de referentiesteekproef tellen gemiddeld 23.4 % GOK-leerlingen, van wie ruim één derde 

niet-Nederlandstalig is. Nemen we uitgebreide steekproef dan het komt het gemiddeld aandeel 

GOK-leerlingen per school op 27.3%; bijna 60 % daarvan zijn anderstalig (zie tabel 6). 

Tabel 6. Gemiddeld aandeel leerlingen in de analyses wiskunde eerste leerjaar per school in de refe-
rentiesteekproef en in de uitgebreide steekproef, opgesplitst naar GOK-status en thuistaal 

GOK-status Niet-GOK-leerlingen GOK-leerlingen 

Steekproef Nederlands Niet-Ned. Nederlands Niet-Ned. 

Onbekend 

(missing) 

Totaal 
gemidd. 
aantal 

leerlingen 

Gemidd. 
aantal 

leerlingen 
in analyse 

Referentie M 56.83% 9.55% 15.16% 8.28% 10.18% 33.08  30.69  

 (N = 119) SD 23.47 13.74 10.88 11.30 9.93 14.83  13.84  

Totaal M 48.12% 11.16% 14.50% 12.99% 13.24% 32.25  29.60  

 (N = 162) SD 27.82 14.58 11.26 16.02 13.03 14.45  13.52  

 

De aandelen GOK- en niet-GOK-leerlingen waarvan in tabel 6 gemiddelde en standaarddeviatie wordt 

weergegeven, omvatten alle leerlingen die in 2003-2004 in het eerste leerjaar zaten, inclusief zij die 

toen het eerste leerjaar overdeden. De voorlaatste kolom in tabel 6 toont het gemiddelde totale 

aantal leerlingen in het eerste leerjaar waarop die aandelen zijn berekend. De laatste kolom toont 

het gemiddelde aantal leerlingen dat voor de verdere analyses in aanmerking genomen werd (= 

exclusief zij die eerste leerjaar toen overdeden). Die laatste kolom geeft de cijfers vóór uitval. 

 

1.3.2 Uitval 

Twintig leerlingen vielen uit omdat ze aan geen van beide toetsen wiskunde (begin L1 en einde L1) 

hadden deelgenomen. Voor tien van die twintig is de GOK-status onbekend, zes uitvallers behoren tot 
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de categorie “anderstalige GOK-leerlingen”, twee tot de Nederlandstalige GOK-leerlingen en nog 

eens twee tot de Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen. 

De twintig leerlingen die uitvallen wegens geen van beide toetsen afgelegd, zijn verspreid over tien 

scholen: zeven scholen (drie uit de referentiesteekproef, twee uit de GOK-oversampling en twee uit 

de groep Gentse stedelijke scholen) met telkens één uitvallende leerling, twee scholen (beide uit de 

GOK-oversampling) met twee uitvallende leerlingen en één school (uit de referentiesteekproef) met 

negen uitvallende leerlingen (op een totaal van 44 niet-bissende leerlingen). 

Sommige leerlingen hebben alleen een beginscore voor wiskunde, anderen alleen een eindscore. Het 

aantal leerlingen voor wie een leerwinstscore kan bepaald worden, ligt dus lager dan de 4775 die 

initieel in de analyses betrokken worden. Tabel 7 toont voor hoeveel leerlingen de begin- of de 

eindscore ontbreekt. Het gaat om beperkte aantallen leerlingen: 138 resp. 186 (d.i. 2.9% resp. 3.9%). 

Vermeldenswaard is dat de leerlingen voor wie we enkel over de beginscore beschikken, gemiddeld 

significant lager scoren dan zij voor wie we over begin- en eindscore beschikken (F(2, 4634) = 49.471,   

p < .001). Wellicht gingen sommigen van hen in de loop van het schooljaar naar het BLO of terug naar 

de derde kleuterklas. Ook de leerlingen met enkel een eindscore scoren gemiddeld significant lager 

(F(2, 4586) = 5.243, p < .01), maar het verschil is minder groot.  

 

Tabel 7. Wiskundevaardigheidsscore begin en einde L1. Verschillen tussen hoofdgroep en leerlingen die 
uitvallen wegens geen begin- of geen eindscore 

  Beginscore Eindscore 

Enkel beginscore M 48.569   

  SD 8.629   

  N 186   

Begin- & eindscore M 54.497 67.724 

  SD 7.934 8.687 

  N 4451 4451 

Enkel eindscore M   65.287 

  SD   9.386 

  N   138 

Totaal M 54.260 67.651 

  SD 8.047 8.717 

  N 4637 4589 

 

De uitval op begin- of eindscore is zeer ongelijkmatig gespreid over de scholen. De uitval op de 

eindscore komt voor een groot deel (nl. voor 84 van de 186 leerlingen) voor rekening van 5 scholen. 

Voor twee daarvan is er voor geen van de leerlingen een eindscore. Bij 91 scholen is er helemaal geen 

uitval op de eindscore en bij 44 is die uitval beperkt tot één leerling; bij nog eens 20 scholen gaat het 

om twee of drie leerlingen. De uitval op de beginscore komt voor een groot deel (voor 54 van de 138 

leerlingen) door vier scholen. Daarvan zijn er drie waarbij geen van de leerlingen een beginscore 
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heeft. Bij 101 scholen is er dan weer helemaal geen uitval op de beginscore, bij 35 scholen gaat het 

om één leerling en bij 22 om twee tot drie leerlingen. 

De introductie van predictoren in de analyse leidde in een aantal gevallen tot verdere uitval. Waar 

mogelijk werd die uitval vermeden door voor leerlingen met een missing score op de betreffende 

predictor een dummy “onbekend” in de analyse op te nemen. In sommige gevallen was dat niet 

mogelijk of minder wenselijk. De uitval ten gevolge van missing scores op sommige predictoren wordt 

beschreven bij de presentatie van de resultaten. 

 

1.4 Analyses 

Voor de analyse van de kloof tussen (subcategorieën van) GOK- en niet-GOK-leerlingen en de evolutie 

daarin doorheen het eerste leerjaar van het basisonderwijs werden multiniveau-analyses met een 

design voor herhaalde metingen uitgevoerd. Hierbij werden vier niveaus onderscheiden. De drie 

hoogste niveaus komen overeen met de niveaus die ook bij eerdere analyses werden gehanteerd: 

school, klas en leerling. De geneste structuur van de data maakt dat het gebruik van multi-

niveau-analyses ten zeerste wenselijk is (Verachtert e.a., 2006).  

 

1.4.1 Design voor herhaalde metingen 

Wanneer binnen multiniveau-analyses een design met herhaalde metingen wordt gehanteerd, komt 

er een niveau bij: het meetmoment wordt gezien als een niveau onder het niveau “leerling”. Net 

zoals we leerlingen binnen klassen en klassen binnen scholen hebben, hebben we nu meetmomenten 

binnen leerlingen. Deze structurering van de data laat toe leerlingen met onvolledige data (omdat 

één van de meetmomenten ontbreekt) toch in de analyses op te nemen. Hoewel in het in dit rapport 

slechts om twee meetmomenten gaat (begin en einde L1) en er bijgevolg van een groeicurve in de 

werkelijke zin van het woord eigenlijk geen sprake is, laat een design voor herhaalde metingen wel 

toe de evolutie tussen begin en einde eerste leerjaar én variaties in die evolutie tussen klassen en 

tussen scholen helder in kaart te brengen. De toepassing van een design voor herhaalde metingen is 

mogelijk omdat de scores op beide wiskundetoetsen IRT-gecalibreerd werden. Daardoor werden ze 

op dezelfde schaal geplaatst waardoor de scores van beide meetmomenten onderling vergelijkbaar 

zijn. 

Behalve als niveau, wordt de factor tijd (of meetmoment) ook als fixed factor ingevoerd. De 

regressiecoëfficiënt voor deze fixed factor geeft aan hoe groot het gemiddelde verschil tussen twee 

meetmomenten is. In onderhavig geval gaat het om het algemene verschil tussen begin en einde van 

het eerste leerjaar.  
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Om na te gaan of de evolutie (i.c. van begin naar einde L1) tussen leerlingen, klassen en scholen al 

dan niet significant verschilt, laten we de factor tijd random variëren op de niveaus leerling, klas en 

school. De coëfficënten voor de random-effecten TIJD / CONS en TIJD / TIJD geven aan in welke 

mate leerlingen, klassen en scholen verschillend evolueren in de tijd. De coëfficiënt voor TIJD / 

CONS geeft bovendien aan of er globaal sprake is van een afname dan wel van een toename van de 

verschillen tussen leerlingen resp. klassen of scholen in de loop van het eerste leerjaar(cfr. infra).  

Om na te gaan of categorieën van leerlingen (of van klassen of van scholen) verschillend evolueren, 

onderzoeken we het interactie-effect tussen de betreffende variabele en de factor tijd. Met meisjes 

als referentiecategorie, kunnen we bijvoorbeeld nagaan of jongens gemiddeld sneller of trager 

evolueren dan meisjes door het interactie-effect JONGEN x TIJD in het model in te voeren. Op 

analoge manier kunnen we nagaan of (subcategorieën van) GOK-leerlingen anders evolueren dan 

Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen. Om na te gaan of verschillen in evoluties tussen categorieën 

van leerlingen voor alle scholen even groot zijn of niet, kunnen we vervolgens ook nog eens die 

interactie-effecten random laten variëren op schoolniveau. 

 

1.4.2 Leerwinst 

Doordat de scores op de toetsen begin en einde eerste leerjaar IRT-gecalibreerd werden en daarmee 

op één schaal werden geplaatst, mag het verschil tussen beide scores als leerwinst geïnterpreteerd 

worden. De coëfficiënten voor de factor TIJD en voor de interacties met TIJD geven bijgevolg weer 

wat de leerwinst (i.c. tijdens het eerste leerjaar) voor de betrokken categorieën leerlingen is. 

Het begrip ‘leerwinst’ wordt door diverse personen 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: 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 aanvullend 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 

een bepaalde periode geboekt wordt de resultante van heel wat factoren. Met die definitie van 

leerwinst kunnen we de termen vooruitgang en groei als equivalente termen hanteren. 
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Om de leerwinst van leerlingen (in een bepaald domein en een bepaalde periode) te kunnen bepalen, 

is het nodig dat de betrokken vaardigheid op minstens twee verschillende momenten gemeten wordt: 

we spreken over een begin- en een eindmeting. In de voorliggende analyses gaat het om een meting 

bij het begin van het eerste leerjaar (beginmeting) en één op het einde van het eerste leerjaar 

(eindmeting).  

 

1.4.3 Opbouw van de analyses 

In de analyses staat steeds de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen centraal. Zoals hoger onder 

1.2.1 uiteengezet maken we in dat verband in eerste instantie een onderscheid tussen vier 

categorieën van leerlingen: (1) Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen (ook wel modale Vlaamse 

leerlingen genoemd), (2) Nederlandstalige GOK-leerlingen (= Vlaamse GOK-leerlingen of Vlaamse 

kansarme leerlingen), (3) anderstalige GOK-leerlingen (anderstalige kansarme leerlingen) en (4) 

anderstalige niet-GOK-leerlingen. Binnen beide categorieën anderstalige leerlingen wordt vervolgens 

nog een onderscheid gemaakt tussen vier taalgroepen (zie figuur 1 op p. 14). Elk van die categorieën 

(behalve de eerste) wordt in de multiniveau-analyses gedefinieerd aan de hand van een 

dummy-variabele. De coëfficiënt voor die dummy geeft aan wat het verschil in wiskundescore is met 

de referentiecategorie van modale Vlaamse leerlingen. In feite geven de coëfficiënten voor de 

dummy’s dus aan wat voor wiskunde in het eerste leerjaar de kloof is tussen elk van de onder-

scheiden categorieën van GOK- en anderstalige niet-GOK-leerlingen enerzijds en de categorie 

modale Vlaamse leerlingen anderzijds. Gezien we met repeated measures analyses werken en 

meteen al een factor TIJD invoeren, gaat het om de kloof bij het begin van het eerste leerjaar. Of die 

kloof in de loop van het eerste leerjaar gelijk blijft, toeneemt of afneemt, onderzoeken we door de 

interactie van elk van die dummy’s met de factor TIJD in het model op te nemen. De coëfficiënt voor 

de interactie tussen elk van die dummy’s en de factor TIJD geeft aan in hoeverre de betreffende 

categorie leerlingen gemiddeld sneller of trager evolueert dan de categorie modale Vlaamse 

leerlingen. Ze geeft dus aan in hoeverre de leerwinst die die categorie leerlingen in het eerste 

leerjaar boekt, groter of kleiner is dan de leerwinst die de modale Vlaamse leerlingen gemiddeld 

realiseren.  

Een eerste reeks analyses (hoofdstuk 2) focust op de kloof (en de evolutie daarin) tussen de 

onderscheiden categorieën van GOK- en niet-GOK-leerlingen. Vervolgens gaan we na (hoofdstuk 3) in 

hoeverre variabelen op leerlingniveau die kloof (en die evolutie) kunnen helpen verklaren. Dat doen 

we door leerlingvariabelen aan het model toe te voegen en vervolgens na te gaan in hoeverre dat 

wijzigingen te weeg brengt in de coëfficiënten voor de dummy’s die de kloof (en de evolutie erin) 

weergeven. Die verschillen in coëfficiënten van het ene model naar het andere leren ons in welke 

mate de aanvankelijke kloof (bij het begin van het eerste leerjaar) samenhangt met bepaalde 

leerlingkenmerken en vervolgens in welke mate die samenhang van invloed is op de evolutie van de 
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betreffende categorie leerlingen in de loop van het eerste leerjaar. Op analoge wijze gaan we in 

hoofdstuk 4 na in hoeverre sommige leerkracht- en klaskenmerken met de aanvankelijke kloof en de 

evolutie daarin samenhangen. In hoofdstuk 5 tenslotte wordt op analoge wijze de samenhang met 

schoolkenmerken onderzocht.  

Verschillen tussen scholen en tussen klassen binnen scholen 

Het is goed mogelijk dat bepaalde effecten verschillen van school tot school of tussen klassen binnen 

scholen. Om dat te toetsen, gaan we na of er voor die effecten een significant random slope effect is 

(op school- resp. klasniveau). Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de samenhang tussen de taalvaardig-

heidsscore begin eerste leerjaar en de beginscore of leerwinst voor wiskunde in het eerste leerjaar in 

de ene school sterker is dan in de andere. Zulke verschillen in sterkte van de samenhangen zijn 

belangrijk. Ze kunnen erop wijzen dat de ene school beter dan de andere erin slaagt te compenseren 

voor de nadelige effecten van een minder goede initiële taalvaardigheid. Verschillen tussen scholen 

of tussen klassen binnen scholen kunnen zich niet alleen voordoen met betrekking tot de samenhang 

met de variabelen die wij inbrengen ter verklaring van de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen 

of de evolutie daarin. Ze kunnen zich ook voordoen met betrekking tot die kloof of evolutie zelf. Dat 

kan op analoge wijze getoetst worden door na te gaan of er voor de dummy’s (en voor de interactie 

van elke dummy met de factor TIJD) sprake is van een significant random slope effect.   

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 een lager 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 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 leer-

resultaten. 

Significante effecten 

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 
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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%. 

Continue verklarende variabelen 

Verklarende variabelen die continu van aard zijn (bv. de taalvaardigheidsscore bij het begin van het 

eerste leerjaar 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. Gezien we een repeated measures 

benadering hanteren, geeft het intercept in de voorliggende analyses de beginscore voor wiskunde 

weer die gemiddeld gehaald wordt door leerlingen met een gemiddelde score op de verklarende 

variabelen. De coëfficiënt voor de factor TIJD geeft de gemiddelde leerwinst weer die gerealiseerd 

wordt door leerlingen met een gemiddelde score op de verklarende variabelen. 

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 de waarde ‘1’ voor deze dummy, meisjes logischerwijs de waarde ‘0’. Met 

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

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

uit de coëfficiënt voor de gebruikte dummy. 

Zoals hoger uitgelegd wordt ook de kloof met elk van de onderscheiden categorieën GOK- en 

niet-GOK-leerlingen door middel van dummy-variabelen weergegeven. De betekenis van de coëffi-

ciënten is wezenlijk dezelfde als bij andere categorische variabelen. Gezien we de dummy’s voor de 

kloof allereerst in het verklaringsmodel opnemen, geldt dat het intercept steeds weergeeft wat de 

gemiddelde beginscore voor wiskunde is voor de categorie modale Vlaamse leerlingen (eventueel 

verder ingeperkt tot modale Vlaamse meisjes, die het eerste leerjaar zonder achterstand begonnen, 

halverwege het jaar geboren zijn4 en bij het begin van het eerste leerjaar een gemiddelde 

taalvaardigheidsscore haalden – al naargelang van de andere verklarende variabelen in het model). 

                                                        
4 I.t.t. in LOA-rapport 38 werd geboortemaand wel gecentreerd. 
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Voorbereidende analyses  

Voorafgaand aan de bespreking van de resultaten van de multiniveau-analyses geven we voor elk van 

de onderzochte predictoren de frequentieverdeling (per steekproef) en hun onderling samenhang 

weer. Voor dat laatste wordt gebruik gemaakt van kruistabellen en chi-kwadraattoetsen of van 

correlationele analyses, naargelang van het meetniveau van de betrokken variabelen. 
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2. De kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen 

 

In dit hoofdstuk bekijken we voor het leerdomein wiskunde hoe groot de kloof is tussen GOK- en 

niet-GOK-leerlingen. Dat gebeurt door middel van multiniveau-analyses zodat we meteen ook kunnen 

analyseren hoe sterk die kloof varieert van school tot school en binnen scholen van klas tot klas. We 

analyseren daarbij ook hoe de kloof evolueert van begin naar einde eerste leerjaar.  

Na eerst een blik geworpen te hebben op de globale verschillen tussen leerlingen, klassen en scholen 

inzake beginscore voor wiskunde en de evolutie tijdens het eerste leerjaar (0-model), wordt in model 

1 de achterstand van Nederlandstalige resp. anderstalige GOK-leerlingen t.o.v. de categorie 

Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen onder de loupe genomen. In een volgend model wordt de 

categorie anderstalige GOK-leerlingen verder opgesplitst naar de hoger onderscheiden taalgroepen. 

 

2.1 Beginscore voor wiskunde en evolutie tijdens het eerste leerjaar:  

 globale verschillen tussen leerlingen, klassen en scholen 

 In tabel 8 toont de coëfficiënt voor TIJD in model 0 dat de algemeen gemiddelde vooruitgang 

voor wiskunde tussen begin en einde van het eerste leerjaar bijna 13.5 punten bedraagt. De 

coëfficiënt voor de constante (CONS) of intercept toont het algemene gemiddelde voor wiskunde bij 

het begin van L1. De verhouding met de overeenkomstige standaardfouten laat zien dat zowel de 

gemiddelde beginwaarde als de gemiddelde vooruitgang in de loop van L1 significant verschillend is 

van nul. 

In het random gedeelte van het nul-model, tonen de coëfficiënten voor CONS / CONS dat inzake 

beginscore voor wiskunde er zowel op school- als op leerlingniveau signficante variantie is. Tussen 

klassen binnen scholen zijn er bij het begin van L1 daarentegen nauwelijks verschillen. Dat wijst er 

op dat scholen met meerdere klassen in het eerste leerjaar, er in het algemeen niet toe neigen de 

leerlingen naar beginniveau te groeperen. De coëfficiënten voor TIJD / TIJD tonen dat de evolutie in 

wiskundevaardigheid van begin naar einde eerste leerjaar significant verschilt van school tot school, 

binnen scholen ook nog eens van klas tot klas en binnen klassen ook tussen leerlingen. De significante 

negatieve coëfficiënten voor TIJD / CONS op school- en leerlingniveau tonen dat zowel tussen (het 

gros van) de leerlingen als tussen (het gros van) de scholen de verschillen in wiskundevaardigheid 

significant afnemen met de tijd (zie fig. 4). In de verschillen tussen klassen valt geen éénduidige lijn 

te trekken; tussen sommige klassen nemen de verschillen toe, tussen andere nemen ze af (zie fig. 5).  

Op het laagste niveau (tijd of meetmoment) is de variantie (CONS / CONS) structureel nul. Dat komt 

omdat we voor de factor TIJD random variatie toelaten op leerling-, klas- en schoolniveau, precies 

om verschillen tussen leerlingen, tussen klassen en tussen scholen inzake evolutie weer te geven en 

daardoor alle variantie op het laagste niveau (meetmoment) “opgebruiken”. 
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Tabel 8. De kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen voor wiskunde eerste leerjaar.  
Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 0 model 1 model 2a model 2b model 2r 

CONS  4775 β 53.899  56.877  56.914  56.914  57.070  

  SE 0.3547  0.2566  0.2502  0.2502  0.2226  

TIJD                     β 13.464  12.488  12.474  12.474  12.461  

  SE 0.3475  0.3304  0.3273  0.3273  0.3251  

AT-Niet-GOK (overig)         413 β   -4.848  -4.292  -4.292  -4.366  

  SE   0.3526  0.3908  0.3908  0.3780  

AT-Niet-GOK x tijd  β   2.657  2.027  2.027  1.996  

  SE   0.3467  0.3839  0.3839  0.3828  

NL-GOK              648 β   -3.865  -3.924  -3.924  -4.047  

  SE   0.3014  0.3006  0.3006  0.2960  

NL-GOK x tijd       β   -0.012  0.013  0.013  0.028  

  SE   0.2935  0.2929  0.2929  0.2923  

AT-GOK              242 β   -8.953  -7.485  -7.485  -7.847  

  SE   0.3503  0.5059  0.5059  0.4936  

AT-GOK x tijd       β   4.034  3.794  3.794  3.799  

  SE   0.3509  0.4993  0.4993  0.4980  

GOK_onbekend           525 β   -6.294  -6.364  -6.364  -6.044  

  SE   0.3487  0.3475  0.3475  0.4460  

GOK_onbekend x tijd   β   1.356  1.376  1.376  1.293  

  SE   0.3520  0.3511  0.3511  0.3515  

Turks_nietGOK         -55 β    -2.958  -7.250  -3.361  

  SE    0.9789  0.9278  0.9601  

Turks_nietGOK x tijd          β    2.530  4.557  2.547  

  SE    0.9709  0.9226  0.9689  

Turks_GOK         -199 β    -3.415  -10.900  -3.536  

  SE    0.7092  0.5589  0.6889  

Turks_GOK x tijd          β    1.269  5.063  1.263  

  SE    0.7036  0.5607  0.7016  

Arberb_nietGOK         -32 β    -1.929  -6.221  -2.095  

  SE    1.2310  1.1940  1.2150  

Arberb_nietGOK x tijd         β    2.174  4.202  2.200  

  SE    1.1810  1.1460  1.1790  

Arberb_GOK         -116 β    -1.705  -9.191  -1.801  

  SE    0.7842  0.6619  0.7710  

Arberb_GOK x tijd         β    -1.235  2.559  -1.237  

  SE    0.7785  0.6633  0.7770  

Oost-Europees_nietGOK -24 β    -1.454  -5.746  -1.538  

  SE    1.3930  1.3550  1.3750  

Oost-Europees_nietGOK x tijd  β    3.835  5.863  3.963  

  SE    1.3810  1.3440  1.6610  

Oost-Europees_GOK -52 β    -1.809  -9.294  -1.803  

  SE    1.0360  0.9396  1.0210  
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Tabel 8. De kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen voor wiskunde eerste leerjaar.  
Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 0 model 1 model 2a model 2b model 2r 

Oost-Europees_GOK x tijd  β    1.595  5.389  1.600  

  SE    1.0490  0.9577  1.0470  

Random         

school         

CONS     /CONS   β 17.861  6.661  6.178  6.177  4.392  

  SE 2.2610  0.9891  0.9329  0.9322  0.7403  

TIJD     /CONS   β -8.604  -2.571  -2.197  -2.196  -1.506  

  SE 1.7610  1.0060  0.9628  0.9618  0.8505  

TIJD     /TIJD   β 12.269  8.829  8.466  8.468  8.237  

  SE 2.2660  1.8870  1.8520  1.8500  1.8290  

GAP_onbekend /CONS      β      4.727  

  SE      1.0650  

GAP_onbekend /TIJD      β      -2.832  

  SE      1.5990  

GAP_onbekend /GAP_onbekend β      8.761  

  SE      2.6300  

klas         

CONS     /CONS   β 0.250  0.382  0.378  0.378  0.362  

  SE 0.4067  0.3764  0.3741  0.3741  0.3664  

TIJD     /CONS   β -0.582  -0.758  -0.786  -0.786  -0.968  

  SE 0.5520  0.5292  0.5293  0.5289  0.5283  

TIJD     /TIJD   β 8.524  8.483  8.591  8.588  8.648  

  SE 1.3750  1.3610  1.3680  1.3660  1.3720  

leerling         

CONS     /CONS   β 48.292  42.391  42.175  42.175  41.461  

  SE 1.0330  0.9068  0.9019  0.9018  0.8950  

TIJD     /CONS   β -15.158  -13.065  -12.929  -12.929  -12.614  

  SE 0.7061  0.6470  0.6432  0.6432  0.6387  

TIJD     /TIJD   β 38.939  37.754  37.542  37.542  37.407  

  SE 0.8519  0.8254  0.8210  0.8212  0.8202  

OEur_nietGOK x tijd /CONS     β      -24.591  

  SE      7.3070  

OEur_nietGOK x tijd /TIJD      β      10.644  

  SE      7.6640  

OEu_ntGOK x tijd /OEu_ntGOK x tijd β      0  

  SE      0  

tijd         

CONS     /CONS   β 0  0  0  0  0  

  SE 0  0  0  0  0  

(vervolg) 
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Tabel 8. De kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen voor wiskunde eerste leerjaar.  
Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 0 model 1 model 2a model 2b model 2r 

N (metingen)   9226  9226  9226  9226  9226  

Deviantie (-2log(likelihood))   61403.00  60623.29  60571.78  60571.78  60505.47  

Verschil     779.71 51.51  66.31 

Aantal extra parameters     8 12  6 

Significantieniveau     0.000 0.000  0.000 

De evolutie tijdens het eerste leerjaar mee in beschouwing genomen, blijkt dat 16.7 % van de totale 

variantie op schoolniveau te situeren is; 9.8 % betreft verschillen tussen klassen binnen scholen en 

73.5 % van de variantie betreft individuele verschillen tussen leerlingen binnen klassen.  

 

 

[Figuur 2 hier] 

 

 

 

[Figuur 3 hier] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4  Evolutie in wiskundevaardigheid in L1. Verschillen tussen scholen 

 
Fig. 5  Evolutie in wiskundevaardigheid in L1. Verschillen tussen klassen 

(slot) 
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We dienen erop te wijzen dat de hierboven vermelde cijfers – gebaseerd op het nulmodel – geen 

uitspraken over de Vlaamse populatie toelaten. Doordat de referentiesteekproef werd uitgebreid 

met twee oversamplings is de steekproef immers niet langer representatief voor Vlaanderen. Laten 

we het model opnieuw lopen op enkel de referentiesteekproef, dan komen we wel tot vrij gelijk-

aardige cijfers: 16.4% van de variantie valt voor rekening van verschillen tussen scholen, 6.6% voor 

rekening van verschillen tussen klassen binnen scholen en 77% betreft strikt individuele verschillen 

tussen leerlingen binnen klassen. Ook binnen de referentiesteekproef geldt dat de verschillen tussen 

scholen en de verschillen tussen leerlingen significant kleiner worden in de loop van het eerste 

leerjaar. Voor de referentiesteekproef bedraagt de algemeen gemiddelde aanvangsscore voor 

wiskunde 55 punten en de algemeen gemiddelde leerwinst 12.5 punten. 

 

2.2 De kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen 

Uit model 1 in tabel 8 kan worden afgeleid dat bijna 20 % van de verschillen tussen scholen verklaard 

kan worden door verschillen in samenstelling van de leerlingenpopulatie in termen van GOK- en 

niet-GOK-leerlingen. Verschillen in GOK-status verklaren daarentegen slechts 5.1 % van de variantie 

op leerlingniveau en maar 3.4 % van de verschillen tussen klassen binnen scholen.5 Het onderscheid 

tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen blijkt dus vooral relevant om verschillen tussen scholen te 

helpen beschrijven en verklaren, maar oogt op het eerste zicht minder relevant voor het beschrijven 

van verschillen tussen individuele leerlingen of tussen klassen binnen scholen. Toch blijkt uit nadere 

analyse van de afzonderlijke regressiecoëfficiënten dat de verschillen tussen GOK-leerlingen en 

modale, niet-kansarme Vlaamse leerlingen vrij aanzienlijk zijn.  

Model 1 toont dat voor de 581 anderstalige GOK-leerlingen de beginscore voor wiskunde gemiddeld 

bijna 9 punten lager ligt dan voor de referentiecategorie van Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen  

(β = -8.953, SE = 0.3503, p < .001). Voor de 648 Nederlandstalige GOK-leerlingen bedraagt het 

verschil met de referentiecategorie gemiddeld iets minder dan 4 punten (β = -3.865, SE = 0.3014,   

p < .001) en voor de 524 anderstalige niet-GOK-leerlingen iets minder dan 5 punten (β = -4.848, SE = 

0.3526, p < .001). Bij het begin van het eerste leerjaar is er dus zowel voor de Nederlandstalige als 

voor de anderstalige GOK-leerlingen sprake van een significante kloof met de modale Vlaamse 

leerlingen (Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen). De omvang van die kloof kan geschat worden in 

termen van de vooruitgang (leerwinst) die de modale Vlaamse leerlingen in de loop van het eerste 

leerjaar gemiddeld maken en die ongeveer 12.5 punten bedraagt (β = 12.488, SE = 0.3304, p < .001). 

                                                        
5 Voor de referentiesteekproef blijkt de invoering van de GOK-status 18.7% van de verschillen tussen scholen te verklaren en 
5.8% van de variantie op leerlingniveau. De variantie op klasniveau wordt niet gereduceerd.  



   

Kloof GOK – niet-GOK Eerste leerjaar - GOK Wiskunde 
   

 

32 

Voor de Nederlandstalige GOK-leerlingen komt de aanvankelijke kloof overeen met 31 % van wat door 

modale Vlaamse leerlingen gemiddeld aan leerwinst geboekt wordt; voor anderstalige GOK-leer-

lingen is die aanvankelijke kloof meer dan dubbel zo groot (72 %). Het verschil tussen Nederlands-

talige en anderstalige GOK-leerlingen bij het begin van L1 is trouwens op zich ook erg significant  

(∆β = 5.088, χ²= 155.70, p < .001) en is groter dan het verschil tussen Nederlandstalige GOK- en 

niet-GOK-leerlingen.  

Maar ook de gemiddelde achterstand waar anderstalige niet-GOK-leerlingen bij het begin van L1 

tegen aankijken, is aanzienlijk te noemen (39 %). Ze verschillen hierin significant van de 

Nederlandstalige GOK-leerlingen (∆β = 0.983, χ²= 5.48, p < .02), maar nog meer van de anderstalige 

GOK-leerlingen (∆β = 4.105, χ²= 94.15, p < .001). 

Opvallend is dat de 525 leerlingen voor wie het GOK-statuut wegens ontbrekende informatie niet 

bepaald kon worden, gemiddeld ruim 6 punten lager scoren dan de modale Vlaamse leerlingen. 

Daarmee halen ze een gemiddelde beginscore die tussen die van de anderstalige niet-GOK-leerlingen 

en die van de anderstalige GOK-leerlingen ligt (zie figuur 6). 

 

[Figuur 4 hier] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6  Evolutie in wiskundevaardigheid in L1. Verschillen tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen 
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De evolutie die Nederlandstalige GOK-leerlingen tijdens het eerste leerjaar voor wiskunde door-

maken, verschilt niet van de evolutie die Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen doormaken; zo toont 

de coëfficiënt voor het effect GAP-NLGOK x TIJD (β = -0.012, SE = 0.2935, ns). De achterstand die 

Vlaamse kansarme leerlingen bij het begin van het eerste leerjaar hebben, hebben ze ook nog op het 

einde van L1. In fig. 6 komt dat tot uiting in de evenwijdigheid van de lijnen die de evolutie van 

Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen resp. Nederlandstalige GOK-leerlingen voorstellen. 

Anderstalige GOK-leerlingen en – in iets mindere mate – anderstalige niet-GOK-leerlingen daaren-

tegen maken een inhaalbeweging, zo is duidelijk uit de significante, positieve coëfficiënten voor 

GAP-ATGOK x TIJD (β = 4.034, SE = 0.3509, p < .001) en GAP-ATNIETGOK x TIJD  (β = 2.657, SE = 

0.3467, p < .001). Die coëfficiënten tonen namelijk hoeveel groter de vooruitgang is die anderstalige 

GOK- resp. niet-GOK-leerlingen gemiddeld maken in vergelijking met de vooruitgang die modale 

Vlaamse leerlingen gemiddeld maken. Dat verschil in evolutie wordt in figuur 6 geïllustreerd door het 

scherper naar boven hellen van de lijnen die de groei van de anderstalige leerlingen voorstellen. De 

inhaalbeweging die anderstalige GOK-leerlingen maken, bedraagt ruim vier punten. Dat komt 

overeen met 45 % van hun initiële achterstand bij het begin van het eerste leerjaar. En daarmee 

komen ze op het einde van het eerste leerjaar al heel wat dichter bij de Vlaamse kansarme 

leerlingen uit (zie figuur 4).  

De vaststellingen i.v.m. de verschillen in groei wijzen erop dat: 

• de achterstand voor wiskunde die geassocieerd is met de zgn. sociaal-economische GOK-

indicatoren gedurende het eerste leerjaar constant blijft, terwijl 

• de bijkomende achterstand die samenhangt met thuistaal in de loop van het eerste leerjaar voor 

een groot deel wordt ingehaald.  

Een kritische noot dient evenwel geplaatst te worden bij de labeling “sociaal-economische 

GOK-indicatoren”. De component hierin met de grootste predictieve waarde t.a.v. wiskunde-

prestaties in het eerste leerjaar is het opleidingsniveau van de moeder.6 Die component kan 

evenzeer als een indicator van de sociaal-culturele aspecten van de familiale achtergrond gezien 

worden. De vaststelling die hier gedaan wordt is bijgevolg niet noodzakelijkerwijze strijdig met de 

stelling van Elchardus dat – de 5 tot 6 % echte armen uitgezonderd - voor de meeste kansarme 

kinderen sociaal-culturele factoren een grotere rol spelen in hun schoolse achterstand dan de puur 

sociaal-economische (financiële) factoren.7 Onze vaststellingen wijzen er dan wel op dat een 

                                                        
6 Vertrekkend van de dichotome criteriumvariabelen (zoals door de Vlaamse overheid in toepassing van het GOK-decreet 
gehanteerd), bedraagt de eta-waarde voor het criterium “moeder laag opgeleid” 0.216 (η² = 0.047), voor “gezin leeft van 
vervangingsinkomen” is η = 0.146 (η² = 0.021), voor “thuisloos” is η = 0.044 (η² = 0.002) en voor “trekkende bevolking” is η = 
0.024 (η² = 0.001), telkens met de vaardigheidsscores wiskunde einde eerste leerjaar als afhankelijke variabele en berekend 
op de uitgebreide steekproef. 
7 Elchardus in een lezing op de adacemische viering ter gelegenheid van het emeritaat van Prof.dr. J.C. Verhoeven, Brussel, 19 
september 2006. 
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onderscheid gemaakt dient te worden tussen werkelijk sociaal-culturele elementen (b.v. aspecten 

van de wijze van communiceren binnen het gezin, …) en de factor thuistaal op zich.  

De inhaalbeweging die niet-kansarme anderstaligen maken, is in absolute termen minder groot (bijna 

2.7 punten) dan de inhaalbeweging bij de kansarme anderstaligen, maar ze halen er wel bijna 55 % 

van hun initiële achterstand mee op. Qua evolutie in wiskundevaardigheid is het verschil tussen beide 

categorieën van anderstaligen significant (∆β = 1.377, χ²= 10.93, p < .001). 

 

2.3 Verschillen tussen taalgroepen 

Om te onderzoeken in hoeverre het relevant is om binnen de categorieën anderstalige leerlingen nog 

een verder onderscheid te maken naar etnisch-culturele achtergrond, werd een reeks dummies aan 

de analyse toegevoegd (model 2a in tabel 8). Deze dummies geven aan of de anderstalige leerlingen 

thuis Turks, dan wel Arabisch (of Berbers), óf een Oost-Europese taal spreken. Door deze dummies 

(voor respectievelijk GOK en niet-GOK-leerlingen) aan het model toe te voegen, staan de dummies 

GAP-ATGOK en GAP-ATNIETGOK nu voor “overige anderstalige (kansarme resp. niet-kansarme) 

leerlingen”. De coëfficiënten voor de nieuwe dummies geven aan in hoeverre de gemiddelde 

beginscore voor wiskunde voor Turks-sprekende, Arabisch of Berber sprekende, resp. een 

Oost-Europese taal sprekende leerlingen afwijkt van de gemiddelde beginscore bij die “overige 

anderstalige leerlingen”. Op analoge wijze geven de coëfficiënten voor de interactie-effecten met 

de factor TIJD aan in hoeverre de gemiddelde evolutie in wiskundevaardigheid bij de Turks-sprekende, 

Arabisch of Berber sprekende, resp. een Oost-Europese taal sprekende leerlingen afwijkt van de 

gemiddelde evolutie in wiskundevaardigheid bij de “overige anderstalige leerlingen”. Vanwege deze 

hiërarchische structuur van de dummies (zie figuur 1), dient men, om het verschil met de 

oorspronkelijke referentiegroep (de Nederlandstalige niet-GOK-leerlingen) te kennen, bij de 

coëfficiënten voor de Turks sprekende, Arabisch of Berber sprekende, óf een Oost-Europese taal 

sprekende leerlingen de coëfficiënten voor GAP-ATGOK resp. GAP-ATNIETGOK, GAP-ATGOK x TIJD of 

GAP-ATNIETGOK x TIJD te tellen.  

Opdat de lezer deze samenhang makkelijk zou kunnen controleren, hebben we in tabel 8 een model 

2b ingevoegd. Voor dat model werd de oorspronkelijke codering van de dummies GAP-ATGOK en 

GAP-ATNIETGOK gewijzigd zodat ze op hetzelfde niveau staan als de dummies voor de Turks 

sprekende, Arabisch of Berber sprekende, resp. een Oost-Europese taal sprekende leerlingen. De 

coëfficiënten voor die laatste dummies in model 2b geven nu wel direct het verschil met de 

referentiecategorie van modale Vlaamse, niet-kansarme leerlingen aan. Men kan zien dat die 

coëfficiënten precies de som vormen van de overeenkomstige coëfficiënten in model 2a én de 

coëfficiënten voor GAP-ATGOK resp. GAP-ATNIETGOK, GAP-ATGOK x TIJD of GAP-ATNIETGOK x TIJD in 

model 2a. 
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Na afsplitsing van de Turks, Arabisch of Berber of een Oost-Europese taal sprekende leerlingen, blijkt 

dat de overige anderstalige leerlingen nog een aanzienlijke initiële achterstand hebben t.o.v. de 

modale, niet-kansarme Vlaamse leerlingen. Dat geldt uiteraard voor de 214 kansarmen onder die 

overige anderstaligen (β = -7.485, SE = 0.5059, p < .001), maar – in iets mindere mate – ook voor de 

413 niet-kansarmen onder hen (β = -4.292, SE = 0.3908, p < .001). Evengoed boeken ze in de loop van 

L1 een vooruitgang die significant groter is dan de vooruitgang bij de modale Vlaamse leerlingen. Dat 

geldt opnieuw vooral voor de kansarme anderstaligen (β = 3.794, SE = 0.4993, p < .001) en in mindere 

mate voor de niet-kansarme anderstaligen (β = 2.077, SE = 0.3839, p < .001). De overige kansarme 

anderstaligen komen op het einde van het eerste leerjaar op gelijke hoogte met de Vlaamse 

kansarmen. 

Turks sprekende leerlingen blijken een initiële achterstand (begin L1) te hebben die significant groter 

is dan de achterstand van overige anderstalige leerlingen. Het verschil bedraagt bijna 3 (niet-kans-

armen) tot ruim 3.4 punten (kansarmen). Maar het zijn wel enkel de 55 niet-kansarme Turks 

sprekende leerlingen die – in vergelijking met de overige anderstalige leerlingen – een significante 

extra groei in wiskundevaardigheid realiseren (β = 2.530, SE = 0.9709, p < .001). Voor de 199 

kansarme Turks sprekende leerlingen is het verschil met de overige anderstalige kansarme leerlingen 

niet significant. 

Ook voor Arabisch of Berber sprekende leerlingen is de initiële kloof met de modale Vlaamse 

leerlingen groter dan bij de overige anderstaligen, maar alleen voor de 116 kansarme Maghreb-

leerlingen is dat verschil significant (β = -1.705, SE = 0.7842, p < .05). Qua groei in wiskunde-

vaardigheid verschillen Arabisch of Berber sprekende leerlingen niet significant van de “overige” 

anderstalige leerlingen. De gemiddelde beginscore is voor Arabisch of Berber sprekende GOK-

leerlingen significant hoger dan voor Turks sprekende GOK-leerlingen (∆β = 1.710, χ²= 4.43, p < .05). 

Maar hun groei is dan weer significant kleiner (∆β = -2.504, χ²= 9.54, p < .01). 

 

 

  

 

 
 

 

 

NL-nt-GOK  

 NL-GOK 

▼ overige AT GOK 

■ Oost-Europ. GOK 

◆ Arab /Berber GOK



   

Kloof GOK – niet-GOK Eerste leerjaar - GOK Wiskunde 
   

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de leerlingen met Oost-Europese roots ligt de wiskundevaardigheid bij het begin van het eerste 

leerjaar op ongeveer hetzelfde niveau als bij de Arabisch of Berber sprekende kinderen, maar  

vanwege de veel kleinere aantallen (52 kansarmen en 24 niet-kansarmen) is het verschil met de 

overige anderstalige leerlingen niet significant. Wel opmerkelijk is dat de niet-kansarmen onder hen 

een opmerkelijke extra groei realiseren, waardoor ze in vergelijking met de andere anderstaligen 

een veel groter deel van hun initiële achterstand inhalen (β = 3.835, SE = 1.3810, p < .01). Het gaat 

hier evenwel slechts om 24 leerlingen. Het random effect op leerlingniveau voor deze categorie 

leerlingen (β = -24.591, SE = 7.3070, p < .001) leert ons dat die scherpere groei gepaard gaat met een 

afname van de variantie binnen deze categorie die significant sterker is dan bij de overige 

anderstaligen (en eigenlijk dan bij om het even welke andere categorie van leerlingen) het geval is. 

Fig. 8  Evolutie in wiskundevaardigheid in L1. Verschillen tussen scholen voor anderstalige GOK-lln. 
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De extra vooruitgang die Oost-Europese niet-GOK-leerlingen realiseren maakt m.a.w. dat zij 

onderling beduidend minder sterk van elkaar gaan verschillen; hun onderlinge verschillen worden 

kleiner dan binnen andere categorieën van leerlingen.   

In figuur 7 kan men zien hoe beginpositie en evolutie in wiskundevaardigheid verschillen tussen de 

taalgroepen die bij niet-Nederlandstalige GOK-leerlingen onderscheiden werden. Bij wijze van 

vergelijkingsbasis toont figuur 7 ook de evolutielijnen voor de modale Vlaamse leerlingen en voor de 

Nederlandstalige GOK-leerlingen. Men kan zien dat de aanvankelijke kloof van de categorie overige 

anderstalige GOK-leerlingen met de modale Vlaamse leerlingen bijna twee maal zo groot is als de 

kloof van de Nederlandstalige GOK-leerlingen. Bij de Turks sprekende GOK-leerlingen gaat het om 

een kloof die 2.8 keer zo groot is. We zien ook dat tegen het einde van het eerste leerjaar de 

GOK-leerlingen met Oost-Europese roots en de overige anderstalige leerlingen op hetzelfde niveau 

aangekomen zijn als de Nederlandstalige GOK-leerlingen. Vooral de Oost-Europese kansarme 

leerlingen boeken een zeer grote leerwinst. Voor GOK-leerlingen met een Turkse of Maghreb-

achtergrond blijft er op het einde van het eerste leerjaar nog een aanzienlijke extra kloof. Het 

verschil met de Nederlandstalige GOK-leerlingen is zowel voor de Turks sprekende GOK-leerlingen 

(∆β = -1.985, χ²= 5.21, p < .05) als voor de Arabisch of Berber sprekende GOK-leerlingen  significant. 

Tegen het einde van het eerste leerjaar is het verschil tussen Turkse en Maghrebleerlingen onderling 

niet meer significant (∆β = -0.795, χ²= 0.70, ns).  

De verschillen tussen scholen die we eerder aantroffen (zie fig. 4), vinden we ook terug voor elk van 

de onderscheiden subcategorieën van leerlingen. In figuur 8 toont de waaier van dunnere lijnen hoe 

scholen verschillen in beginsituatie en groei bij de categorie niet-Nederlandstalige GOK-leerlingen. 

Enkele scholen blijken bij hun leerlingen een groei te realiseren die veel groter is dan in de meeste 

andere scholen, zelfs in die mate dat hun niet-Nederlandstalige GOK-leerlingen op het einde van L1 

een niveau halen dat boven het algemene gemiddelde van de modale Vlaamse leerlingen ligt.  

De verschillen die we binnen de groep anderstalige GOK-leerlingen tussen diverse taalgroepen 

aantroffen, laten vermoeden dat een eerste oorzaak voor verschillen tussen scholen in vaardig-

heidsniveau en groei bij de anderstalige GOK-leerlingen wel eens gevonden zou kunnen worden in 

verschillende aandelen Turks sprekende, Arabisch of Berber sprekende, een Oost-Europese taal 

sprekende of overige anderstalige leerlingen. Een vergelijking van figuur 7 met figuur 8 laat evenwel 

zien dat de verschillen tussen taalgroepen lang niet zo groot zijn als de verschillen tussen scholen. 

Die indruk wordt bevestigd als we in tabel 8 de coëfficiënten voor het random gedeelte op 

schoolniveau in model 2a vergelijken met de overeenkomstige coëfficiënten in model 1. Zowel de 

coëfficiënt voor CONS / CONS als die voor CONS / TIJD en TIJD / TIJD zijn slechts in zeer beperkte 

mate gedaald. Daar waar de invoering van de vier hoofcategorieën van de GOK-status aanleiding gaf 



   

Kloof GOK – niet-GOK Eerste leerjaar - GOK Wiskunde 
   

 

38 

tot een reductie van de variantie op schoolniveau met net geen 20 %, blijkt de verdere opsplitsing 

van de categorieën “anderstalige leerlingen” naar taalgroep slechts een bijkomende 0.75 % van de 

variantie op schoolniveau te verklaren. De precieze samenstelling naar taalgroep blijkt dus slechts in 

zeer beperkte mate een verklaring te kunnen bieden voor de verschillen die vastgesteld worden in de 

groei die scholen bij hun niet-Nederlandstalige GOK-leerlingen realiseren. 
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2.4. Verschillen tussen scholen 

Wat we inzake aanvangsniveau en groei in wiskundevaardigheid in L1 tot nu toe hebben vastgesteld, 

is dat: 

• er tussen scholen terzake significante verschillen zijn, 

• er tussen categorieën van leerlingen naar GOK-status en taalgroep significante verschillen zijn. 

Maar verschillen scholen ook in de mate of richting waarin leerlingen met verschillende GOK-status 

en thuistaal van elkaar verschillen in beginniveau of groei voor wiskunde? Om dat te onderzoeken 

lieten we de dummies voor de onderscheiden categorieën en hun interacties met de factor TIJD 

random variëren op schoolniveau. Zoals in model 2r wordt aangegeven, vonden we enkel voor de 

restcategorie “GOK-status onbekend” een significant randomeffect. Dat randomeffect wijst erop dat 

de initiële kloof tussen de modale Vlaamse leerlingen en de leerlingen voor wie de GOK-status 

onbekend is, van school tot school verschilt. Gezien het om een rest-categorie ten gevolge van 

ontbrekende data gaat, is dat niet zo verrassend. Betekenisvoller is het gegeven dat voor wat de 

verschillen in niveau en groei tussen de eigenlijke categorieën van GOK- en niet-GOK-leerlingen 

betreft, tussen scholen of klassen geen variatie werd aangetroffen. De verschillen die we tussen 

scholen inzake vaardigheidsniveau en groei voor wiskunde in het eerste leerjaar aantreffen (en die 

ook t.a.v. de GOK-leerlingen bestaan), blijken volgens de hier gepresenteerde analyses bijgevolg 

vooral samen te hangen met algemene effectiviteitsverschillen tussen scholen en niet met differen-

tiële effectiviteit t.a.v. categorieën van leerlingen.  

2.5 Besluit 

De bevindingen tot dusver kunnen als volgt worden samengevat: 

• Zowel tussen scholen als tussen leerlingen zijn er bij de aanvang van het eerste leerjaar 

significante verschillen in het vaardigheidsniveau voor wiskunde. Er is ook sprake van significante 

verschillen in groei (leerwinst) in de loop van het eerste leerjaar. Zowel de verschillen tussen 

scholen als de verschillen tussen leerlingen worden significant kleiner in de loop van het eerste 

leerjaar. 

• Voor wiskunde in het eerste leerjaar hangt bijna 19% van de verschillen tussen scholen samen met 

de samenstelling van de leerlingenpopulatie in termen van GOK-status. De verschillen tussen 

leerlingen binnen klassen hangen slechts voor minder dan 6% samen met hun GOK-status.  

• Bij het begin van het eerste leerjaar vertonen Nederlandstalige GOK-leerlingen voor wiskunde 

een initiële achterstand op de gemiddelde niet-kansarme Vlaamse leerling die overeenkomt met 

ruim 30 % van de leerwinst die gemiddeld door modale Vlaamse leerlingen in de loop van het 

eerste leerjaar geboekt wordt. Op het einde van het eerste leerjaar is die achterstand nog altijd 

even groot. 
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• In vergelijking met de achterstand bij Vlaamse kansarme kinderen, is de initiële achterstand voor 

wiskunde bij anderstalige GOK-leerlingen gemiddeld 2.3 keer zo groot, maar hún achterstand 

vermindert wel in de loop van het eerste leerjaar. Op het einde van het schooljaar is de 

achterstand van anderstalige kansarme leerlingen nog 1.3 keer zo groot als die bij de Nederlands-

talige kansarme kinderen.  

• Beide voorgaande vaststellingen samengenomen leiden tot het besluit dat de achterstand inzake 

wiskunde die geassocieerd is met de factor thuistaal in de loop van het eerste leerjaar groten-

deels ingehaald wordt. Wat blijft is vooral de kloof die geassocieerd is met SES-gerelateerde 

achterstand. Daarin spelen behalve strikt sociaal-economische elementen, ook bredere sociaal-

culturele, niet-specifiek etnisch-culturele elementen een rol. 

• De categorie anderstalige GOK-leerlingen vormt echter geen homogene groep. De achterstand 

van leerlingen met een Turkse of Maghrebijnse achtergrond is significant groter dan die van de 

overige anderstalige leerlingen; ze bedraagt bij het begin van het eerste leerjaar 2.3 keer 

(Maghreb) tot 2.8 keer (Turks) de achterstand van Nederlandstalige kansarmen. Voor de “overige 

anderstalige kansarmen” is dat slechts 1.9 keer. Waar de “overige anderstalige kansarmen” tegen 

het einde van het eerste leerjaar nog een achterstand hebben die niet meer verschilt van die van 

de Vlaamse kansarmen, is die van de kinderen met Turkse of Maghrebijnse achtergrond op het 

einde van het eerste leerjaar nog 1.5 (Turks) tot 1.7 (Maghreb) keer zo groot. Oost-Europese 

kansarmen hebben voor wiskunde gemiddeld een beginniveau dat even laag ligt als dat van de 

kansarme leerlingen uit de Maghreb, maar door een veel hogere leerwinst in de loop van het 

eerste leerjaar komen ze tegen het einde van het eerste leerjaar op hetzelfde niveau als de 

Vlaamse kansarmen.  

• Ook met betrekking tot de achterstand en de evolutie bij (Nederlandstalige en anderstalige) 

GOK-leerlingen zijn er tussen scholen grote verschillen, maar die blijken toch eerder samen te 

hangen met algemene effectiviteitsverschillen dan dat er sprake zou zijn van differentiële 

effectiviteit. We hebben m.a.w. niet vastgesteld dat sommige scholen effectiever zouden zijn 

voor sommige categorieën van leerlingen. 
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3. Predictoren op leerlingniveau en hun effecten 

 

In dit hoofdstuk gaan we na of predictoren op leerlingniveau een verklaring kunnen bieden voor de 

vastgestelde kloof tussen (subcategorieën van) GOK- en niet-GOK-leerlingen. We geven eerst een 

overzicht van de predictoren met voor elk van hen de frequentieverdeling voor de referentie-

steekproef en voor de uitgebreide steekproef. We bekijken vervolgens de onderlinge samenhang 

tussen die predictoren en bespreken tenslotte de resultaten van de multiniveau-analyses.  

 

3.1 Overzicht van de predictoren 

In de navolgende paragrafen wordt voor elk van de genoemde predictoren de frequentieverdeling 

gegeven. Die frequentieverdeling is beperkt tot de leerlingen die in de analyses voor het leergebied 

wiskunde werden opgenomen. D.w.z. het gaat om leerlingen die minstens één van beide toetsen 

wiskunde hebben afgelegd (N = 4775).  

 

3.1.1 Sekse van de leerling 

Zowel de referentiesteekproef als de uitgebreide steekproef tellen ongeveer evenveel jongens als 

meisjes. Voor het geheel van de uitgebreide steekproef gaat het om 49.7% meisjes en 50.3% jongens. 

 

3.1.2 Geboortemaand en vertraging bij de start van L1 

Het geboortejaar van een leerling geeft een aanwijzing omtrent zijn of haar eventuele vertraging bij 

de aanvang van het eerste leerjaar. Uit eerdere analyses (zie Verachtert e.a., 2006) bleek dat de 

enige significante verschillen zich situeren tussen de leerlingen geboren in 1997 of 1998 enerzijds en 

de leerlingen geboren vóór 1997 anderzijds. Daarom werd voor de voorliggende analyses het 

geboortejaar vervangen door een dichotome variabele ‘vertraagd’. Leerlingen mét vertraging zijn 

geboren vóór 1997, leerlingen zonder vertraging zijn geboren in 1997 of 1998.  

De uitgebreide steekproef telt verhoudingsgewijs iets meer vertraagde leerlingen (zie tabel 9). De 

verdeling naar geboortemaand is evenwel niet verschillend tussen de referentiesteekproef en de 

oversamplings. De leerlingen zijn vrij gelijkmatig verspreid over het hele jaar, met evenveel 

leerlingen geboren in de eerste helft als in de tweede helft van het jaar. 

 

Tabel 9. Aantal en aandeel vertraagde leerlingen in referentiesteekproef en uitgebreide steekproef 

  Niet-vertraagd Vertraagd Totaal 

Referentie Aantal 3527 113 3640 

  % binnen rij 96.9% 3.1% 100.0% 

Uitgebreide stkp. Aantal 4565 210 4775 

 % binnen rij 95.6% 4.4% 100.0% 
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3.1.3 Score op de taaltoets begin L1 

In de eerste week van september werd een taalvaardigheidstoets afgenomen. Hiervoor werd een 

aangepaste versie gebruikt van de toets “Taal voor Kleuters” (Citogroep, 2003a). Een bespreking van 

de inhoud en de metrische karakteristieken van deze en van de overige toetsen vindt men in 

Verachtert et al. (2005).  

Tabel 10. Verdelingskenmerken voor Taalvaardigheidstoets begin eerste leerjaar 

Steekproef Gemiddelde SD Kurtosis SE kurtosis Scheefheid SE scheefh. N 

Referentie 53.312 7.481 -.147 .082 .126 .041 3541 

Uitgebreid  52.889 7.552 .002 .072 .078 .036 4634 

Tabel 10 biedt een overzicht van de verdelingskarakteristieken voor de referentiesteekproef en voor 

de uitgebreide steekproef. Er blijkt sprake te zijn van een enigszins scheve verdeling. Het histogram 

in figuur 9 laat ook een zeker plafondeffect zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Etnisch-culturele kloof 

De variabele “etnisch-culturele kloof” geeft aan in welke mate de leerkracht een culturele kloof 

ervaart met het gezin van een leerling. De variabele is gebaseerd op vier items die de leerkrachten 
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Figuur 9.  Frequentieverdeling taalvaardigheidsscores begin eerste leerjaar 
    Uitgebreide steekproef (N = 4634) 



   

Predictoren klasniveau Eerste leerjaar - GOK Wiskunde 
   

 

44 

met betrekking tot elk van hun leerlingen beoordeelden op een schaal van 1 tot 6. Voor de vier items 

samen werd een Cronbach’s alfa-coëfficiënt van 0.90 gevonden. Voor meer informatie, verwijzen we 

naar LOA-rapport nr. 25 (Maes & Van Damme, 2004). 

Figuur 10 toont de frequentieverdeling voor de variabele etnisch-culturele kloof voor de leerlingen 

die minstens één van de toetsen wiskunde hebben afgelegd (N = 4474). Die verdeling is uitermate 

scheef. Voor 42% van de kinderen wordt door de leerkracht helemaal geen culturele kloof met het 

gezin ervaren (waarde voor culturele kloof = 1). Omdat bij een dergelijk scheve verdeling de relatie 

met andere variabelen moeilijk in één getal (correlatiecoëfficiënt of regressiecoëfficiënt) kan 

worden gevat, werd de variabele gesplitst in een dummy-variabele die aangeeft of score al dan niet 1 

is (met waarde “1” op de dummy indien de waarde voor de culturele kloof “1” is en “0” in alle 

andere gevallen) en een continue variabele die alleen de waarden hoger dan 1 omvat. De 

karakteristieken voor de verdeling van beide variabelen vindt men in tabel 11. Met het oog op de 

multiniveau-analyses werd de continue variabele gecentreerd rond het gemiddelde van de continue 

variabele. Om de leerlingen die geen score kregen voor “culturele kloof” bij de multiniveau-analyses 

niet te verliezen werd nog een tweede dummy “kloof onbekend” gecreëerd (met waarde “1” voor 

leerlingen zonder score op de variabele culturele kloof).  
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Figuur 8.  Frequentieverdeling “culturele kloof” (N = 4474) 
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Tabel 11. Verdelingskenmerken voor de variabele “culturele kloof” 

Dummy Geen kloof (1) – pct. Wel kloof (0) – pct. Missing - pct  Totaal 

Referentie 1693 46.5% 1772 48.7% 175 4.8%   3640 

Uitgebreid 1998 41.8% 2476 51.9% 301 6.3%   4775 

Wel kloof Min. Max. M SD Kurtosis (SE) Scheefheid (SE) N 

Referentie 1.25 6.00 2.541 1.369 0.005 (0.116) 1.069 (0.058) 1772 

Uitgebreid 1.25 6.00 2.777 1.420 -0.630 (0.098) 0.752 (0.049) 2476 

 

3.1.5 Ondersteunend thuismilieu 

Leerkrachten beoordeelden voor elk van hun leerlingen ook zeven uitspraken die betrekking hebben 

op de mate waarin het thuismilieu ondersteunend is t.a.v. de leerling. Die zeven items vormen samen 

een schaal met een hoge betrouwbaarheid (Cronbachs alfa = 0.90). Ook de verdeling van de variabele 

“ondersteunend thuismilieu” is sterk scheef (zie figuur 11). Tabel 12 geeft een overzicht van de 

verdelingskarakteristieken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12. Verdelingskenmerken voor de variabele “ondersteunend thuismilieu” 

Steekproef Min. Max. M SD Kurtosis (SE) Scheefheid (SE) N 

Referentie 1.00 6.00 4.9718 0.960 2.240 (0.083) -1.344 (0.042) 3461 

Uitgebreid 1.00 6.00 4.8956 1.004 1.623 (0.073) -1.221 (0.037) 4467 
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Figuur 11.  Frequentieverdeling “ondersteunend thuismilieu” (N = 4467) 
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Vanwege de sterk scheve verdeling werd de variabele ondersteunend thuismilieu gedichotomiseerd. 

Gezien iets meer dan de helft van de leerlingen een score van 5 tot 6 hebben, werd de caesuur op 5 

bepaald. Vanaf een score van 5 werd op de dichtome variabele een waarde “1” gegeven. Tabel 13 

toont de verdeling op de dichotome variabele. Om de leerlingen die geen score kregen voor 

ondersteunend thuismilieu in de multiniveau-analyses te kunnen behouden, werd een tweede dummy 

gecreëerd die aangeeft of de leerling al dan niet een score op de variabele heeft. 

 

Tabel 13. Verdelingskenmerken voor de variabele “ondersteunend thuismilieu” 

Steekproef Laag (0) –  pct. Hoog (1) –  pct. Missing -   pct Totaal 

Referentie 1297 35.6% 2164 59.5% 179 4.9% 3640 

Uitgebreid 1807 37.8% 2660 55.7% 308 6.5% 4775 

 

3.2 Onderlinge samenhang tussen de predictoren 

Voor een goede interpretatie van de resultaten van de multiniveau-analyses is het van belang zicht te 

hebben op de onderlinge samenhangen tussen de predictoren. 

Meisjes blijken significant betere scores op taalvaardigheid begin eerste leerjaar te halen (F(1, 4629) = 

51.571, p < .001), maar het verschil is eerder klein (effectgrootte = 0.21). Er zijn verhoudingsgewijs 

iets meer jongens (5.0 %) dan meisjes (3.8 %) die het eerste leerjaar met één of meer jaar vertraging 

beginnen, maar het verschil is slechts marginaal significant (χ²(1, 4772) = 3.593, p < .10). Van enige 

samenhang tussen sekse en geboortemaand of percepties van de leerkracht inzake etnisch-culturele 

kloof of de mate van ondersteuning die de leerling van thuis uit krijgt, is geen sprake.  

Een opvallende samenhang is er tussen geboortemaand en vertraging bij de start van het eerste 

leerjaar (zie tabel 14). Opvallend veel kinderen met één of meer jaar vertraging bij de start van het 

eerste leerjaar zijn in één van de laatste drie maanden van het jaar geboren: 15 % tot 20 % (i.p.v. de 

verwachte 8 %). Leerlingen met vertraging hebben veel minder vaak januari, februari, maart of mei 

als geboortemaand. De samenhang is sterk significant (χ²(11, 4772) = 109.996, p < .001).  

Zowel kinderen met één of meer jaar vertraging als kinderen die later op het jaar geboren zijn, 

blijken bij het begin van het eerste leerjaar significant minder taalvaardig. Hoewel significant (F(1,4632) 

= 22.787, p < .001) is de samenhang tussen vertraging en taalvaardigheid toch eerder beperkt (ES = 

0.34 SD) en het aandeel variantie in aanvankelijke taalvaardigheid dat door vertraging verklaard 

wordt, is bepaald klein (η² = .005). De eveneens significante samenhang met geboortemaand (F(11, 4632) 

= 15.549, p < .001) verklaart iets meer van de variantie in aanvankelijke taalvaardigheid (η² = .036). 
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Tabel 14. Samenhang tussengeboortemaand en vertraging bij de start van L1    

Geboortemaand   Niet-vertraagd Vertraagd Totaal 

Januari Aantal 375 4 379 
 % binnen kolom 8.2% 1.9% 7.9% 

Februari Aantal 344 4 348 
  % binnen kolom 7.5% 1.9% 7.3% 

Maart Aantal 389 9 398 
  % binnen kolom 8.5% 4.3% 8.3% 

April Aantal 398 13 411 
  % binnen kolom 8.7% 6.2% 8.6% 

Mei Aantal 376 6 382 
  % binnen kolom 8.2% 2.9% 8.0% 

Juni Aantal 435 14 449 
  % binnen kolom 9.5% 6.7% 9.4% 

Juli Aantal 423 15 438 
  % binnen kolom 9.3% 7.2% 9.2% 

Augustus Aantal 398 17 415 
  % binnen kolom 8.7% 8.1% 8.7% 

September Aantal 387 20 407 
  % binnen kolom 8.5% 9.6% 8.5% 

Oktober Aantal 379 32 411 
  % binnen kolom 8.3% 15.3% 8.6% 

November Aantal 337 32 369 
  % binnen kolom 7.4% 15.3% 7.7% 

December Aantal 322 43 365 
  % binnen kolom 7.1% 20.6% 7.6% 

Totaal Aantal 4563 209 4772 
 % binnen kolom 100.0% 100.0% 100.0% 

De score die leerlingen bij het begin van het eerste leerjaar halen op “Taal voor Kleuters” hangt 

significant samen met de percepties van de leerkracht omtrent de mate dat er tussen school en gezin 

een culturele kloof bestaat en omtrent de mate waarin het gezin het kind ondersteunt bij schoolse 

aangelegenheden. Tabel 15 toont de samenhang met de drie categorieën die bij “culturele kloof” 

onderscheiden werden. Die samenhang is als geheel significant (F(2, 4631) = 130.181, p < .001), maar in 

termen van verklaarde variantie eerder klein (η² = .053).8 Er blijken twee homogene subgroepen 

onderscheiden te kunnen worden. Leerlingen voor wie wel een kloof ervaren wordt en leerlingen 

zonder score voor etnisch-culturele kloof blijken een homogene subgroep te vormen. Leerlingen voor 

wie geen kloof ervaren wordt, scoren gemiddeld significant beter dan beide andere categorieën. 

Binnen de categorie leerlingen voor wie de leerkracht een kloof ervaart met het gezin, blijkt er nog 

een zwakke, negatieve samenhang te zijn met taalvaardigheid begin eerste leerjaar (r(2384) = -.328, p 

< .001). Hoe groter de gepercipieerde kloof, hoe lager de taalvaardigheidsscore begin L1. 

                                                        
8 De effectgrootte voor het verschil tussen de twee homogene subgroepen is met 0.50 SD evenwel matig groot te noemen. 
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Tabel 15. Samenhang tussen taalvaardigheid begin L1 en leerkrachtpercepties inzake 
culturele kloof tussen gezin en school 

Taal voor Kleuters begin eerste leerjaar 
Culturele kloof 

M SD 
  N 

Geen kloof 54.911 7.161 1972 

Wel kloof 51.418 7.451 2384 

Missing 51.149 7.784 278 

Totaal 52.889 7.552 4634 

Tabel 16 toont de samenhang tussen taalvaardigheid begin L1 en leerkrachtpercepties omtrent de 

mate waarin het thuismilieu ondersteunend is voor het kind. Ook die samenhang is als geheel 

significant (F(2, 4631) = 157.771, p < .001), maar in termen van verklaarde variantie weer eerder klein 

(η² = .064).9 Ook nu weer vormt de categorie leerlingen zonder score een homogene subgroep met 

één van beide andere categorieën. Dat is in dit geval de categorie leerlingen voor wie een weinig 

ondersteunend thuismilieu vermoed wordt. Het verschil tussen die twee is niet significant. 

Leerlingen voor wie een sterke ondersteuning vanuit het thuismilieu gezien wordt, scoren inzake 

taalvaardigheid gemiddeld signficant beter dan beide andere categorieën. 

Tabel 16. Samenhang tussen taalvaardigheid begin L1 en leerkrachtpercepties inzake 
ondersteuning vanuit het thuismilieu 

Taal voor Kleuters begin eerste leerjaar Ondersteunend 
thuismilieu M SD 

  N 

Hoog 54.574 7.277 2600 

Laag 50.685 7.270 1749 

Missing 51.037 7.818 285 

Totaal 52.889 7.552 4634 

 

Bij de analyse van de zonet besproken samenhangen werd initiële taalvaardigheid steeds als 

“afhankelijke variabele” genomen. Die analyses hebben evenwel een puur exploratief karakter. Voor 

de samenhangen die we vonden, poneren we geen specifieke richting. Het is dus net zo goed 

mogelijkheid dat het taalvaardigheidsniveau van de leerling aan de basis ligt van de samenhangen die 

we vonden met vertraging en percepties van de leerkracht. 

Gelet op de zonet besproken samenhangen is het niet verwonderlijk dat zowel de gepercipieerde 

etnisch-culturele kloof tussen gezin en school als de gepercipieerde mate van ondersteuning 

vanwege het thuismilieu ook significant samenhangen met de factor vertraging. Kinderen voor wie de 

leerkracht een culturele kloof ervaart tussen school en gezin én kinderen die voor etnisch-culturele 

kloof geen score kregen, beginnen het eerste leerjaar vaker met vertraging (5.9 % resp. 6.6 %) dan 

kinderen voor wie de leerkracht geen culturele kloof met het gezin bespeurt (2.3 %). Het verschil is 

significant (χ²(2, 4775) = 38.015, p < .001). Binnen de groep voor wie er wel een etnisch-culturele kloof 

                                                        
9 De effectgrootte voor het verschil tussen de twee homogene subgroepen bedraagt 0.51 SD. 
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gepercipieerd wordt, is er nog een beperkte, maar significante samenhang met vertraging (F(1, 2474) = 

19.375, p < .001, η² = .008). Een analoge samenhang treffen we aan met ondersteunend thuismilieu. 

Kinderen voor wie de leerkracht thuis weinig ondersteuning vermoedt én kinderen die voor 

ondersteunend thuismilieu geen score kregen, beginnen het eerste leerjaar vaker met vertraging 

(7.0 % resp. 6.8 %) dan kinderen voor wie de leerkracht het thuismilieu als sterk ondersteunend 

beoordeelt (2.4 %). Ook dit verschil is significant (χ²(2, 4775) = 58.846, p < .001). De factor 

geboortemaand vertoont geen duidelijk interpreteerbare, systematische samenhang met etnisch-

culturele kloof of ondersteunend thuismilieu. 

De tot nu toe besproken samenhangen tussen de predictoren zijn, hoewel significant, eerder klein te 

noemen en dus wellicht van weinig invloed op de regressiecoëfficiënten in de navolgend gerappor-

teerde multiniveau-analyses. De samenhang tussen de twee leerkrachtperceptievariabelen etnisch-

culturele kloof en ondersteunend thuismilieu is evenwel heel wat groter. De correlatie tussen beide 

oorspronkelijke (continue) variabelen is behoorlijk groot (r(4466) = -.503, p < .001) en geeft aan dat de 

ene variabele ongeveer een kwart van de variantie in de andere verklaart. De kruistabel met de 

gedichotomiseerde variabelen (tabel 17) geeft een beeld van hoe de samenhang in elkaar zit. Thuis-

milieus waarmee de leerkracht geen culturele kloof percipieert, worden door de leerkracht meestal 

(> 80 %) ook als sterk ondersteunend gezien. Omgekeerd worden thuismilieus waarmee de leerkracht 

wel een kloof percipieert, niet noodzakelijk als weinig ondersteunend gezien. Ruim 40 % ervan ziet 

de leerkracht toch als sterk ondersteunend. Er is dus een samenhang, maar die is allesbehalve 

symmetrisch en niet van die aard dat de ene variabele de andere volledig overschaduwt.  

 

Tabel 17. Samenhang tussen leerkrachtpercepties inzake culturele kloof en percepties inzake 
ondersteuning vanuit het thuismilieu 

 Ondersteunend thuismilieu  
Culturele kloof 

  Hoog Laag Missing Totaal 

Geen kloof Aantal 1621 376 1 1998 

  % in rij 81.1% 18.8% .1% 100.0% 

Wel kloof Aantal 1038 1431 7 2476 

  % in rij 41.9% 57.8% .3% 100.0% 

Missing Aantal 1 0 300 301 

  % in rij .3% .0% 99.7% 100.0% 

Totaal Aantal 2660 1807 308 4775 

 % in rij 55.7% 37.8% 6.5% 100.0% 

χ²(1, 4466) = 701.731, p < .001 – exclusief missing values. 

 

Er kan een samenhang verwacht worden tussen de mate waarin de leerkracht een culturele kloof met 

het gezin percipieert en de thuistaal van de leerling. Thuistaal is in de navolgende multiniveau-

analyses geen predictor op zich maar is één van de constituerende elementen in de GOK-status van 

de leerlingen.  
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Tabel 18. Samenhang tussen leerkrachtpercepties inzake culturele kloof en thuistaal van de 
leerling 

 Culturele kloof  
Thuistaal 

  Geen kloof Wel kloof Missing Totaal 

Nederlands Aantal 1929 1285 142 3356 

  % in rij 57.5% 38.3% 4.2% 100.0% 

Anderstalig /gemengd Aantal 49 1097 122 1268 

  % in rij 3.9% 86.5% 9.6% 100.0% 

Missing Aantal 20 94 37 151 

  % in rij 13.2% 62.3% 24.5% 100.0% 

Totaal Aantal 1998 2476 301 4775 

 % in rij 41.8% 51.9% 6.3% 100.0% 

χ²(1, 4624) = 1080.717, p < .001 – exclusief missing values. 

 

Uit tabel 18 blijkt dat de leerkracht bij de meeste (86.5 %) kinderen uit anderstalige gezinnen of 

gezinnen waar behalve Nederlands nog een andere taal gesproken wordt, een culturele kloof ervaart. 

Maar een culturele kloof wordt ook ervaren bij bijna 40 % van de gezinnen waar Nederlands de enige 

voertaal is. De percepties van leerkrachten inzake culturele kloof hangen dus niet uitsluitend samen 

met de etnische achtergrond van de leerlingen, maar met de bredere sociaal-culturele aspecten van 

het gezinsmilieu.10 

 

3.3 Resultaten van multiniveau-analyses 

Met de toevoeging van predictoren op leerlingniveau aan de eerder gerapporteerde multiniveau-

modellen (zie tabel 8) proberen we in de eerste plaats na te gaan in welke mate de in het vorige 

hoofdstuk gerapporteerde kloof tussen (diverse subcategorieën van) GOK- en niet-GOK-leerlingen 

verklaard kan worden vanuit de effecten van factoren als sekse, initiële achterstand, geboortemaand, 

initiële taalvaardigheid, enz.  

De rapportage van de resultaten van de multiniveau-analyses gebeurt in drie stappen. In de eerste 

stap presenteren we modellen waarin de samenhang met sekse en leeftijdsgebonden variabelen 

(vertraging bij het begin van L1, geboortemaandeffect) worden onderzocht. In een volgende stap 

voegen we daar effecten aan toe die verband houden met de beginscore op de taaltoets. In de derde 

stap tenslotte bekijken we de modellen waarin de samenhang met leerkrachtpercepties omtrent de 

culturele kloof tussen school en gezin en de mate van ondersteuning van thuis uit wordt onderzocht. 

Vanwege de uitval die met de introductie van nieuwe predictoren gepaard gaat, werd bij elke stap 

                                                        
10 Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat deze vaststelling voor alle leerkrachten geldt. Er is nog verdere analyse nodig om uit 
te maken of er terzake tussen leerkrachten verschillen zijn. Het is mogelijk dat sommige leerkrachten “verschil in cultuur” 
wel (bijna) uitsluitend met etnische achtergrond associëren. Gezien we beschikken over data waarbij elke leerkracht voor 
verscheidene leerlingen een uitspraak doet over de culturele kloof tussen school en gezin, zou een analyse van de “leerkracht-
effecten” en van random-effecten op leerkrachtniveau in een (logistische) multiniveau-analyse met culturele kloof als 
afhankelijke en individuele sociaal-culturele achtergrondskenmerken op leerlingniveau als predictoren met random-effecten 
op leerkrachtniveau hier meer klaarheid over kunnen brengen. Deze random-effecten zouden vervolgens verder op hun samen-
hang met leerkracht-, klas- en schoolvariabelen onderzocht kunnen worden. 
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het nul-model opnieuw geschat. Op die manier kon het percentage verklaarde variantie correcter 

bepaald worden. Met het oog op de modelvergelijking werd bij elke nieuwe stap ook het laatste 

model (zonder random-effecten) uit de voorgaande stap opnieuw uitgevoerd.  

 

3.3.1  De invloed van sekse en leeftijdsgebonden variabelen 

Een vergelijking van model 2a* met de navolgende modellen in tabel 19 toont dat de toevoeging van 

sekse en leeftijdsgebonden variabelen nauwelijks enige invloed heeft op de coëfficiënten die de 

kloof tussen (verschillende subcategorieën van) GOK- en niet-GOK-leerlingen reflecteren. Na 

controle voor het effect van sekse van de leerling, wordt de coëfficiënt voor de extra vooruitgang die 

Turkse GOK-leerlingen maken marginaal significant. Na verdere correctie voor de effecten van 

initiële achterstand bij begin L1, wordt ze zelfs nipt significant op 5 %-niveau. Verdere correctie voor 

het geboortemaandeffect reduceert de extra vooruitgang die Turkse GOK-leerlingen terug tot een 

marginaal significant niveau. Na correctie voor het geboortemaandeffect wordt de extra initiële 

achterstand van de Oost-Europese GOK-leerlingen wel significant op 5%-niveau. 

Eerder dan een “verklaring” te bieden voor de kloof tussen subcategorieën van GOK- en niet-

GOK-leerlingen, lijkt controle voor de effecten van sekse en leeftijdsgebonden variabelen de eerder 

vastgestelde tendenzen scherper te stellen.11 Dat geldt zowel voor de extra initiële achterstand bij 

Oost-Europese GOK-leerlingen (“extra” in vergelijking met “overige anderstalige GOK-leerlingen) als 

voor de extra inhaalbeweging bij Turkse GOK-leerlingen (eveneens in vergelijking met de “overige 

anderstalige GOK-leerlingen). Maar al bij al bij verandert er weinig aan de coëfficiënten die de kloof 

tussen (subcategorieën van) GOK- en niet-GOK-leerlingen weergeven. 

Nochtans blijken sekse van de leerling, initiële achterstand bij de start van het eerste leerjaar en 

geboortemaand op zich wel een effect te hebben op de prestaties en leerwinst in het leergebied 

wiskunde tijdens het eerste leerjaar. 

Jongens en meisjes blijken bij het begin van het eerste leerjaar qua niveau inzake rekenbegrip niet 

van elkaar te verschillen, maar jongens vertonen wel een significant sterkere groei, met gemiddeld 

een extra leerwinst van 1.8 punten (β = 1.782, SE = 0.1857, p < .001). Het effect van sekse van de 

leerling op de groei die leerlingen doormaken is niet bepaald groot te noemen (ES = 0.23 voor model 

3a)12 en komt overeen met 14 % van de leerwinst die gemiddeld door modale (niet-kansarme) 

Vlaamse leerlingen in de loop van het eerste leerjaar voor wiskunde gerealiseerd wordt. Het aandeel 

in de totale variantie in wiskundevaardigheidsscore dat er bijkomend door verklaard wordt, gegeven 

de effecten van de GOK-categorie waartoe de leerling behoort, bedraagt 1.22 %. Het gaat om 1.38 % 

van de variantie op leerlingniveau, 0.74 % op klas- en 0.80 % op schoolniveau. 
                                                        
11 Pas wanneer controle voor een bepaald effect de coëfficiënt voor een GOK-kloof zou doen dalen, zou men kunnen stellen 
dat het effect waarvoor gecontroleerd wordt (mee) aan de basis van die GOK-kloof ligt.  
12 De effectgrootte werd geschat door de regressiecoëfficiënt voor sekse te delen door de standaarddeviatie voor de alge-
mene, niet-gecorrigeerde leerwinst. Die SD bedraagt 7.6097.  
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Kinderen die het eerste leerjaar met één of meer jaar achterstand beginnen, starten – niettegen-

staande het feit dat ze b.v. de derde kleuterklas twee keer gedaan hebben – gemiddeld met een 

significant lagere score voor Rekenbegrip (β = -1.922, SE = 0.4848, p < .001). Het verschil bedraagt 

bijna 2 punten (zie model 3b) en komt daarmee overeen met 15 % van de leerwinst die tijdens het 

eerste leerjaar door modale Vlaamse leerlingen gemaakt wordt. Die achterstand vergroot nog signi-

ficant in de loop van het eerste leerjaar (β = -1.321, SE = 0.4723, p < .001), waardoor ze op het einde 

gemiddeld 3.2 punten achterstaan op de modale, normaalvorderende Vlaamse leerling. De eigen 

extra bijdrage van de factor vertraging tot de verklaring van de variantie in wiskundevaardigheids-

score is beperkt: 0.69 % van de totale variantie. Gespecificeerd per niveau gaat het om 0.64 % van de 

variantie op leerlingniveau, 2.03 % op klasniveau en 0.10 % op schoolniveau.  

Correctie voor het geboortemaandeffect én voor de interactie tussen vertraging en geboortemaand 

(model 3d) slokt een deel op van de extra achterstand die leerlingen met vertraging in de loop van 

het eerste leerjaar blijken op te lopen.13 De coëfficiënt voor vertraagd x tijd is nu niet langer 

significant (β = -0.974, SE = 0.5877, ns), wat erop wijst dat de extra achterstand die vertraagde 

leerlingen in de loop van het eerste leerjaar nog opbouwen voor rekening van het geboortemaand-

effect komt. Het geboortemaandeffect zelf is sterk significant (β = -0.405, SE = 0.0289, p < .001), 

wordt niet beïnvloed door controle voor het effect van de interactie vertraging x geboortemaand en 

blijft constant in de loop van het eerste leerjaar. Dat laatste wil zeggen dat de geboortemaand geen 

aanleiding geeft tot bijkomende achterstand in de loop van het eerste leerjaar. Maar de achterstand 

waarmee het bij de aanvang het eerste leerjaar geassocieerd is, blijft wel. De grootte van het 

geboortemaandeffect is beperkt (ES = 0.17).14 Het aandeel totale variantie in wiskundevaardig-

heidsscore die erdoor verklaard wordt is met 1.68 % wel groter dan de variantie die door de sekse van 

de leerling of de initiële achterstand verklaard wordt.15 De significante, positieve coëfficiënt voor 

het interactie-effect vertraagd x geboortemaand (β = 0.368, SE = 0.1526, p < .05) wijst erop dat het 

geboortemaandeffect nauwelijks speelt voor leerlingen die vertraagd zijn. De coëfficiënt voor 

vertraagd x geboortemaand neutraliseert immers grotendeels de coëfficiënt voor geboortemaand.16 

De afwezigheid van een geboortemaandeffect bij de vertraagde leerlingen houdt welicht verband 

met het feit dat een groot deel van de vertraagde leerlingen op het einde van het jaar geboren is (zie 

tabel 14).  

                                                        
13 Het is weinig zinvol het geboortemaandeffect te bekijken los van het geboortejaar. In onze analyses wordt het geboortejaar 
gevat met de variabele ‘vertraging’. Voor de samenhang tussen geboortemaand en geboortejaar wordt gecontroleerd door de 
interactie vertraagd x geboortemaand in het model in te voeren (model 3d). 
14 Gezien het effect zich beperkt tot de aanvangsscore voor wiskunde begin L1, werd de grootte voor het geboortemaand-
effect geschat door de regressiecoëfficiënt te vermenigvuldigen met de standaarddeviatie voor geboortemaand (SD = 3.366) 
en te delen door de standaarddeviatie voor de aanvangsscore voor wiskunde (SD = 8.047). 
15 In dit model wordt het geboortemaandeffect als een lineair effect geschat. Exploratie van de ruwe samenhang tussen 
geboortemaand en aanvangsscore voor wiskunde laat evenwel zien dat vooral voor de maanden november en december de 
samenhang scherper wordt. Een kubische functie geeft een betere benadering van het geboortemaandeffect maar leidt 
nauwelijks tot een verhoging van de verklaarde variantie. 
16 Om te schatten wat het geboortemaandeffect is voor leerlingen die het eerste leerjaar met vertraging aanvatten dient men 
beide coëfficiënten (-0.405 en 0.368) bij elkaar op te tellen. Dat levert een niet-significante waarde van -0.037 op. 



   

Wiskunde Eerste leerjaar - GOK Predictoren klasniveau 
   

 

    53 

 

Tabel 19. Impact van sekse en leeftijdsgebonden variabelen op de kloof tussen GOK- en niet-
GOK-leerlingen voor wiskunde eerste leerjaar. Resultaten multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 2a* model 3a model 3b model 3d model 3r 

CONS  4772 β 56.916  56.888  56.917  56.854  56.992  
  SE 0.2498  0.2686  0.2684  0.2650  0.2403  

TIJD                     β 12.477  11.576  11.598  11.602  11.590  
  SE 0.3273  0.3400  0.3399  0.3394  0.3375  

AT-Niet-GOK (Overig)        413 β -4.289  -4.285  -4.266  -4.243  -4.318  
  SE 0.3907  0.3909  0.3903  0.3827  0.3700  

AT-Niet-GOK x tijd             β 2.021  2.126  2.133  2.130  2.104  
  SE 0.3837  0.3798  0.3795  0.3791  0.3781  

NL-GOK              648 β -3.925  -3.922  -3.813  -3.738  -3.858  
  SE 0.3006  0.3006  0.3015  0.2955  0.2910  

Nl-GOK x tijd       β 0.013  0.056  0.127  0.123  0.141  
  SE 0.2927  0.2896  0.2906  0.2904  0.2898  

AT-GOK (Overig)      242 β -7.484  -7.487  -7.350  -7.358  -7.705  
  SE 0.5058  0.5058  0.5061  0.4965  0.4845  

AT-GOK x tijd            β 3.789  3.713  3.803  3.824  3.833  
  SE 0.4991  0.4938  0.4944  0.4941  0.4928  

GOK_onbekend  523 β -6.344  -6.347  -6.257  -6.120  -5.831  
  SE 0.3476  0.3476  0.3478  0.3410  0.4340  

GAP_onbekend x tijd   β 1.369  1.307  1.355  1.329  1.254  
  SE 0.3510  0.3474  0.3476  0.3472  0.3476  

Turks_nietGOK         -55 β -2.961  -2.971  -2.996  -2.926  -3.309  
  SE 0.9786  0.9791  0.9775  0.9579  0.9394  

Turks_nietGOK x tijd          β 2.526  2.300  2.277  2.269  2.284  
  SE 0.9703  0.9601  0.9591  0.9584  0.9565  

Turks_GOK         -199 β -3.426  -3.430  -3.392  -3.210  -3.322  
  SE 0.7090  0.7092  0.7081  0.6950  0.6749  

Turks_GOK x tijd          β 1.267  1.360  1.391  1.332  1.327  
  SE 0.7033  0.6959  0.6953  0.6955  0.6936  

Arberb_nietGOK         -31 β -1.575  -1.586  -1.471  -1.672  -1.849  
  SE 1.2500  1.2510  1.2490  1.2240  1.2080  

Arberb_nietGOK x tijd         β 1.648  1.307  1.402  1.435  1.469  
  SE 1.1990  1.1870  1.1860  1.1850  1.1830  

Arberb_GOK         -116 β -1.703  -1.692  -1.736  -1.588  -1.698  
  SE 0.7840  0.7843  0.7831  0.7676  0.7546  

Arberb_GOK x tijd         β -1.239  -1.099  -1.130  -1.140  -1.136  
  SE 0.7781  0.7698  0.7692  0.7687  0.7672  

Oost-Europees_nietGOK -24 β -1.453  -1.458  -1.424  -1.805  -1.882  
  SE 1.3930  1.3930  1.3910  1.3630  1.3460  

Oost-Europees_nietGOK x tijd  β 3.836  3.798  3.846  3.889  3.922  
  SE 1.3800  1.3650  1.3640  1.3640  1.5870  

Oost-Europees_GOK -52 β -1.830  -1.826  -1.846  -2.044  -2.015  
  SE 1.0360  1.0370  1.0350  1.0150  0.9999  
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Tabel 19. Impact van sekse en leeftijdsgebonden variabelen op de kloof tussen GOK- en niet-
GOK-leerlingen voor wiskunde eerste leerjaar. Resultaten multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 2a* model 3a model 3b model 3d model 3r 

Oost-Europees_GOK x tijd  β 1.600  1.942  1.937  1.954  1.963  
  SE 1.0490  1.0380  1.0370  1.0370  1.0350  

Jongen 2399 β  0.055  0.079  0.090  0.118  
  SE  0.1934  0.1932  0.1894  0.1877  

Jongen x tijd  β  1.782  1.806  1.801  1.798  
  SE  0.1857  0.1856  0.1855  0.1853  

Vertraagd 210 β   -1.922  -1.778  -1.853  
  SE   0.4848  0.5796  0.5781  

Vertraagd x tijd  β   -1.321  -0.974  -0.980  
  SE   0.4723  0.5877  0.5868  

Geboortemaand  β    -0.405  -0.401  
  SE    0.0289  0.0287  

Geboortemaand x tijd  β    0.060  0.062  
  SE    0.0284  0.0284  

Vetraagd x geboortemaand  β    0.368  0.379  
  SE    0.1526  0.1519  

Vertraagd x geb.mnd x tijd  β    -0.210  -0.218  
  SE    0.1522  0.1520  

Random         

school         

CONS     /CONS   β 6.157  6.155  6.139  6.135  4.454  
  SE 0.9297  0.9294  0.9279  0.9043  0.7242  

TIJD     /CONS   β -2.166  -2.222  -2.240  -2.131  -1.495  
  SE 0.9618  0.9617  0.9624  0.9453  0.8405  

TIJD     /TIJD   β 8.435  8.445  8.484  8.456  8.247  
  SE 1.8550  1.8490  1.8480  1.8390  1.8200  

GAP_onbekend /CONS      β     4.708  
  SE     1.0270  

GAP_onbekend /TIJD      β     -2.621  
  SE     1.5450  

GAP_onbekend /GAP_onbekend β      8.114  
  SE     2.4690  

klas         

CONS     /CONS   β 0.366  0.356  0.373  0.211  0.200  
  SE 0.3726  0.3715  0.3725  0.3390  0.3321  

TIJD     /CONS   β -0.831  -0.845  -0.889  -0.921  -1.090  
  SE 0.5310  0.5288  0.5290  0.5061  0.5059  

TIJD     /TIJD   β 8.666  8.647  8.566  8.521  8.585  

(vv.) 
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Tabel 19. Impact van sekse en leeftijdsgebonden variabelen op de kloof tussen GOK- en niet-
GOK-leerlingen voor wiskunde eerste leerjaar. Resultaten multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 2a* model 3a model 3b model 3d model 3r 

  SE 1.3770  1.3670  1.3580  1.3510  1.3570  

 
Leerling 

        

CONS     /CONS   β 42.164  42.189  42.041  40.410  39.750  
  SE 0.9020  0.9022  0.8993  0.8645  0.8581  

TIJD     /CONS   β -12.894  -12.888  -12.962  -12.730  -12.420  
  SE 0.6428  0.6365  0.6352  0.6226  0.6182  

TIJD     /TIJD   β 37.495  36.675  36.606  36.560  36.430  
  SE 0.8203  0.8025  0.8007  0.7997  0.7989  

OEur_nietGOK x tijd /CONS     β     -23.530  
  SE     6.5340  

OEur_nietGOK x tijd /TIJD      β     8.500  
  SE     6.7850  

OEu_ntGOK x tijd /OEu_ntGOK x tijd β      0  
  SE      0  

tijd         

CONS     /CONS   β 0  0  0  0  0  
  SE 0  0  0  0  0  

N (metingen)   9221  9221  9221  9221  9221  

Deviantie (-2log(likelihood))   60534.11  60429.54  60394.95  60194.24  60127.37  

Verschil    104.57  34.59  200.71  66.87  

Aantal extra parameters    2  2  4  5  

Significantieniveau    0.000  0.000  0.000  0.000  

 

3.3.2  Samenhangen met de beginscore op de taaltoets 

Uitbreiding van het model met de score op de taalvaardigheidstoets begin eerste leerjaar reduceert 

het aantal “waarnemingen” tot 9060. 17  De regressiecoëfficiënten in het opnieuw uitgevoerde 

nul-model blijven echter nagenoeg ongewijzigd. Het algemeen gemiddelde voor de beginscore op de 

wiskundetoets (aangegeven door de coëfficiënt voor CONS) blijft 53.9 en de algemeen gemiddelde 

leerwinst (aangegeven door de coëfficiënt voor TIJD) blijft 13.5 (vergelijk tabel 20 met tabel 18). Dit 

wijst erop dat de uitval niet systematisch specifieke prestatieniveaus (b.v. de lagere niveaus) treft.  

                                                        
17 Met “waarneming” wordt hier bedoeld “leerling x toetsafname”. Elke leerling krijgt één record per afname. In deze 
analyses hebben we dus meestal twee records per leerling. Leerlingen voor wie de toetsscore voor één van de toetsafnamen 
ontbreekt, hebben maar één record. Het oorspronkelijk aantal waarnemingen (vóór uitval) bedraagt 9226. 

(vv.) 
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Bevestiging van het neutrale karakter van de uitval vinden we in de regressiecoëfficiënten voor 

model 3d* in tabel 20. Dit is het laatste model uit tabel 19 dat opnieuw werd uitgevoerd op het 

gereduceerde aantal waarnemingen. Een vergelijking van beide uitvoeringen toont dat voor de 

meeste effecten de coëfficiënt zo goed als ongewijzigd blijft. Soms leiden beperkte wijzigingen toch 

tot verandering van significantieniveau. Zo blijkt in tabel 20 de vooruitgang die Turkse GOK-leer-

lingen maken nu significant te verschillen van de leerwinst van de overige anderstalige GOK-leer-

lingen. In tabel 19 was dat verschil nog maar marginaal significant. Een gelijkaardige verschuiving 

treffen we aan met betrekking tot de evolutie die GOK-leerlingen van Oost-Europese origine tijdens 

het eerste leerjaar doormaken.  

Het aanvankelijke taalvaardigheidsniveau van de leerlingen bij het begin van het eerste leerjaar 

blijkt een significante samenhang te vertonen met het aanvankelijke wiskundeniveau (β = 0.577, SE = 

0.011, p < .001). In de loop van het eerste leerjaar neemt die samenhang echter significant af 

(TAALTOETS X TIJD: β = -0.110, SE = 0.014, p < .001). Interpreteren we de samenhang tussen beide 

beginscores als een effect van het aanvankelijk taalvaardigheidsniveau op het wiskundeniveau, dan 

kunnen we stellen dat dit effect in de loop van het eerste leerjaar significant kleiner wordt. De 

effectgrootte voor de samenhang tussen beide beginscores is matig tot groot te noemen (ES = 0.57). 

Voor de samenhang tussen aanvankelijke taalvaardigheidsscore en de wiskundescore op het einde 

van het eerste leerjaar is de effectgrootte kleiner maar nog altijd matig groot (ES = 0.42).18  

Het effect van aanvankelijke taalvaardigheid kan ook uitgedrukt worden als een proportie van de 

leerwinst die voor wiskunde geboekt wordt. Per punt dat een leerling lager scoort op de 

taalvaardigheidstoets bij het begin van L1, loopt hij of zij een achterstand voor wiskunde op die 

tegen het einde van het eerste leerjaar gemiddeld 3.74 % bedraagt van de leerwinst die modale 

Vlaamse leerlingen gemiddeld in het eerste leerjaar voor wiskunde boeken.19 De achterstand in 

wiskunde die bij het begin van L1 geassocieerd is met elk punt minder op de taalvaardigheidstoets 

bedraagt 4.61 % van de leerwinst die modale Vlaamse leerlingen gemiddeld in L1 halen.  

Gesteld in termen van verklaarde variantie blijkt dat taalvaardigheid 14.6 % van de totale variantie in 

wiskundeprestaties (begin- en eindscores samengenomen) verklaart: 13.7 % van de variantie op 

schoolniveau en 17.1 % van de variantie op leerlingniveau. Met de verschillen tussen klassen binnen 

scholen is er geen noemenswaardige samenhang.  

Op het aanvangsniveau van en de vooruitgang die modale Vlaamse leerlingen maken voor wiskunde 

blijkt de correctie voor het aanvangsniveau voor taalvaardigheid een eerder beperkte invloed te 

hebben. Dat kan afgeleid worden uit het feit dat de coëfficiënten voor CONS en TIJD in model 4 niet 
                                                        
18 De grootte van het effect op de beginscore wiskunde werd bepaald door de coëfficiënt voor de taalvaardigheidsscore te 
vermenigvuldigen met de SD van de taalvaardigheidstoets begin L1 voor de uitgebreide steekproef en te delen door de SD van 
de beginscore wiskunde voor de uitgebreide steekproef. Voor het effect op de eindscore wiskunde werd de som van de 
coëfficiënt voor taalvaardigheidsscore en die voor de interactie met TIJD vermenigvuldigd met de SD van de taal-
vaardigheidsscore begin L1 voor de uitgebreide steekproef en gedeeld door de SD van de eindscore wiskunde voor de 
uitgebreide steekproef.  
19 3.74 % is het resultaat van (coëff. voor taalvaardigheidscore + coëff. voor interactie met tijd) / 12.5 (zie tabel 8). 
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sterk verschillen van die in model 3. De coëfficiënten voor de meeste andere categorieën van 

leerlingen schuiven wel een stuk in de richting van nul op en dat geeft aan dat een deel van hun 

initiële achterstand voor wiskunde geassocieerd is met (en wellicht geïnterpreteerd kan worden als 

het effect van) een geringere initiële taalvaardigheid. Het aanvankelijk taalvaardigheidsniveau blijkt 

m.a.w. een deel van de kloof tussen (subcategorieën van) GOK- en niet-GOK-leerlingen te verklaren. 

Voor Vlaamse kansarmen bijvoorbeeld blijkt de initiële achterstand voor wiskunde voor bijna 40 % 

samen te hangen met hun geringere taalvaardigheid.20 Voor Turkse GOK-leerlingen gaat het om bijna 

38 %, voor Maghreb- en voor Oost-Europese GOK-leerlingen21 en voor de overige anderstalige GOK-

-leerlingen22  om ongeveer 30 %. Bij de niet-kansarme anderstaligen ligt het aandeel initiële 

achterstand voor wiskunde dat geassocieerd is met een geringere initiële taalvaardigheid lager: van 

20 % tot 30 %. 

Parallel aan die verschuivingen doen zich bij de coëfficiënten voor de overeenkomstige “sub-

categorie x TIJD”-interactie-effecten verschuivingen in de tegenovergestelde richting voor. Controle 

voor aanvankelijk taalvaardigheidsniveau leidt dus ook tot een reductie van de inhaalbeweging bij de 

subcategorieën van GOK- en niet-GOK-leerlingen. Tabel 21 geeft op een meer directe manier voor elk 

van de subcategorieën van GOK- en niet-GOK-leerlingen een overzicht van de initiële achterstand 

t.o.v. de modale Vlaamse leerlingen en van de extra groei bovenop de groei die modale Vlaamse 

leerlingen gemiddeld realiseren, telkens voor model 3d* (zonder correctie voor het effect van initieel 

taalvaardigheidsniveau) en voor model 4a (na correctie voor dat effect). 23 

 
 

Tabel 20. Impact van initiële taalvaardigheid begin L1 op de kloof tussen GOK- en nietGOK-
leerlingen voor wiskunde eerste leerjaar. Resultaten multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 0 model 3d* model 4a model 4r1 model 4r2 

CONS  4631 β 53.941  56.808  55.676  55.767  55.826  
  SE 0.3568  0.2672  0.2039  0.1911  0.1855  

TIJD                     β 13.497  11.586  11.800  11.804  11.814  
  SE 0.3480  0.3408  0.3398  0.3394  0.3396  

AT-Niet-GOK (Overig)     400 β   -4.179  -3.074  -3.176  -3.139  
  SE   0.3838  0.3069  0.3005  0.2983  

AT-Niet-GOK x tijd             β   2.203  2.000  1.979  1.965  
  SE   0.3803  0.3784  0.3781  0.3778  

NL-GOK              626 β   -3.728  -2.257  -2.343  -2.363  
  SE   0.2962  0.2387  0.2362  0.2356  

Nl-GOK x tijd       β   0.159  -0.096  -0.088  -0.093  
  SE   0.2914  0.2913  0.2912  0.2911  

                                                        
20 Men bekomt dit percentage door toepassing van de volgende formule: (1 – coëff. uit model 4a / coëff. uit model 3d*) * 100.  
21 Om de percentages te bekomen past men de volgende formule toe: (1 – (betreffende coëff. uit model 4a + coëff. voor 
AT-GOK uit model 4a) / (betreffende coëff. uit model 3d* + coëff. voor AT-GOK uit model 3d*)) * 100. 
22 Hiervoor hanteert men de volgende formule: (1 – coëff. voor AT-GOK model 4 / coëff. voor AT-GOK model 3d*) * 100. 
23 In tabel 21 is de initiële achterstand van anderstalige leerlingen direct uitgedrukt als een achterstand t.o.v. de modale 
Vlaamse leerlingen, en niet als een afwijking t.o.v. overige anderstaligen zoals in tabel 20 het geval is. 
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Tabel 20. Impact van initiële taalvaardigheid begin L1 op de kloof tussen GOK- en nietGOK-
leerlingen voor wiskunde eerste leerjaar. Resultaten multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 0 model 3d* model 4a model 4r1 model 4r2 

AT-GOK (Overig)         203 β   -7.271  -5.026  -5.263  -5.218  
  SE   0.4998  0.4016  0.3955  0.3949  

AT-GOK x tijd            β   3.747  3.348  3.340  3.328  
  SE   0.4978  0.4972  0.4969  0.4967  

GOK_onbekend  467 β   -5.939  -3.658  -3.498  -3.448  
  SE   0.3449  0.2795  0.3515  0.3389  

GAP_onbekend x tijd   β   1.453  1.030  0.972  0.973  
  SE   0.3517  0.3526  0.3528  0.3526  

Turks_nietGOK         -55 β   -2.898  -1.873  -2.114  -2.248  
  SE   0.9545  0.7627  0.7528  0.7508  

Turks_nietGOK x tijd          β   2.144  1.977  2.009  2.045  
  SE   0.9559  0.9492  0.9489  0.9485  

Turks_GOK         -193 β   -3.226  -1.519  -1.634  -1.571  
  SE   0.6987  0.5586  0.5481  0.5513  

Turks_GOK x tijd          β   1.416  1.063  1.064  1.078  
  SE   0.6995  0.6955  0.6949  0.6947  

Arberb_nietGOK         -30 β   -1.760  -1.642  -1.727  -1.803  
  SE   1.2250  0.9802  0.9707  0.9674  

Arberb_nietGOK x tijd         β   1.338  1.334  1.341  1.375  
  SE   1.1870  1.1790  1.1780  1.1780  

Arberb_GOK         -112 β   -1.615  -1.165  -1.251  -1.211  
  SE   0.7722  0.6174  0.6104  0.6096  

Arberb_GOK x tijd         β   -0.910  -1.005  -1.004  -0.998  
  SE   0.7736  0.7678  0.7675  0.7674  

Oost-Europees_nietGOK -24 β   -1.831  -1.436  -1.508  -1.628  
  SE   1.3570  1.0860  1.0750  1.0740  

Oost-Europees_nietGOK x tijd  β   3.846  3.843  3.898  3.951  
  SE   1.3590  1.3490  1.3490  1.3490  

Oost-Europees_GOK -51 β   -2.427  -1.794  -1.773  -1.769  
  SE   1.0200  0.8155  0.8070  0.8070  

Oost-Europees_GOK x tijd  β   2.452  2.269  2.282  2.279  
  SE   1.0440  1.0370  1.0370  1.0370  

Jongen 2323 β   0.128  1.015  1.012  1.007  
  SE   0.1897  0.1527  0.1519  0.1515  

Jongen x tijd  β   1.814  1.651  1.650  1.652  
  SE   0.1860  0.1859  0.1859  0.1859  

Vertraagd 204 β   -1.838  -1.535  -1.570  -1.512  
  SE   0.5831  0.4672  0.4672  0.4641  

Vertraagd x tijd  β   -1.069  -1.147  -1.134  -1.143  
  SE   0.5918  0.5866  0.5867  0.5865  

Geboortemaand  β   -0.397  -0.177  -0.177  -0.178  

(vervolg) 
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Tabel 20. Impact van initiële taalvaardigheid begin L1 op de kloof tussen GOK- en nietGOK-
leerlingen voor wiskunde eerste leerjaar. Resultaten multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 0 model 3d* model 4a model 4r1 model 4r2 

  SE   0.0290  0.0236  0.0235  0.0234  

Geboortemaand x tijd  β   0.068  0.028  0.029  0.029  
  SE   0.0285  0.0288  0.0288  0.0288  

Vetraagd x geboortemaand  β   0.390  0.224  0.224  0.215  
  SE   0.1529  0.1226  0.1225  0.1220  

Vertraagd x geb.mnd x tijd  β   -0.193  -0.165  -0.166  -0.163  
  SE   0.1527  0.1514  0.1514  0.1514  

Score taaltoets begin L1  β    0.577  0.570  0.571  
  SE    0.0113  0.0112  0.0128  

Score taaltoets begin L1 x tijd  β   -0.110  -0.109  -0.108  
  SE   0.0139  0.0139  0.0139  

Random        

school        

CONS     /CONS   β 17.940  6.264  2.990  2.312  2.070  
  SE 2.2790  0.9245  0.5223  0.4525  0.4205  

TIJD     /CONS   β -8.562  -2.090  -1.232  -0.904  -0.743  
  SE 1.7650  0.9548  0.7197  0.6680  0.6430  

TIJD     /TIJD   β 12.080  8.343  8.139  8.072  8.137  
  SE 2.2710  1.8480  1.8330  1.8280  1.8290  

GOK_onbekend /CONS      β     1.959  1.743  
  SE     0.6254  0.5788  

GOK_onbekend /TIJD      β     -1.550  -1.497  
  SE     1.2370  1.1940  

GOK_onbekend /GOK_onbekend β     4.683  3.874  
  SE     1.5590  1.4450  

TvK – begin L1 /CONS      β      -0.091  
  SE      0.0227  

TvK – begin L1 /TIJD      β      0.070  
  SE      0.0452  

TvK – begin L1 /GOK_onbekend β      -0.123  
  SE      0.0444  

TvK – begin L1 /TvK – begin L1  β      0.006  
  SE      0.0023  

klas        

CONS     /CONS   β 0.363  0.285  0.715  0.708  0.657  
  SE 0.4204  0.3484  0.2888  0.2857  0.2781  

TIJD     /CONS   β -0.520  -0.840  -1.085  -1.188  -1.232  
  SE 0.5667  0.5157  0.4746  0.4757  0.4697  

TIJD     /TIJD   β 8.832  8.747  8.839  8.906  8.859  

(vervolg) 
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Tabel 20. Impact van initiële taalvaardigheid begin L1 op de kloof tussen GOK- en nietGOK-
leerlingen voor wiskunde eerste leerjaar. Resultaten multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 0 model 3d* model 4a model 4r1 model 4r2 

  SE 1.4140  1.3830  1.3880  1.3960  1.3880  

 
Leerling 

       

CONS     /CONS   β 47.650  39.960  25.450  25.083  24.920  
  SE 1.0240  0.8585  0.5469  0.5446  0.5466  

TIJD     /CONS   β -15.360  -12.920  -10.130  -10.056  -10.090  
  SE 0.7033  0.6213  0.4917  0.4894  0.4889  

TIJD     /TIJD   β 38.550  36.270  35.730  35.714  35.710  
  SE 0.8463  0.7964  0.7842  0.7840  0.7839  

tijd        

CONS     /CONS   β 0  0  0  0  0  
  SE 0  0  0  0  0  

N (metingen)   9060  9060  9060  9060  9060  

Deviantie (-2log(likelihood))   60143.26  59009.15  56878.15  56842.83  56813.87  

Verschil     1134.11  2131.00  35.32  28.96  

Aantal extra parameters     28  2  3  4  

Significantieniveau     0.000  0.000  0.000  0.000  

 

In de linkerhelft van de tabel geeft het verschil tussen beide modellen aan in welke mate de 

achterstand geassocieerd is met de score voor initiële taalvaardigheid. Voor de Vlaamse GOK-

leerlingen komt dat verschil overeen met 39.46 % van de initiële achterstand geschat in model 3d* 

(zie kolom “% reductie” links in tabel 21). In de rechterhelft van tabel 21 kan men vinden hoeveel van 

het deel van de initiële achterstand dat met een mindere initiële taalvaardigheid geassocieerd is, in 

de loop van het eerste leerjaar opgehaald wordt (voorlaatste kolom). Slechts 14 tot 20 % van de met 

initiële taalvaardigheid geassocieerde achterstand in wiskunde wordt in de loop van het eerste leer-

jaar opgehaald. Om hoeveel het gaat uitgedrukt als aandeel van de totale inhaalbeweging voor 

wiskunde vindt men in de laatste kolom. Behalve voor de categorie “GOK-status onbekend” gaat het 

in elk van de categorieën slechts om een eerder beperkt deel van de totale extra groei. 

Figuur 12 stelt de resultaten uit tabel 21 grafisch voor. De balkjes onderaan de grafiek (blekere + 

donkere deeltje samen) stellen de initiële achterstand in wiskunde begin eerste leerjaar voor, de 

balkjes bovenaan (blekere + donkere deeltje samen) de extra groei (de inhaalbeweging dus) die in de 

loop van het eerste leerjaar gerealiseerd wordt. De referentiebasis is steeds het niveau resp. de groei 

die opgetekend wordt voor de categorie modale Vlaamse leerlingen (Nederlandstalig niet-GOK). 

Binnen elk van de balkjes stelt het donker gekleurde deeltje dat deel van de initiële achterstand 

(onderaan) resp. dat deel van de extra groei (bovenaan) voor dat geassocieerd is met de mindere 

initiële taalvaardigheid van de leerlingen. De percentages in de voorlaatste kolom in tabel 21 geven 

(slot) 
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de verhouding aan tussen het donkere deeltje in het bovenste balkje t.o.v. het donkere deeltje in het 

onderste balkje. De percentages in de laatste kolom in tabel 21 geven de verhouding aan tussen het 

donkere deeltje in het bovenste balkje en het gehele bovenste balkje (blekere + donkere deeltje 

samen). De percentages in de vijfde kolom in tabel 21 geven de verhouding weer tussen het donkere 

deeltje in het onderste balkje en het gehele onderste balkje. 

 

Tabel 21. Impact van geringere initiële taalvaardigheid op achterstand en vooruitgang in wiskunde in het 
eerste leerjaar bij GOK- en niet-GOK-leerlingen in vergelijking met modale Vlaamse leerlingen. 

 Aanvangsniveau wiskunde begin L1 Groei in wiskunde gedurende L1 

Referentiecategorie Model 3d* Model 4a Verschil  Model 3d* Model 4a Verschil   

NL-talig niet-GOK 56.808  55.676 1.132 11.590  11.800 -0.210    

 Achterstand wiskunde begin L1 Extra groei in wiskunde gedurende L1 

Contrastcategorieën Model 3d* Model 4a Verschil % reduc.1 Model 3d* Model 4a Verschil % reduc.2 % extra.3 

NL-talig GOK       -3.728  -2.257 -1.471 39.46% 0.159  -0.096 0.255 17.31%  

Anderstalig GOK          
• Turks        -10.497  -6.545 -3.952 37.65% 5.163  4.411 0.752 19.03% 14.57% 

• Maghreb        -8.886  -6.191 -2.695 30.33% 2.837  2.343 0.494 18.33% 17.41% 

• Oost-Europ. -9.698  -6.820 -2.878 29.68% 6.199  5.617 0.582 20.22% 9.39% 

• Overige         -7.271  -5.026 -2.245 30.88% 3.747  3.348 0.399 17.77% 10.65% 

Anderstalig niet-GOK         

• Turks        -7.077  -4.947 -2.130 30.10% 4.347  3.977 0.370 17.37% 8.51% 

• Maghreb        -5.939  -4.716 -1.223 20.59% 3.541  3.334 0.207 16.93% 5.85% 

• Oost-Europ. -6.010  -4.510 -1.500 24.96% 6.049  5.843 0.206 13.73% 3.41% 

• Overige         -4.179  -3.074 -1.105 26.44% 2.203  2.000 0.203 18.37% 9.21% 

GOK-status onbek.  -5.939  -3.658 -2.281 38.41% 1.453  1.030 0.423 18.54% 29.11% 

1 % reductie geeft aan welk aandeel van de initiële achterstand in wiskunde geassocieerd is met initiële taalvaardigheid. 
2 Aandeel in extra groei geassocieerd met initiële taalvaardigheid, uitgedrukt t.o.v. initiële achterstand in wiskunde geassocieerd met
initiële taalvaardigheid (= t.o.v. kolom 4). 
3 Aandeel in extra groei geassocieerd met initiële taalvaardigheid, uitgedrukt t.o.v. extra groei volgens model 3d (= t.o.v. kolom 6). 
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Vertrekkend van de eerder gemaakte vaststellingen over de samenhang tussen initiële achterstand en 

inhaalbewegingen, kan het geheel van de bevindingen als volgt geïnterpreteerd worden: 

• Hoe groter de initiële achterstand in wiskunde begin L1, hoe groter de inhaalbeweging (extra 

groei) die leerlingen maken; dit geldt in grote mate ook voor de onderscheiden GOK-categorieën. 

• Een aanzienlijk deel van de initiële achterstand in wiskunde L1 is geassocieerd met een geringere 

taalvaardigheid begin L1; dat aandeel wisselt naargelang van de GOK-categorie. 

• De verschillen tussen Nederlandstalige GOK-leerlingen en diverse categorieën van anderstalige 

GOK-leerlingen inzake initiële achterstand in wiskunde wordt slechts heel ten dele door 

verschillen in initiële taalvaardigheid verklaard. 

• De initiële achterstand in wiskunde die geassocieerd is met een geringere initiële taalvaardigheid, 

wordt in geringere mate gecompenseerd door extra groei dan de achterstand die geassocieerd is 

met andere, niet geïdentificeerde factoren.24 M.a.w. de initiële achterstand die geassocieerd 

met geringere taalvaardigheid lijkt een beklijvender effect te hebben dan de “overige” 

achterstand. Op dit punt is de variatie tussen GOK- en niet-GOK-categorieën beperkter. 

Die laatste interpretatie moet met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. We hebben in deze 

analyse initiële taalvaardigheid als een tijdonafhankelijke predictor gehanteerd, net zoals sekse van 

de leerling, geboortemaand e.d. Maar in de loop van het eerste leerjaar groeit wellicht ook de taal-

vaardigheid van de leerlingen. Het is mogelijk dat een deel van de inhaalbeweging voor rekening 

komt van vooruitgang in taalvaardigheid. Of zoiets al dan niet het geval is, kan niet uit onze analyses 

afgeleid worden. Daarvoor zou het nodig zijn taalvaardigheid als tijdafhankelijke predictor in te 

voeren. Voor taalvaardigheid beschikken we echter slechts over één meetmoment, begin eerste leer-

jaar. De andere taaltoetsen (spelling, technisch lezen) die op het einde van het eerste leerjaar 

werden afgenomen, zijn niet op dezelfde schaal te plaatsen als de taalvaardigheid die bij begin L1 

werd gemeten. Ze meten inhoudelijk niet hetzelfde als de taalvaardigheidstoets. 

Een verdere blik op de linkerhelft van tabel 21 leert dat er na controle voor het effect van initiële 

taalvaardigheid (model 4a), tussen de onderscheiden categorieën van GOK-leerlingen minder ver-

schillen in initiële achterstand voor wiskunde zijn dan in model 3d. Met name het verschil tussen 

                                                        
24 Deze interpretatie van de “reductie in extra groei” is mede gebaseerd op de vaststelling dat voor elk van de onderscheiden 
GOK- en niet-GOK-categorieën de gemiddelde initiële taalvaardigheidsscore lager ligt dan het gemiddelde van de referentie-
categorie van Vlaamse modale leerlingen. 
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Turkse en Arabisch of Berber sprekende GOK-leerlingen is in model 4a niet significant (∆β = -0.355,  

χ² (1, 305) = 0.307, ns), terwijl dat in model 3d wel zo is (∆β = -1.611, χ² (1, 305) = 4.051, p < .05).25 

De mate waarin de wiskundescore begin eerste leerjaar geassocieerd is met initiële taalvaardigheid 

blijkt van school tot school te verschillen. Zowel het “kwadratische” (β = 0.006, SE = 0.0023, p < .05) 

als het “lineaire” random-effect op schoolniveau (β = -0.091, SE = 0.0227, p < .001) zijn significant. 

Het negatieve teken bij dat laatste effect wijst op grotere verschillen tussen scholen bij een lagere 

initiële taalvaardigheid. In figuur 13 kan men zien wat dat concreet betekent. Bij een initiële 

taalvaardigheidsscore van 33 bijvoorbeeld ligt de verwachte beginscore voor wiskunde bij school B 

ongeveer tien punten lager dan in school A, wat overeenkomt met 80% van de leerwinst die modale 

Vlaamse kinderen in het eerste leerjaar voor wiskunde boeken. Aan het andere uiteinde, bij een taal-

vaardigheidsscore van 68, is het verschil tussen school A en school B minder dan 2 punten. In zoverre 

de samenhang tussen taalvaardigheidsscore en wiskundescore begin eerste leerjaar samenhangt met 

de onderwijsaanpak in het kleuteronderwijs, maakt het dus vooral voor de weinig taalvaardige 

kinderen uit in welke school ze zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de toevoeging van initiële taalvaardigheid aan het model veranderen de eerder gevonden 

random-effecten. Het random-effect op schoolniveau voor de categorie leerlingen voor wie de 

GOK-status onbekend is, wordt kleiner maar blijft nog wel significant (β = 4.683, SE = 1.559, p < .01). 

De richting van het effect blijft onveranderd. De verschillen tussen scholen zijn groter met 
                                                        
25 Behalve de verschillen met de “overige anderstaligen” waren de verschillen tussen de andere taalgroepen al niet meer 
significant in model 3d*. Dat geldt ook voor de verschillen tussen de taalgroepen bij de niet-GOK-leerlingen. 

 
Figuur 13. Samenhang tussen initiële taalvaardigheid en wiskundescore begin L1. Verschillen 

tussen scholen 

School A 

School B Algemene regressielijn 
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betrekking tot leerlingen voor wie de GOK-status onbekend is dan voor leerlingen voor wie de 

GOK-status wel bekend is (β = 1.959, SE = 0.6254, p < .01). Er is niet langer sprake van een random-

effect op leerlingniveau voor de evolutie die Oost-Europese niet-GOK-leerlingen doormaken in de 

loop van het eerste leerjaar.  

 

 

3.3.3  Samenhangen met gepercipieerde culturele kloof en ondersteuning vanuit het 

thuismilieu 

Tabel 22 geeft de resultaten van de multiniveau-analyses waarin wordt nagegaan in hoeverre de kloof 

tussen (subcategorieën van) GOK-leerlingen en niet-GOK-leerlingen bijkomend verklaard kan worden 

vanuit de culturele kloof tussen school en gezin en de ondersteuning vanuit het thuismilieu zoals 

gepercipieerd door de leerkracht. Kinderen van wie de leerkracht meent dat ze een sterk onder-

steunend thuismilieu hebben, blijken significant hogere beginscores voor wiskunde te halen (β = 

1.677, SE = 0.1784, p < .001), maar maken in de loop van het eerste leerjaar gemiddeld niet meer of 

minder vooruitgang dan kinderen met een volgens de leerkracht weinig ondersteunend thuismilieu (β 

= 0.243, SE = 0.2232, ns).26 Het effect van een ondersteunend thuismilieu is niet erg groot (ES = 0.22); 

het verklaart 0.83 % extra in de totale variantie in wiskundeprestaties. Het staat los van de effecten 

van sekse, geboortemaand, vertraging bij begin L1 en initiële taalvaardigheid, zoals blijkt uit het 

gegeven dat de coëfficiënten voor die effecten nauwelijks verschillen tussen model 5a en model 4a, 

maar verklaart wel een deel van de kloof tussen (subcategorieën van) GOK- en niet-GOK-leerlingen. 

Die bijdrage tot de verklaring van die kloof is wel heel wat geringer dan de rol die initiële taal-

vaardigheid daarin speelt; ze varieert, afhankelijk van de GOK-categorie, van niet veel meer dan 5 % 

tot iets minder dan 10 % van de initiële achterstand in wiskunde.27 Een overzicht voor de verschil-

lende subcategorieën van GOK- en nietGOK-leerlingen vindt men in tabel 23 (linkerzijde).28 Net als 

in tabel 21 wordt in tabel 23 de aanvankelijke achterstand (en de extra groei) van de categorieën 

anderstalige leerlingen direct uitgedrukt in vergelijking met de modale Vlaamse leerlingen (en niet 

t.o.v. de “overige anderstaligen”). 
 

Tabel 22. Impact van ondersteuning thuis en culturele kloof tussen school en gezin zoals 
gepercipieerd door de leerkracht op de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen 
voor wiskunde in het eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 4a model 5a model 5b model 5c model 5r 

                                                        
26 Leerlingen voor wie we geen gegevens hebben over hoe de leerkracht de ondersteuning van thuis uit inschat, doen het niet 
beter dan kinderen voor wie de leerkracht het thuismilieu als weinig ondersteunend ziet (β = 0.281, SE = 0.5134, ns) en maken 
ook niet meer of minder vooruitgang (β = 0.501, SE = 0.8770, ns). 
27 Deze percentages werden bekomen door per GOK- en niet-GOK-categorie de coëfficiënt in model 5a af te trekken van de 
overeenkomstige coëfficiënt in model 4a en te delen door de coëfficiënt in model 3d*. Voor leerlingen die thuis Turks, Arabisch 
of Berbers of een Oost-Europese taal spreken, werd daar telkens de coëfficiënt voor “overige anderstaligen” bijgeteld. 
28 Voor elk van die subcategorieën ligt het aandeel leerlingen dat volgens de leerkracht in een weinig ondersteunend thuis-
milieu leeft, hoger dan in de referentiecategorie van modale Vlaamse leerlingen. 
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Tabel 22. Impact van ondersteuning thuis en culturele kloof tussen school en gezin zoals 
gepercipieerd door de leerkracht op de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen 
voor wiskunde in het eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 4a model 5a model 5b model 5c model 5r 

CONS  4631 β 55.676  54.509  54.044  53.535  53.688  
  SE 0.2039  0.2394  0.2490  0.2609  0.2531  

TIJD                     β 11.800  11.602  12.847  12.528  12.556  
  SE 0.3398  0.3777  0.3949  0.4084  0.4083  

AT-Niet-GOK (Overig)         400 β -3.074  -2.840  -1.460  -1.584  -1.718  
  SE 0.3069  0.3049  0.3297  0.3289  0.3240  

AT-Niet-GOK x tijd             β 2.000  2.030  0.952  0.884  0.873  
  SE 0.3784  0.3796  0.4124  0.4125  0.4122  

NL-GOK              626 β -2.257  -1.894  -2.054  -1.860  -1.937  
  SE 0.2387  0.2397  0.2365  0.2376  0.2356  

Nl-GOK x tijd       β -0.096  -0.044  -0.223  -0.106  -0.105  
  SE 0.2913  0.2952  0.2926  0.2948  0.2947  

AT-GOK (Overig)              203 β -5.026  -4.493  -2.460  -2.472  -2.725  
  SE 0.4016  0.4019  0.4417  0.4400  0.4375  

AT-GOK x tijd            β 3.348  3.422  1.634  1.628  1.620  
  SE 0.4972  0.5020  0.5535  0.5529  0.5527  

GOK_onbekend  467 β -3.658  -3.182  -2.334  -2.226  -2.177  
  SE 0.2795  0.2822  0.2942  0.2935  0.3194  

GAP_onbekend x tijd   β 1.030  1.096  0.152  0.235  0.210  
  SE 0.3526  0.3582  0.3735  0.3739  0.3739  

Turks_nietGOK         -55 β -1.873  -1.741  -0.687  -0.736  -1.097  
  SE 0.7627  0.7556  0.7546  0.7518  0.7450  

Turks_nietGOK x tijd          β 1.977  1.992  1.142  1.110  1.163  
  SE 0.9492  0.9494  0.9515  0.9515  0.9510  

Turks_GOK         -193 β -1.519  -1.510  -1.022  -1.070  -1.145  
  SE 0.5586  0.5531  0.5495  0.5472  0.5431  

Turks_GOK x tijd          β 1.063  1.067  0.687  0.657  0.673  
  SE 0.6955  0.6953  0.6940  0.6932  0.6927  

Arberb_nietGOK         -30 β -1.642  -1.510  -0.714  -0.744  -0.912  
  SE 0.9802  0.9710  0.9654  0.9614  0.9532  

Arberb_nietGOK x tijd         β 1.334  1.342  0.668  0.622  0.652  
  SE 1.1790  1.1790  1.1760  1.1750  1.1740  

Arberb_GOK         -112 β -1.165  -1.123  -0.787  -0.806  -0.866  
  SE 0.6174  0.6115  0.6071  0.6047  0.6000  

Arberb_GOK x tijd         β -1.005  -0.977  -1.314  -1.308  -1.307  
  SE 0.7678  0.7677  0.7651  0.7643  0.7640  

Oost-Europees_nietGOK -24 β -1.436  -1.335  -0.547  -0.566  -0.766  
  SE 1.0860  1.0750  1.0690  1.0640  1.0570  

Oost-Europees_nietGOK x tijd  β 3.843  3.905  3.212  3.247  3.312  
  SE 1.3490  1.3490  1.3450  1.3430  1.3430  

Oost-Europees_GOK -51 β -1.794  -1.699  -1.051  -1.073  -1.094  
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Tabel 22. Impact van ondersteuning thuis en culturele kloof tussen school en gezin zoals 
gepercipieerd door de leerkracht op de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen 
voor wiskunde in het eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 4a model 5a model 5b model 5c model 5r 

  SE 0.8155  0.8078  0.8029  0.7997  0.7945  

Oost-Europees_GOK x tijd  β 2.269  2.295  1.713  1.698  1.693  
  SE 1.0370  1.0370  1.0350  1.0340  1.0330  

Jongen 2323 β 1.015  1.019  1.005  1.005  1.001  
  SE 0.1527  0.1512  0.1500  0.1494  0.1487  

Jongen x tijd  β 1.651  1.651  1.658  1.656  1.657  
  SE 0.1859  0.1859  0.1849  0.1847  0.1847  

Vertraagd 204 β -1.535  -1.259  -1.250  -1.120  -1.120  
  SE 0.4672  0.4638  0.4597  0.4583  0.4556  

Vertraagd x tijd  β -1.147  -1.087  -1.311  -1.200  -1.197  
  SE 0.5866  0.5878  0.5842  0.5844  0.5843  

Geboortemaand  β -0.177  -0.178  -0.176  -0.175  -0.176  
  SE 0.0236  0.0234  0.0232  0.0231  0.0230  

Geboortemaand x tijd  β 0.028  0.028  0.027  0.027  0.028  
  SE 0.0288  0.0288  0.0286  0.0286  0.0286  

Vetraagd x geboortemaand  β 0.224  0.203  0.175  0.165  0.161  
  SE 0.1226  0.1214  0.1205  0.1200  0.1196  

Vertraagd x geb.mnd x tijd  β -0.165  -0.178  -0.134  -0.149  -0.148  
  SE 0.1514  0.1514  0.1506  0.1505  0.1505  

Score taaltoets begin L1  β 0.577  0.559  0.552  0.543  0.541  
  SE 0.0113  0.0113  0.0112  0.0113  0.0126  

Score taaltoets begin L1 x tijd  β -0.110  -0.113  -0.092  -0.098  -0.096  
  SE 0.0139  0.0141  0.0141  0.0142  0.0142  

Thuismilieu onbekend  β  0.281    -0.013  -0.333  
  SE  0.5134    1.6850  1.6910  

Ondersteun.thuismilieu (D)  β  1.677    1.166  1.199  
  SE  0.1784    0.1862  0.1851  

Thuis_onbekend * tijd  β  0.501    -0.319  -0.121  
  SE  0.8770    2.4680  2.4690  

Thuismilieu * tijd  β  0.243    0.712  0.703  
  SE  0.2232    0.2331  0.2330  

Etnisch-cultur. kloof onbek.  β   -0.012  0.434  1.411  

   SE   0.5207  1.7420  1.7430  

Geen etn.-cult. kloof vlgs lk.  β   -0.338  -0.554  -0.513  

   SE   0.2290  0.2307  0.2275  

Mate van kloof (c2)  β   -1.263  -1.137  -1.048  

   SE   0.1041  0.1057  0.1072  

Kloof onbekend x tijd  β   0.134  0.707  0.213  

(vervolg) 
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Tabel 22. Impact van ondersteuning thuis en culturele kloof tussen school en gezin zoals 
gepercipieerd door de leerkracht op de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen 
voor wiskunde in het eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 4a model 5a model 5b model 5c model 5r 

  SE   0.9125  2.5760  2.5760  

Geen kloof x tijd  β   0.402  0.302  0.298  

   SE   0.2981  0.3000  0.2998  

Mate van kloof (c2) x tijd  β   0.886  0.970  0.967  

   SE   0.1319  0.1344  0.1344  

        

Random        

school        

CONS     /CONS   β 2.990  2.818  2.552  2.505  1.969  
  SE 0.5223  0.5061  0.4790  0.4732  0.4151  

TIJD     /CONS   β -1.232  -1.229  -1.187  -1.181  -0.903  
  SE 0.7197  0.7078  0.6902  0.6864  0.6416  

TIJD     /TIJD   β 8.139  8.119  8.250  8.254  8.260  
  SE 1.8330  1.8300  1.8340  1.8370  1.8370  

GOK_onbekend /CONS      β         1.109  
  SE         0.4986  

GOK_onbekend /TIJD      β         -0.712  
  SE         1.0450  

GOK_onbekend /GOK_onbekend β        1.693  
  SE         1.0790  

TvK – begin L1 /CONS      β         -0.083  
  SE         0.0216  

TvK – begin L1 /TIJD      β         0.055  
  SE         0.0436  

TvK – begin L1 /GOK_onbekend β        -0.104 
  SE         0.0373  

TvK – begin L1 /TvK – begin L1  β         0.005  
  SE         0.0022  

klas        

CONS     /CONS   β 0.715  0.770  0.841  0.845  0.787  
  SE 0.2888  0.2915  0.2968  0.2956  0.2862  

TIJD     /CONS   β -1.085  -0.999  -1.042  -1.008  -1.106  
  SE 0.4746  0.4743  0.4758  0.4749  0.4701  

TIJD     /TIJD   β 8.839  8.837  8.752  8.789  8.795  
  SE 1.3880  1.3870  1.3740  1.3780  1.3780  

Leerling        

CONS     /CONS   β 25.450  24.952  24.530  24.320  24.000  

(vervolg) 
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Tabel 22. Impact van ondersteuning thuis en culturele kloof tussen school en gezin zoals 
gepercipieerd door de leerkracht op de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen 
voor wiskunde in het eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 4a model 5a model 5b model 5c model 5r 

  SE 0.5469  0.5362  0.5272  0.5227  0.5261  

TIJD     /CONS   β -10.130  -10.217  -9.510  -9.647  -9.653  
  SE 0.4917  0.4877  0.4781  0.4764  0.4749  

TIJD     /TIJD   β 35.730  35.727  35.299  35.220  35.208  
  SE 0.7842  0.7842  0.7749  0.7731  0.7729  

tijd        

CONS     /CONS   β 0  0  0  0  0  
  SE 0  0  0  0  0  

N (metingen)   9060  9060  9060  9060  9060  

Deviantie (-2log(likelihood))   56878.15  56769.87  56698.10  56630.34  56589.75  

Verschil     108.28  180.051  67.762   40.59  

Aantal extra parameters     4 6 4 7 

Significantieniveau     0.000  0.000  0.000  0.000  

1 Vergeleken met model 4a.  2 Vergeleken met model 5b.   

In de rechterzijde van tabel 23 (voorlaatste kolom) vindt men hoeveel van de initiële achterstand die 

geassocieerd is met een weinig ondersteunend thuismilieu, gecompenseerd wordt door extra groei in 

de loop van het eerste leerjaar. 

 

Tabel 23. Impact van weinig ondersteunend thuismilieu (perceptie leerkracht) op achterstand en extra 
vooruitgang in wiskunde in het eerste leerjaar voor subcategorieën van GOK- en niet-GOK-
leerlingen in vergelijking met modale Vlaamse leerlingen. 

 Aanvangsniveau wiskunde begin L1 Groei in wiskunde gedurende L1 

Referentiecategorie Model 4a Model 5a Verschil  Model 4a Model 5a Verschil   

NL-talig niet-GOK 55.676 54.509  1.132 11.800 11.602  0.198    

 Achterstand wiskunde begin L1 Extra groei in wiskunde gedurende L1 

Contrastcategorieën Model 4a Model 5a Verschil % reduc.1 Model 4a Model 5a Verschil % toen.2 % extra3 

NL-talig GOK       -2.257 -1.894  -0.363  9.74% -0.096 -0.044  -0.052  14.35% 32.85% 

Anderstalig GOK          
• Turks        -6.545 -6.003  -0.542  5.16% 4.411 4.489  -0.078  14.39% 1.51% 

• Maghreb        -6.191 -5.616  -0.575  6.47% 2.343 2.445  -0.102  17.76% 3.60% 

• Oost-Europ. -6.820 -6.192  -0.628  6.48% 5.617 5.717  -0.100  15.92% 1.61% 

• Overige         -5.026 -4.493  -0.533  7.33% 3.348 3.422  -0.074  13.88% 1.97% 

Anderstalig niet-GOK         

• Turks        -4.947 -4.581  -0.366  5.17% 3.977 4.022  -0.045  12.30% 1.04% 

• Maghreb        -4.716 -4.350  -0.366  6.16% 3.334 3.372  -0.038  10.38% 1.07% 

• Oost-Europ. -4.510 -4.175  -0.335  5.57% 5.843 5.935  -0.092  27.46% 1.52% 

• Overige         -3.074 -2.840  -0.234  5.60% 2.000 2.030  -0.030  12.82% 1.36% 

GOK-status onbek.  -3.658 -3.182  -0.476  8.01% 1.030 1.096  -0.066  13.87% 4.54% 

1 % reductie geeft aan welk aandeel van de initiële achterstand in wiskunde (in model 3d) geassocieerd is met het effect van een weinig

(slot) 
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ondersteunend thuismilieu volgens de formule “% reductie = (model 4a – model 5a) / model 3d*”. 
2 Aandeel in extra groei geassocieerd met weinig ondersteunend thuismilieu, uitgedrukt t.o.v. initiële achterstand geassocieerd met
weinig ondersteunend thuismilieu, volgens formule “verschil in extra groei (4a – 5a) / verschil in achterstand (4a – 5a)”. 
3 Aandeel in extra groei geassocieerd met weinig ondersteunend thuismilieu, uitgedrukt t.o.v. extra groei volgens model 3d*. 
 

Het valt op dat controle voor de impact van ondersteunend thuismilieu nauwelijks iets wijzigt aan de 

extra groei die bij de verschillende subcategorieën van GOK- en GOK-leerlingen wordt opgetekend. In 

vergelijking met de samenhangen die we met de initiële taalvaardigheidsscore aantroffen, is de 

tendens wel omgekeerd. Dat wil zeggen dat de extra groei die door diverse categorieën van 

GOK-leerlingen gerealiseerd wordt, eerder gefnuikt wordt naarmate de initiële achterstand met 

minder ondersteuning thuis geassocieerd is.29 Ze wordt – zoals in figuur 14 afgebeeld – groter als voor 

dat effect gecontroleerd wordt.30 In figuur 14 is echter duidelijk hoe miniem dat effect is. Het 

donkere deeltje bovenaan elk van de bovenste balkjes toont hoeveel groter de extra groei zou zijn, 

mocht er geen sprake zijn van een weinig ondersteunend thuismilieu.31 Dat er zo goed als geen 

effect is, spoort met de vaststelling dat het “ondersteunend thuismilieu x TIJD”-interactie-effect 

niet significant is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
29 Het verschil tussen de coëfficiënten voor model 4a en model 5b in de rechterhelft van tabel 23 is negatief, terwijl het 
verschil tussen de coëfficiënten voor model 4a en model 5a in de rechterhelft van tabel 21 positief is.  
30 Een model waarin ‘ondersteunend thuismilieu’ als continue variabele wordt behandeld levert nagenoeg dezelfde resultaten 
op. Het effect van ondersteunend thuismilieu blijkt wel groter (β = 0.908, SE = .091, p < .001 voor samenhang met beginscore 
wiskunde en β = 0.376, SE = .116, p < .01 voor effect op de leerwinst voor wiskunde), maar aan de impact op de kloof tussen 
GOK- en niet-GOK-leerlingen verandert nauwelijk iets. De hier in dat verband gepresenteerde conclusies gelden ook als 
thuismilieu als continue variabele wordt behandeld.  
31 We herinneren eraan dat voor elk van de leerlingcategorieën die in figuur 14 worden afgebeeld, het aandeel leerlingen met 
een weinig ondersteunend thuismilieu groter is dan bij de referentiegroep van modale Vlaamse leerlingen. De interpretatie 
van het bovenste deel van de grafiek in figuur 14 is dus anders dan bij figuur 12. Dat houdt verband met de tegengestelde 
oriëntatie van het verschil (zie voetnoot 27). 

Figuur 14. Initiële achterstand en extra vooruitgang in wiskunde in het eerste leerjaar met aandeel 
geassocieerd met weinig ondersteunend thuismilieu voor verschillende GOK- en niet-GOK-
categorieën.  
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Het donkere deeltje onderaan elk van de onderste balkjes in figuur 14 toont hoeveel kleiner de 

initiële achterstand zou zijn, mochten alle betrokken leerlingen genieten van een sterk onder-

steunend thuismilieu. Ook dat aandeel is klein.32 

In een volgende stap werd de culturele kloof tussen school en gezin (zoals gepercipieerd door de 

leerkracht) als verklarende variabele ingevoerd, eerst zonder “ondersteunend thuismilieu” (model 

5b) en vervolgens ook met “ondersteunend thuismilieu” als predictor (model 5c).  

Zoals in par. 3.1.4 uiteengezet, werd de variabele “etnisch-culturele kloof” vanwege zijn opvallende 

scheve distributie waarbij ongeveer de helft van de leerlingen een score “1” (“geen culturele kloof”) 

kreeg, opgesplitst in twee variabelen: een dummy-variabele die aangeeft of de leerkracht voor de 

betrokken leerling al dan niet een culturele kloof percipieert (“1” wijst op “geen culturele kloof”) en 

een continue variabele die voor de leerlingen voor wie wél een kloof wordt gepercipieerd, aangeeft 

hoe groot die gepercipieerde kloof is (met waarden tussen 1.25 tot 6). Die continue variabele werd 

gecentreerd rond het gemiddelde van die 52 % leerlingen voor wie wél een kloof werd gepercipieerd. 

Voor de interpretatie van de coëfficiënt van de dummy-variabele is het van belang te weten welke 

waarde de leerlingen voor wie geen kloof wordt gepercipieerd, op de continue variabele krijgen. Wij 

opteerden ervoor ook voor die leerlingen de score op de continue variabele gewoon “mee te cen-

treren” alsof er voor hen geen aparte dummy was gecreëerd.33 Dat brengt met zich dat de 

coëfficiënt voor de dummy-variabele “geen etnisch-culturele kloof” moet gezien worden als een 

correctie op de voorspelde waarde die leerlingen zondere etnisch- culturele kloof op grond van de 

coëfficiënt voor de continue variabele zouden krijgen.34 In model 5b zijn de coëfficiënt voor “geen 

etnisch-culturele kloof” noch de coëfficiënt voor “geen etnisch-culturele kloof x tijd” significant. 

Dat wil dus zeggen dat voor de leerlingen voor wie de leerkracht geen culturele kloof percipieert, 

geen correctie moet worden toegepast. Voor wat model 5b betreft, kunnen we ons dus beperken tot 

                                                        
32 Voor de onderste helft van de grafiek in figuur 14 loopt de interpretatie wel parallel met figuur 12. De verschillen die 
worden afgebeeld hebben namelijk dezelfde oriëntatie (vgl. tabel 21 en tabel 23). 
33 Dit betekent dat die leerlingen voor de gecentreerde continue variabele de waarde -1.8523 kregen. Een mogelijk alterna-
tief zou zijn om die leerlingen op de gecentreerde continue variabele de “neutrale waarde” 0 te geven. Zolang de dummy én 
de continue variabele samen in het model gebracht worden, maakt die keuze overigens voor geen van de overige effecten in 
het model een verschil uit. Ook de coëfficiënt voor de continue variabele “mate van culturele kloof” wijzigt niet. Het enige 
wat verschilt is de coëfficiënt voor de dummy variabele “geen culturele kloof”. 
34 Concreet: op basis van de coëfficiënt voor de continue variabele zou voor de leerlingen “zonder culturele kloof” een 
beginscore voor wiskunde van 2.339 punten boven het gemiddelde verwacht kunnen worden. De coëfficiënt voor de dummy 
“geen culturele kloof” zegt ons dat die voorspelde waarde eigenlijk 0.338 punten lager moet liggen en dus slechts 2.001 
punten boven het algemeen gemiddelde zou moeten liggen. 2.001 is precies de coëfficiënt die men krijgt als men leerlingen 
“zonder culturele kloof” op de continue variabele “mate van culturele kloof” de “neutrale waarde” 0 geeft. Geeft men 
leerlingen die “uitgedummied” worden op de overeenkomstige gecentreerde continue variabele de score 0, dan geeft de 
coëfficiënt voor de dummy aan hoeveel de voorspelde waarde voor die “uitgedummiede” leerlingen verschilt van de 
“gemiddelde leerling” (die op de gecentreerde continue variabele immers ook een score 0 hebben). Door onze codering geeft 
de coëfficiënt voor de dummy echter aan hoeveel de voorspelde waarde voor de betrokken leerlingen verschilt van de waarde 
die bij een normaal verdeelde predictor voorspeld kon worden. 
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de effecten van de continue variabele “mate van etnisch-culturele kloof”.35 Zowel het hoofdeffect 

(β = -1.263, SE = 0.1041, p < .001) als de interactie met TIJD (β = 0.886, SE = 0.1319, p < .001) zijn 

significant. Hoe groter de culturele kloof die de leerkracht bespeurt tussen school en het gezin van 

de leerling, hoe lager de beginscore voor wiskunde. De positieve coëfficiënt in het interactie-effect 

met TIJD wijst er echter op dat de achterstand die geassocieerd is met een grotere culturele kloof in 

de loop van het eerste leerjaar voor ongeveer 70% ingehaald wordt. Is het effect van de mate van 

culturele kloof op de beginscore voor wiskunde al beperkt (ES = 0.22), het effect op de eindscore is 

door die sterke inhaalbeweging nog kleiner (ES = 0.06).36 De bijdrage van beide effecten (effect op 

de beginscore en extra groei) samen in de verklaring van de variantie in wiskundeprestaties bedraagt 

niet meer dan 0.29%.  

 

Tabel 24. Impact van etnisch-culturele kloof (perceptie leerkracht) op achterstand en extra vooruitgang in 
wiskunde voor subcategorieën van GOK- en niet-GOK-leerlingen in vergelijking met modale 
Vlaamse leerlingen 

 Aanvangsniveau wiskunde begin L1 Groei in wiskunde gedurende L1 

Referentiecategorie Model 4a Model 5b Verschil  Model 4a Model 5b Verschil   

NL-talig niet-GOK 55.676 54.044  1.632  11.800 12.847  -1.047    

 Achterstand wiskunde begin L1 Extra groei in wiskunde gedurende L1 

Contrastcategorieën Model 4a Model 5b Verschil % reduc.1 Model 4a Model 5b Verschil % reduc.2 % extra3 

NL-talig GOK       -2.257 -2.054 -0.203 5.45% -0.096 -0.223 0.127 62.42% 79.89% 

Anderstalig GOK          
• Turks        -6.545  -3.482  -3.063  29.18% 4.411 2.321  2.090  68.24% 40.49% 

• Maghreb        -6.191  -3.247  -2.944  33.13% 2.343 0.320  2.023  68.73% 71.31% 

• Oost-Europ. -6.820  -3.511  -3.309  34.12% 5.617 3.347  2.270  68.60% 36.62% 

• Overige         -5.026  -2.460  -2.566  35.29% 3.348 1.634  1.714  66.80% 45.74% 

Anderstalig niet-GOK         

• Turks        -4.947  -2.147  -2.801  39.57% 3.977 2.094  1.883  67.24% 43.32% 

• Maghreb        -4.716  -2.174  -2.542  42.80% 3.334 1.620  1.714  67.44% 48.42% 

• Oost-Europ. -4.510  -2.007  -2.504  41.66% 5.843 4.164  1.679  67.07% 27.76% 

• Overige         -3.074  -1.460  -1.614  38.62% 2.000 0.952  1.048  64.93% 47.57% 

GOK-stat. onbekend -3.658  -2.334  -1.324  22.29% 1.030 0.152  0.878  66.32% 60.43% 

1 % reductie geeft aan welk aandeel van de initiële achterstand in wiskunde (in model 3d*) geassocieerd is met het effect van een
etnisch-culturele kloof volgens de formule “% reductie = (model 4a – model 5b) / model 3d*”. 
2 Aandeel in extra groei geassocieerd met etnisch-culturele kloof, uitgedrukt t.o.v. initiële achterstand in wiskunde geassocieerd met
etnisch-culturele kloof, volgens de formule “verschil in extra groei (4a – 5b) / verschil in achterstand ( 4a – 5b). 
3 Aandeel in extra groei geassocieerd met etnisch-culturele kloof, uitgedrukt t.o.v. extra groei volgens model 3d*. 

 

Het effect van etnisch-culturele kloof staat los van de effecten van de eerder ingevoerde 

predictoren (sekse, geboortemaand, vertraging, initiële taalvaardigheid) en hun interacties met TIJD. 

De etnisch-culturele kloof die de leerkracht percipieert tussen school en gezin van de leerlingen 

                                                        
35 Ook de coëfficiënten voor de dummy “culturele kloof onbekend” en het interactie met TIJD blijken niet significant. 
36 Het effect op de beginscore werd geschat door de regressiecoëfficient voor “mate van culturele kloof” te vermenigvuldigen 
met de SD van de continue variabele voor de uitgebreide steekproef (SD = 1.420) en te delen door de SD van de beginscore voor 
wiskunde (SD = 8.047). Het effect op de eindscore werd geschat door de som van de coëfficiënten voor “mate van culturele 
kloof” en de interactie met TIJD te vermenigvuldigen met de SD van de continue variabele voor de uitgebreide steekproef (SD 
= 1.420) en te delen door de SD van de eindscore voor wiskunde (SD = 8.717).  
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blijkt wel een deel van de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen te verklaren. Dat deel is heel 

wat groter dan het deel dat geassocieerd is met de factor “ondersteunend thuismilieu” en komt dicht 

in de buurt van wat door initiële taalvaardigheid verklaard wordt. Bij de anderstalige leerlingen 

varieert het naargelang van de subcategorie van 29 % tot 43 %. Bij de Nederlandstalige 

GOK-leerlingen blijkt nog ruim 5 % van de aanvankelijke achterstand in wiskundeprestaties 

geassocieerd te zijn met de culturele kloof die de leerkracht met het gezin van de leerlingen ervaart. 

Voor elk van de onderscheiden leerlingcategorieën blijkt ongeveer twee derde van het deel van de 

initiële achterstand dat met de culturele kloof geassocieerd is, in de loop van het eerste leerjaar 

ingehaald te worden. Dat is meer dan voor initiële taalvaardigheid of ondersteunend thuismilieu het 

geval is. Tabel 24 geeft een overzicht voor de verschillende categorieën van GOK- en niet-GOK-leer-

lingen. Die tabel is analoog aan de tabellen 21 en 23. Voor de anderstalige leerlingen geven de 

coëfficiënten voor initiële achterstand en extra groei rechtstreeks het verschil met de modale 

Vlaamse leerlingen aan. Het verschil in extra groei (rechterhelft van de tabel) is positief, wat maakt 

dat de kolom “% reductie” terug in dezelfde zin geïnterpreteerd kan worden als bij tabel 21. En ook 

de grafiek in figuur 15 kan op dezelfde wijze geïnterpreteerd worden als in figuur 12. In de balkjes 

bovenaan geven het bleke en het donkere deel samen weer wat de extra groei is die door de 

verschillende categorieën van leerlingen in de loop van het eerste leerjaar gerealiseerd wordt. Het 

donkere deel geeft daarbij weer welk deel van dat aandeel in de initiële achterstand dat met de 

culturele kloof geassocieerd is, in de loop van het eerste leerjaar “gerecupereerd” wordt. Het blijkt 

dus dat voor anderstalige GOK- en niet-GOKleerlingen in het eerste leerjaar de culturele kloof tussen 

school en gezin instaat voor een aanzienlijk deel van de kloof die hen bij de aanvang van het eerste 

leerjaar inzake het leergebied wiskunde van de modale Vlaamse leerlingen scheidt. Tegelijk blijkt 

echter dat die anderstalige leerlingen relatief snel herstellen van dat deel van hun achterstand in 

wiskunde dat verband houdt met de etnisch-culturele kloof tussen school en gezin. Dit in tegen-

stelling tot de achterstand in wiskunde die samenhangt met een minder goede initiële taalvaardig-

heid of een minder ondersteunende thuisomgeving.  
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Model 5c in tabel 22 brengt de thuismilieu- en culturele kloof-variabelen samen in het model. De 

coëfficiënten voor “mate van culturele kloof” en de interactie daarvan met TIJD veranderen slechts 

beperkt. Grotere wijzigingen laten zich optekenen bij de coëfficiënten voor “ondersteunend thuis-

milieu” (waarvoor de coëfficiënt kleiner wordt) en de interactie daarvan met TIJD (waarvoor de 

coëfficiënt groter en nu zelfs significant wordt). Dat lijkt erop te wijzen dat een deel van de 

samenhang tussen gepercipieerde ondersteuning thuis en aanvangsniveau voor wiskunde toe-

geschreven kan worden aan de effecten van de etnisch-culturele kloof. Maar wat door het 

neutraliseren van de etnisch-culturele kloof verdwijnt aan samenhang tussen een ondersteunend 

thuismilieu en het aanvangsniveau voor wiskunde, wordt in even sterke mate terug gewonnen in het 

effect van een ondersteunend thuismilieu op de leerwinst die leerlingen voor wiskunde maken. 

Tabel 25 geeft voor elk van de GOK- en niet-GOK-categorieën een overzicht van de mate waarin de 

achterstand geassocieerd is met het geheel van de factoren (mindere) initiële taalvaardigheid, 

(weinig) ondersteuning thuis en culturele kloof en van de mate waarin dat deel van de achterstand 

tijdens het eerste leerjaar ingelopen wordt. Het totaal van de “verklaarde” achterstand (en van de 

daarmee geassocieerde inhaalbeweging) is minder dan de som van de overeenkomstige getallen in 

tabellen 23 en 24. Dat komt omdat ondersteuning thuis en culturele kloof elkaar gedeeltelijk 

overlappen. Figuur 16 geeft weer in welke verhoudingen mindere initiële taalvaardigheid, weinig 

ondersteuning thuis en culturele kloof de initiële achterstand in wiskunde en daarmee samen-

hangende extra groei tijdens het eerste leerjaar helpen verklaren. 
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Het totaal van de donkere (gearceerde en niet gearceerde) deeltjes in de balkjes in figuur 16 komt 

overeen met de kolommen “verschil” in tabel 25. De gearceerde delen die overeenkomen met het 

aandeel in de achterstand dat geassocieerd is met mindere initiële taalvaardigheid (onderste balkjes) 

resp. met het daarmee overeenkomstige deel in de extra groei (bovenste balkjes) komen overeen 

met wat in dat verband in figuur 12 en tabel 21 is weergegeven en stellen dus de waarden voor die uit 

model 4a afgeleid kunnen worden. Bij de opmaak van figuur 16 hebben we dus “voorrang” gegeven 

aan initiële taalvaardigheid als eerste “verklaringsgrond” voor de achterstand in wiskunde en de 

daarmee samenhangende extra groei. Het resterende deel van de totaal “verklaarde” achterstand en 

de daarmee geassocieerde inhaalbeweging (zoals kan worden afgeleid uit model 5c) werd verdeeld 

over ondersteunend thuismilieu en culturele kloof, in verhouding tot hun aandeel in de verklaring 

van achterstand en extra groei volgens model 5a resp. model 5b.37 

 

Tabel 25. Gezamenlijk effect van mindere initiële taalvaardigheid, weinig ondersteunend thuismilieu en 
culturele kloof op achterstand en extra vooruitgang in wiskunde voor subcategorieën van GOK- 
en niet-GOK-leerlingen in vergelijking met modale Vlaamse leerlingen in het eerste leerjaar 

 Aanvangsniveau wiskunde begin L1 Groei in wiskunde gedurende L1 

Referentiecategorie Model 3d* Model 5c Verschil  Model 3d* Model 5c Verschil   

NL-talig niet-GOK 56.808 53.535  3.273  11.590 12.528 -0.938   

 Achterstand wiskunde begin L1 Extra groei in wiskunde gedurende L1 

Contrastcategorieën Model 3d* Model 5c Verschil % reduc.1 Model 3d* Model 5c Verschil % reduc.2 % extra.3 

NL-talig GOK       -3.728  -1.860 -1.868  50.11% 0.159  -0.106  0.264 -14.14%  

Anderstalig GOK          
• Turks        -10.497  -3.542 -6.955  66.26% 5.163  2.285  2.878 -41.37% 55.74% 

• Maghreb        -8.886  -3.278 -5.608  63.12% 2.837  0.320  2.517 -44.88% 88.72% 

• Oost-Europ. -9.698  -3.545 -6.153  63.45% 6.199  3.326  2.873 -46.69% 46.35% 

• Overige         -7.271  -2.472 -4.799  66.00% 3.747  1.628  2.119 -44.16% 56.55% 

Anderstalig niet-GOK         

• Turks        -7.077  -2.320 -4.757  67.22% 4.347  1.994  2.353 -49.45% 54.12% 

• Maghreb        -5.939  -2.328 -3.611  60.81% 3.541  1.506  2.035 -56.35% 57.47% 

• Oost-Europ. -6.010  -2.150 -3.860  64.22% 6.049  4.131  1.918 -49.68% 31.70% 

• Overige         -4.179  -1.584 -2.595  62.10% 2.203  0.884  1.319 -50.81% 59.85% 

GOK-status onbek.  -5.939  -2.226 -3.713  62.52% 1.453  0.235  1.218 -32.81% 83.85% 

1 % reductie geeft aan welk aandeel van de initiële achterstand in wiskunde (in model 3d*) geassocieerd is met het gezamenlijke effect

                                                        
37 Hierbij werd uiteraard rekening gehouden met het gegeven dat controle voor de factor “(weinig) ondersteunend thuis-
milieu” de extra groei deed toenemen i.p.v. afnemen. De lengte van de bovenste staafjes in figuur 16 komt daarom overeen 
met wat in figuur 14 te zien is en niet met wat in figuren 12 en 15 afgebeeld is. Het verschil is echter heel miniem. 
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van mindere initiële taalvaardigheid, weinig ondersteunend thuismilieu en culturele kloof. 
2 Aandeel in extra groei dat compenseert voor initiële achterstand in wiskunde geassocieerd met gezamenlijk effect van mindere initiële
taalvaardigheid, weinig ondersteunend thuismilieu en culturele kloof, (= verschil in extra groei / verschil in achterstand). 
3 Aandeel in extra groei geassocieerd met gezamenlijk effect van mindere initiële taalvaardigheid, weinig ondersteunend thuismilieu en
culturele kloof, uitgedrukt t.o.v. extra groei volgens model 3d*. 

In tabel 25 kan men zien dat de helft tot twee derde van de initiële achterstand in wiskunde begin 

eerste leerjaar Vlaamse GOK-leerlingen en subcategorieën van anderstalige GOK- en niet-GOK-leer-

lingen verklaard kan worden vanuit het gezamenlijke effect van de mindere initiële taalvaardigheid, 

het (volgens de leerkracht) weinig ondersteunende thuismilieu en de (door de leerkracht ervaren) 

culturele kloof tussen school en gezin bij de betrokken leerlingen. Bij de Vlaamse GOK-leerlingen 

wordt 14% van dat deel van de achterstand gecompenseerd door een inhaalbeweging in de loop van 

het eerste leerjaar. Bij de anderstalige leerlingen wordt 40 tot 50% van dat deel van de achterstand 

gecompenseerd door zo’n inhaalbeweging. Dat aandeel ligt bij anderstalige niet-GOK-leerlingen iets 

(ongeveer 10 procentpunten) hoger dan bij de anderstalige GOK-leerlingen.  

 

3.4 Besluit 

De sekse van de leerling en leeftijdsgebonden variabelen (jaren achterop, geboortemaand) blijken 

op zich wel een significante samenhang te vertonen met zowel de aanvankelijke score voor wiskunde 

begin eerste leerjaar als met de leerwinst die leerlingen in de loop van het eerste leerjaar boeken, 

maar dragen niet bij tot de verklaring van de kloof noch van de evolutie van de kloof tussen 

GOK-leerlingen en niet-GOK-leerlingen, Nederlandstalig of niet-Nederlandstalig, met betrekking tot 

het leergebied wiskunde. De taalvaardigheid van de leerlingen gemeten bij het begin van het eerste 

leerjaar en de culturele kloof die de leerkracht ervaart tussen de school en het gezin van de leer-

lingen, verklaren elk wel een aanzienlijk deel van initiële kloof voor wiskunde tussen kansarme en 

niet-kansarme leerlingen. Of leerlingen kunnen terugvallen op een ondersteunend thuismilieu (zoals 

de leerkracht dat percipieert) blijkt een veel minder grote rol te spelen. In zoverre de initiële 

achterstand in wiskunde samenhangt met de culturele kloof tussen school en gezin, blijkt ze in de 

loop van het eerste leerjaar in sterke mate opgehaald te worden. Dat is minder het geval voor de 

achterstand die samenhangt met een mindere taalvaardigheid bij het begin van het eerste leerjaar 

en zelfs helemaal niet het geval voor de achterstand die geassocieerd is met een weinig onder-

steunend thuismilieu. Integendeel, in de mate dat de initiële achterstand voor wiskunde verband 

houdt met een weinig ondersteunend thuismilieu, wordt de groei in de loop van het eerste leerjaar 

nog wat (zij het heel miniem) gefnuikt.  

Voor de Vlaamse GOK-leerlingen blijkt de initiële achterstand voor wiskunde vooral samen te hangen 

met een minder goede taalvaardigheid van de leerlingen (40 %), in tweede instantie met een weinig 

ondersteunend thuismilieu (10 %), maar toch ook nog voor 5 % met een culturele kloof tussen school 

en gezin. Dat laat ongeveer de helft van de kloof met de modale Vlaamse leerlingen onverklaard. 
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Vlaamse GOK-leerlingen halen in de loop van het eerste leerjaar nauwelijks iets van hun aanvanke-

lijke achterstand op. In de heel beperkte mate waarin ze dat toch doen, is het vooral de achterstand 

die geassocieerd is met een culturele kloof tussen school en gezin die door een extra groei wordt 

gecompenseerd. De achterstand die samenhangt met een mindere initiële taalvaardigheid of met 

minder ondersteuning thuis wordt maar in beperkte mate opgehaald. 

Anderstalige GOK-leerlingen starten het eerste leerjaar met een veel grotere achterstand dan 

Nederlandstalige GOK-leerlingen. Bijna twee derde van die achterstand kan worden verklaard door 

het gezamenlijk effect van een geringere initiële taalvaardigheid, een etnisch-culturele kloof en 

minder ondersteuning thuis. In absolute termen komt meer van die achterstand voor rekening van 

een mindere taalvaardigheid dan bij de Vlaamse GOK-leerlingen het geval is. Maar in verhouding tot 

de totale achterstand die ze hebben, is het aandeel dat geassocieerd is met een mindere initiële 

taalvaardigheid kleiner dan bij de Vlaamse GOK-leerlingen. Er zijn wel verschillen naargelang van de 

taalgroep. Turkse GOK-leerlingen vertonen gemiddeld niet alleen een grotere achterstand voor 

wiskunde dan GOK-leerlingen uit andere taalgroepen; zowel in absolute zin als in verhouding tot hun 

totale achterstand komt bij hen meer van die kloof voor rekening van een geringere initiële taal-

vaardigheid. Behalve bij de Turkse leerlingen speelt bij de anderstalige GOK-leerlingen de etnisch-

culturele kloof tussen school en gezin een iets grotere rol in de initiële achterstand voor wiskunde 

dan hun geringere taalvaardigheid (zelfs nadat gecontroleerd werd voor het effect van initiële taal-

vaardigheid). Ook bij de anderstalige GOK-leerlingen hangt slechts een beperkt aandeel van de 

initiële achterstand voor wiskunde samen met de geringere ondersteuning die ze van thuis krijgen. 

Anders dan de Vlaamse GOK-leerlingen halen anderstalige GOK-leerlingen een groot deel van hun 

aanvankelijke achterstand in wiskunde nog in de loop van het eerste leerjaar op. Het is opnieuw 

vooral de achterstand die samenhangt met de culturele kloof die de leerkracht tussen school en gezin 

ervaart, die opgehaald blijkt te worden. De achterstand die voor rekening komt van een geringere 

initiële taalvaardigheid wordt minder goed opgehaald en de achterstand die samenhangt met minder 

ondersteuning thuis al helemaal niet. 

Anderstalige leerlingen die aan geen van de zgn. “sociaal-economische” GOK-indicatoren voldoen, 

vertonen gemiddeld minder achterstand voor wiskunde dan anderstalige GOK-leerlingen. De mate 

waarin initiële taalvaardigheid, ondersteuning thuis en culturele kloof in de samenhang een rol 

spelen, vertoont grosso modo wel hetzelfde patroon. De rol van initiële taalvaardigheid is iets minder 

groot en die van de etnisch-culturele kloof iets groter, maar alles samen wordt ongeveer evenveel 

van de achterstand verklaard. Dat anderstalige niet-GOK-leerlingen een minder grote inhaal-

beweging maken dan anderstalige GOK-leerlingen hangt samen met hun minder grote initiële 

achterstand. Het patroon betreffende welk deel van de achterstand door hen vooral ingehaald wordt, 

verschilt niet sterk van het patroon dat we bij de anderstalige GOK-leerlingen aantreffen. 
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4. Predictoren op klasniveau en hun effecten 

 

In dit hoofdstuk gaan we na of predictoren op klasniveau een verklaring kunnen bieden voor de 

evolutie in de kloof tussen (subcategorieën van) GOK- en niet-GOK-leerlingen. We geven eerst een 

overzicht van de verdelingskenmerken van de predictoren. We bekijken vervolgens de onderlinge 

samenhang tussen die predictoren en bespreken tenslotte de resultaten van de multiniveau-analyses.  

 

4.1 Overzicht van de predictoren 

In de navolgende paragrafen wordt voor elk van de predictoren de frequentieverdeling gegeven voor 

de referentiesteekproef en voor de uitgebreide steekproef. In alle klassen werd minstens één van 

beide toetsen wiskunde afgenomen.38  

 

4.1.1 Klasgrootte 

De klasgrootte werd berekend aan de hand van het totale aantal leerlingen per klas in het eerste 

leerjaar, inclusief de leerlingen die vóór het schooljaar 2003-2004 het eerste leerjaar al eens gedaan 

hadden. Tabel 26 geeft de kenmerken van de frequentieverdeling.  

 

Tabel 26. Verdelingskenmerken voor klasgrootte in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 6 28 18.06 4.726 -.440 .165 -.026 .328 218 

Uitgebreid  4 31 17.59 5.090 -.350 .141 -.047 .282 297 

 

4.1.2 Kenmerken van de leerkracht 

In het schooljaar 2003-2004 werd er aan de leerkrachten van het eerste leerjaar een vragenlijst 

voorgelegd waarin de achtergrondkenmerken van de leerkrachten bevraagd werden en waarin ook 

gepeild werd naar hun opvattingen en didactisch handelen. In het voorliggende rapport wordt het 

effect van de volgende opvattingen onderzocht: 

• opvatting van het leerproces als actief gebeuren, 

• opvatting over zittenblijven en 

• opvatting over kansarmen. 

De schaal ‘opvatting van de leerkracht van het leerproces als actief gebeuren’ (N items = 3, 

Cronbach’s α = 0.70) geeft weer in welke mate leerkrachten ervan overtuigd zijn dat kinderen het 

                                                        
38 In vier klassen werd de begintoets niet afgenomen en in vijf andere klassen werd de eindtoets niet afgenomen. 
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best leren door actieve zelfexploratie. De schaal ‘opvatting over zittenblijven’ gaat na in hoeverre 

de leerkrachten uit het eerste leerjaar positief staan tegenover (het effect van) zittenblijven (N 

items = 6, Cronbach’s α = 0.71) en de schaal ‘opvatting over kansarmen’ peilt naar de mate waarin 

leerkrachten denken dat kinderen uit kansarme milieus min of meer vergelijkbare vaardigheden 

bezitten als andere kinderen, dat hun ouders op een vergelijkbare manier omgaan met de school en 

met het onderwijsgebeuren, en dat het onderwijs in de positie verkeert om deze kinderen een 

vergelijkbaar toekomstperspectief te bieden (N items = 10, Cronbachs α = 0.73).  

Daarnaast werden nog twee andere schalen uit de leerkrachtvragenlijst opgenomen in de analyses, 

namelijk: 

• aandacht voor diversiteit en  

• doelmatigheidsbeleving.  

De schaal ‘aandacht voor diversiteit’ (N items = 5, Cronbachs α = 0.71) gaat na in welke mate 

leerkrachten in de klas op een bewuste en geplande manier bezig zijn rond diversiteit. De schaal 

‘doelmatigheidsbeleving’ (N items = 9, Cronbachs α = 0.83) gaat na in welke mate leerkrachten het 

gevoel hebben erin te slagen om álle kinderen te motiveren en vorderingen te laten maken. Voor 

meer informatie over de samenstelling van de schalen verwijzen we naar het LOA-rapport nr. 34 

(Gadeyne, Van Damme, & Verschueren, 2005).  

 

Tabel 27. Verdelingskenmerken voor leerkrachtkenmerken 

Schaal “Opvatting van het leerproces als actief gebeuren” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 2.33 6.00 4.73 .666 -.363 .173 .011 .345 197 

Uitgebreid  2.33 6.00 4.72 .665 -.370 .150 -.147 .299 263 

Schaal “Opvatting over zittenblijven” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 1.33 6.00 4.70 .663 -1.124 .173 3.294 .345 197 

Uitgebreid  1.33 6.00 4.71 .649 -1.098 .150 3.580 .299 263 

Schaal “Opvatting over kansarme leerlingen” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 2.20 5.70 3.68 .569 .569 .174 1.108 .346 195 

Uitgebreid  2.20 5.70 3.68 .567 .393 .151 .718 .300 261 

Schaal “Opvatting over diversiteit” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 2.40 6.00 4.11 .675 -.157 .174 -.246 .346 196 

Uitgebreid  2.40 6.00 4.13 .668 -.086 .150 -.218 .300 262 

Schaal “Doelmatigheidsbeleving van de leerkracht” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 3.22 6.00 4.67 .447 .055 .173 .297 .345 197 

Uitgebreid  3.22 6.00 4.68 .438 -.002 .150 .183 .299 263 
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In tabel 27 worden de verdelingskenmerken van de vijf schalen gegeven. Alle variabelen vertonen 

een aanvaardbare scheefheid en welving behalve de schaal ‘opvatting over zittenblijven’ die een 

sterke piek en een lange staart aan de linkerzijde vertoont (zie figuur 17). Dit toont aan dat er 

slechts weinig leerkrachten zijn die menen dat zittenblijven een negatief effect heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een relatief groot aantal leerkrachten (34 tot 37, d.i. ongeveer 12 %) ontbreken één of meer 

scores op de hoger vermelde schalen. Voor 34 leerkrachten ontbreken alle vijf de scores, bij twee 

leerkrachten ontbreekt enkel de score voor “Opvattingen over kansarme leerlingen”, bij één leer-

kracht ontbreekt enkel de score voor “Aandacht voor diversiteit”. Om de leerlingen van die 

leerkrachten niet uit de analyses te laten verdwijnen, werden drie dummies gecreëerd die de status 

inzake ontbrekende scores aangeven. 

4.1.3 Groepscompositie op klasniveau 

De klasgroepscompositiekenmerken die voor de analyses in aanmerking werden genomen, betreffen 

het aandeel jongens in de klas, de aandelen leerlingen in elk van de onderscheiden GOK- en 

niet-GOK-categorieën, het klasgemiddelde voor de initiële taalvaardigheidsscore en het klas-

gemiddelde voor de initiële wiskundescore. Zoals in hoofdstuk 1 al werd aangegeven ontbreekt voor 

11 % van de leerlingen enige aanduiding over hun GOK-status. In verband met de klasgroepcompositie 

is het natuurlijk van belang in hoeverre die 11 % gelijkmatig over de klassen verdeeld zijn. Dat blijkt 
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niet het geval te zijn. Bij zes klassen ontbreken bij meer dan de helft van de leerlingen gegevens over 

hun GOK-status. Bij nog eens vijf klassen is dat voor precies de helft van de leerlingen het geval. 

Tabel 28 toont een beknopt overzicht van de verdeling van de leerlingen met een onbekende 

GOK-status over de klassen. Om met het gegeven van een onbekende GOK-status rekening te kunnen 

houden, werd ook het aandeel leerlingen voor wie de GOK-status onbekend is, als klasgroep-

compositievariabele opgenomen. 

 

Tabel 28. Verdeling van leerlingen met onbekende GOK-status over de klassen 

 Aantal klassen Percent Cumulatief percent 

Geen onbekend 71 23.9 23.9 

4 tot 10 % onbekend 84 28.3 52.2 

tot 20 % onbekend 69 23.2 75.4 

tot 49 % onbekend 62 20.9 96.3 

50 % onbekend 5 1.7 98.0 

51 % tot 90 % onbekend 6 2.0 100.0 

Totaal 297 100.0   

 

Ook de verschillende GOK-categorieën zelf blijken ongelijk over de klassen verdeeld te zijn. Tabel 29 

geeft een overzicht van de verdelingskenmerken voor de klasgroepcompositievariabelen die in de 

analyses werden opgenomen.  

 

Tabel 29. Verdelingskenmerken voor klasgroepcompositievariabelen 

Aandeel jongens in de klas 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .20 1.00 .51 .122 .342 .165 .932 .328 218 
Uitgebreid .20 1.00 .51 .121 .321 .141 .738 .282 297 

Aandeel Nederlandstalige GOK-leerlingen 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .61 .15 .118 .974 .165 1.020 .328 218 

Uitgebreid  .00 .61 .14 .123 1.034 .141 1.066 .282 297 

Aandeel anderstalige GOK-leerlingen 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .73 .08 .118 2.114 .165 5.544 .328 218 

Uitgebreid  .00 .86 .13 .170 1.855 .141 3.536 .282 297 

Aandeel anderstalige niet-GOK-leerlingen 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .79 .09 .132 2.688 .165 8.900 .328 218 

Uitgebreid  .00 .79 .11 .144 2.262 .141 5.814 .282 297 

Aandeel leerlingen met onbekende GOK-status 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .50 .10 .108 1.419 .165 1.957 .328 218 

Uitgebreid  .00 .90 .13 .148 2.038 .141 5.820 .282 297 
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Tabel 29 laat voor elk van de GOK-categorieën een sterke scheefheid zien en hoge pieken vermoeden. 

Dat wordt bevestigd in figuur 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn een aantal klassen met erg hoge concentraties anderstalige leerlingen (GOK en niet-GOK) in 

de analysesteekproef. Dat is minder het geval voor Nederlandstalige GOK-leerlingen, die duidelijk 

meer verspreid zijn over de klassen. Toch treffen we voor die categorie wel nog relatief hoge 

concentraties (> 30 %) aan.  
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Figuur 18. Verdeling van GOK- en niet-GOK-leerlingen over de klassen (N (klassen) = 297) 
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Vanwege de extra grote achterstand bij sommige taalgroepen, gingen we ook de verdeling over de 

klassen na van de hoger onderscheiden specifieke taalgroepen (zie tabel 30). 

 

Tabel 30. Verdelingskenmerken voor klasgroepcompositievariabelen m.b.t. specifieke taalgroepen 

Aandeel Turkse GOK-leerlingen 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .41 .019 .059 4.078 .165 18.618 .328 218 

Uitgebreid  .00 .86 .050 .124 3.738 .141 16.947 .282 297 

Aandeel Maghreb GOK-leerlingen 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .24 .015 .037 2.997 .165 9.891 .328 218 

Uitgebreid  .00 .40 .023 .056 3.129 .141 11.560 .282 297 

Aandeel Oost-Europese GOK-leerlingen 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .13 .01 .022 2.947 .165 8.519 .328 218 

Uitgebreid  .00 .21 .01 .028 3.748 .141 17.194 .282 297 

Aandeel Turkse niet-GOK-leerlingen 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .19 .01 .024 4.065 .165 20.833 .328 218 

Uitgebreid  .00 .21 .01 .033 3.666 .141 14.893 .282 297 

Aandeel Maghreb niet-GOK-leerlingen 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .11 .00 .017 3.952 .165 16.437 .328 218 

Uitgebreid  .00 .25 .01 .024 5.533 .141 42.913 .282 297 

Aandeel Oost-Europese niet-GOK-leerlingen 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .13 .00 .016 4.343 .165 22.501 .328 218 

Uitgebreid  .00 .20 .00 .019 6.086 .141 48.391 .282 297 

 

Turkse GOK-leerlingen komen in een aantal klassen in erg hoge concentraties voor (tot > 80 %). Het 

gaat om 14 klassen met meer dan 30 % Turkse GOK-leerlingen, waarvan vijf met meer dan 50 %. Een 

hoge concentratie van GOK-leerlingen met roots in de Maghreb-landen komt één enkele keer. Het 

gaat hier maar om één klas met 40 % van die kinderen. Bij de overige ligt het aandeel leerlingen uit 

Maghreb-landen lager dan 30 %. De overige categorieën zijn meer verspreid over de klassen, met een 

maximaal aandeel van 20 tot 25 %. Het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat in sommige klassen die 20 

% of 25 % bovenop relatief hoge concentraties van Turkse of Arabisch / Berber sprekende leerlingen 

komen. Om “gecombineerde” klasgroepcompositie-effecten na te gaan werd daarom ook een 

compositievariabele “aandeel GOK-leerlingen” (Nederlands- of anderstalig) gecreëerd en een 

compositievariabele “aandeel anderstalige leerlingen” (GOK of nietGOK). De verdelingskenmerken 
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van die twee variabelen vindt men in tabel 31. Figuur 19 geeft een grafische voorstelling van de 

verdeling. 

 

Tabel 31. Verdelingskenmerken voor twee globale klasgroepcompositievariabelen  

Aandeel GOK-leerlingen (Nederlands- of anderstalig) 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .73 .23 .156 .934 .165 .686 .328 218 

Uitgebreid  .00 .86 .27 .192 .932 .141 .326 .282 297 

Aandeel anderstalige leerlingen (GOK of niet-GOK) 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 1.00 .17 .199 1.814 .165 3.399 .328 218 

Uitgebreid  .00 1.00 .23 .237 1.217 .141 .724 .282 297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verschillen tussen klassen in gemiddelde initiële taalvaardigheid blijken behoorlijk groot te zijn 

wanneer men ze vergelijkt met de standaarddeviatie van de individuele scores op de taal-

vaardigheidstoets begin eerste leerjaar (zie tabel 10). Dat is ook het geval voor de klasgemiddelden 

van de initiële wiskundescore. Het verschil tussen het hoogste en het laagste klasgemiddelde 

bedraagt bijna twee maal de leerwinst die modale Vlaamse leerlingen gemiddeld in de loop van het 

eerste leerjaar maken. Tabel 32 geeft een overzicht van de verdelingskenmerken. Figuur 20 

presenteert de histogrammen. De verdeling voor de gemiddelde initiële wiskundescores is een stuk 

schever dan voor de initiële taalvaardigheidsscores. Voor beide variabelen is er een uitval van vier 

klassen, twee klassen uit de referentiesteekproef en twee klassen uit de oversampling, met 
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Figuur 19. Verdeling van GOK-leerlingen en van anderstalige leerlingen over de klassen (N (klassen) = 297) 
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respectievelijk 8, 26, 10 en 6 leerlingen. Omdat het in vergelijking met de hoger gerapporteerde 

multiniveau-analyses niet om een extra uitval blijkt te gaan, werden hiervoor geen dummy-varia-

belen aangemaakt. 

Tabel 32. Verdelingskenmerken van de klasgemiddelden van de initiële toetsscores  

Gemiddelde initiële taalvaardigheidsscore 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 43.36 63.04 53.54 3.152 -.168 .166 .598 .330 216 

Uitgebreid  38.96 63.04 53.01 3.427 -.464 .142 1.138 .284 293 

Gemiddelde initiële wiskundescore 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 38.47 61.75 55.12 3.787 -1.290 .166 2.457 .330 216 

Uitgebreid  38.47 61.75 53.93 4.599 -.953 .142 .376 .284 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Onderlinge samenhang tussen de predictoren 

De onderlinge samenhang tussen de predictoren op klasniveau werd onderzocht door middel van 

correlationele analyses. De klasgrootte bleek met geen enkele andere klasvariabele significant te 

correleren. Het aandeel jongens in de klas bleek maar met één van de andere variabelen samen te 

hangen, nl. het aandeel anderstalige niet-GOK-leerlingen. De samenhang is zwak (r(297) = -0.118, p 

< .05) en wijst erop dat klassen met meer anderstalige niet-GOK-leerlingen iets meer meisjes tellen.  

Ook tussen de vijf leerkrachtkenmerken onderling zijn er weinig echt sterke samenhangen. De 

sterkste, maar nog steeds maar matige samenhang wordt aangetroffen tussen aandacht voor diver-
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Figuur 20. Verdeling van gemiddelde initiële toetsscores taal en wiskunde over de klassen (N (klassen) = 293) 
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siteit en doelmatigheidsbeleving (r(297) = .432, p < .001). Positieve, maar zwakkere samenhangen 

vinden we tussen opvatting over het leerproces als actief gebeuren en opvatting over kansarme 

leerlingen, aandacht voor diversiteit en doelmatigheidsbeleving (zie tabel 33). De samenhangen zijn 

niet van die aard dat er voor multicollineariteitsproblemen gevreesd moet worden. 

 

Tabel 33. Correlaties tussen leerkrachtkenmerken 

    actief zittenblijven kansarmen diversiteit doelmatigheid 

Correlatie 1 .033 .188(**) .264(**) .153(*) 
Sig. (tweezijdig) . .595 .002 .000 .013 

Opvatting 
leerproces als 
actief gebeuren N (leerkrachten) 263 263 261 262 263 

Correlatie .033 1 .033 -.006 .125(*) 
Sig. (tweezijdig) .595 . .597 .929 .043 

Opvatting over 
zittenblijven 

N (leerkrachten) 263 263 261 262 263 

Correlatie .188(**) .033 1 .117 .004 
Sig. (tweezijdig) .002 .597 . .061 .943 

Opvatting over 
kansarme 
leerlingen N (leerkrachten) 261 261 261 260 261 

Correlatie .264(**) -.006 .117 1 .432(**) 
Sig. (tweezijdig) .000 .929 .061 . .000 

Aandacht voor 
diversiteit 

N (leerkrachten) 262 262 260 262 262 

Correlatie .153(*) .125(*) .004 .432(**) 1 

Sig. (tweezijdig) .013 .043 .943 .000 . 
Doelmatigheids-
beleving 

N (leerkrachten) 263 263 261 262 263 

** significant op 1 %-niveau (tweezijdig).  * significant op 5 %-niveau (tweezijdig). 
 

 

Tabel 34. Correlaties tussen leerkrachtkenmerken en klasgroepcompositie 

  Aandeel leerlingen in de klas 

    
Nederlands-
talig GOK 

Anderstalig 
GOK 

Anderstalig 
niet-GOK Turks GOK Arabisch / 

Berber GOK 

Correlatie -.029 -.052 .129(*) -.151(*) -.023 
Sig. (tweezijdig) .644 .404 .036 .014 .714 

Opvatting 
leerproces als 
actief gebeuren N (leerkrachten) 263 263 263 263 263 

Correlatie .004 .025 .042 .053 -.022 
Sig. (tweezijdig) .948 .684 .496 .390 .722 

Opvatting over 
zittenblijven 

N (leerkrachten) 263 263 263 263 263 

Correlatie -.007 .084 .132(*) .074 .054 
Sig. (tweezijdig) .908 .178 .032 .234 .384 

Opvatting over 
kansarme 
leerlingen N (leerkrachten) 261 261 261 261 261 

Correlatie .106 .115 .003 .050 .049 
Sig. (tweezijdig) .087 .062 .967 .422 .426 

Aandacht voor 
diversiteit 

N (leerkrachten) 262 262 262 262 262 

Correlatie .040 -.049 -.038 -.010 -.027 

Sig. (tweezijdig) .514 .426 .543 .877 .666 
Doelmatigheids-
beleving 

N (leerkrachten) 263 263 263 263 263 

* significant op 5 %-niveau (tweezijdig). 
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Naarmate klassen meer Nederlandstalige GOK-leerlingen tellen, zitten er in het algemeen iets minder 

anderstalige GOK-leerlingen (r(297) = -.174, p < .01) en minder anderstalige niet-GOK-leerlingen (r(297) = 

-.347, p < .001). Anderstalige GOK-leerlingen en anderstalige niet-GOK-leerlingen blijken dan juist wel 

iets meer in dezelfde klassen voor te komen (r(297) = .129, p < .05). En in klassen met meer Turkse GOK-

leerlingen, treffen we doorgaans ook iets meer Arabisch of Berber sprekende leerlingen aan (r(297) 

= .116, p < .05). Maar ook deze samenhangen zijn niet van die aard dat er voor ernstige multicollineari-

teitsproblemen gevreesd moet worden. Dat geldt ook voor de correlaties tussen leerkrachtkenmerken 

en klasgroepcompositie. Een drietal correlaties zijn weliswaar significant, maar niettemin erg zwak 

(zie tabel 34). 

Tussen het klasgemiddelde voor initiële taalvaardigheid en het klasgemiddelde voor de beginscore voor 

wiskunde is er wel een sterke correlatie (r(293) = .75, p < .001). Om interpretatieproblemen te 

vermijden, zal alleen het klasgemiddelde voor initiële taalvaardigheid in de multiniveau-analyses 

opgenomen worden. 

 

4.3 Resultaten van de multiniveau-analyses 

Van enige invloed van de leerkrachtkenmerken of klasgroepcompositie op de beginprestaties voor 

wiskunde begin eerste leerjaar kan logischerwijze eigenlijk geen sprake zijn. Gezien het gegeven dat 

veel kinderen het eerste leerjaar doorbrengen in ongeveer dezelfde klasgroep of in een klasgroep 

met gelijkaardige kenmerken als de klasgroep waarmee ze het kleuteronderwijs volgden, zijn 

statistische samenhangen evenwel niet uitgesloten. Zulke statistische samenhangen dienen dan 

echter eerder geïnterpreteerd worden als reflecties van samenhangen die eerder in het kleuter-

onderwijs bestonden, dan om effecten van processen tijdens het eerste leerjaar. In het kader van de 

voorliggende onderzoeksvragen zijn ze daarom minder interessant，behalve dan voor het controleren 

voor verschillen in de beginsituatie. We zullen er daarom niet veel aandacht aan besteden en ons 

vooral concentreren op de effecten van de interactie met de factor TIJD.39 De interactie met de 

factor TIJD laat zien in hoeverre een leerkracht- of klasgroepcompositiekenmerk de groei in 

wiskundevaardigheid bij de leerlingen bevordert of afremt. De interactie van die interactie met elk 

van de onderscheiden GOK- en niet-GOK-categorieën toont in hoeverre bepaalde leerkracht- of 

klasgroepcompositiekenmerken meer of minder bevorderend werken voor sommige categorieën van 

leerlingen dan voor andere. 

                                                        
39 In principe zouden we het hoofdeffect van het betrokken leerkracht- of klascompositiekenmerk uit het model kunnen 
weglaten. Om een interactie-effect correct te kunnen interpreteren, volstaat het om één van de betrokken hoofdeffecten in 
de analyses op te nemen. In ons geval is dat het hoofdeffect van de factor TIJD, dat – zoals bekend – aangeeft wat de 
gemiddelde leerwinst in het eerste leerjaar is voor de leerlingen uit de referentiecategorie (= modale Vlaamse meisjes die het 
eerste leerjaar zonder achterstand begonnen) met gemiddelde waarden voor de predictoren. 
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Vooraleer ze in de analyses werden opgenomen, werden alle klasvariabelen gecentreerd rond het 

gemiddelde op klasniveau.  

De modellen waarin de effecten van de klasvariabelen getoetst worden, bouwen voort op de eerder 

besproken modellen uit hoofdstuk 3. 

De klasgrootte noch de samenstelling van de klas naar sekse van de leerling blijken enig effect te 

hebben op de vooruitgang voor wiskunde in het eerste leerjaar. Van enige samenhang van klasgrootte 

of samenstelling naar sekse met de kloof tussen GOK- en niet-leerlingen was evenmin sprake. 

Samenhangen met leerwinst voor wiskunde werden wel gevonden voor de opvatting van de 

leerkracht over zittenblijven en met het aandeel anderstalige GOK-leerlingen in de klas.  

 

4.3.1 Samenhang met leerkrachtkenmerken 

De resultaten van de multiniveau-analyses met betrekking de leerkrachtkenmerken vindt men in 

tabel 35. Met het oog op de vergelijking van modellen wordt in die tabel model 5c terug 

opgenomen.40 Modellen 6a en 6r tonen de resultaten i.v.m. de samenhang met leerkrachtkenmerken, 

respectievelijk zonder en met random effecten. 

Van de vijf onderzochte leerkrachtkenmerken werd enkel voor opvatting over zittenblijven een 

samenhang met wiskundescores in het eerste leerjaar gevonden. Leerlingen met een leerkracht die 

meent dat zittenblijven een gunstig effect kan hebben bij minder goed vorderende leerlingen, 

blijken meer leervorderingen te maken (β = 1.084, SE = 0.399, p < .001). Het effect is klein (ES = 

0.09)41 en voegt niet meer dan 0.7 % toe aan de totale verklaarde variantie. Op klasniveau gaat het 

om 1 % bijkomend verklaarde variantie en op schoolniveau om 3.5 %. Er is geen sprake van enig inter-

actie-effect, niet met de leerlingvariabele vertraging, noch met enige van de subcategorieën van 

GOK- of niet-GOK-leerlingen. Aan de coëfficiënten voor die subcategorieën van GOK- en niet-GOK-

leerlingen zelf verandert niets. De opvating van de leerkracht over zittenblijven draagt dus niet bij 

tot de verklaring van de evolutie in de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen. De dummyvariabele 

die werd ingevoerd ter aanduiding van de 34 klassen waarvoor gegevens over de leerkracht-

opvattingen ontbreken (en waardoor die klassen in de analyses konden worden behouden), laat voor 

die leerlingen geen significant verschil in vooruitgang in wiskunde zien. Die leerlingen blijken wel een 

significant lagere beginscore te hebben. Dat verschil is echter klein.  

Aan de random effecten verandert de toevoeging van opvatting over zittenblijven weinig. Het random 

effect op schoolniveau van “GOK-status onbekend” is nog slechts marginaal significant, maar werd 

behouden omdat verwijdering ervan tot een significant slechter model bleek te leiden. Aan het random 

                                                        
40 Om het model zo weinig mogelijk met “overtollige”dummy’s te bezwaren werden de niet-significante dummy’s voor 
ontbrekende waarden op de variabelen “culturele kloof” en “ondersteunend thuismilieu” uit het model verwijderd.  
41 Effectgrootte werd geschat door de regressiecoëfficiënt te vermenigvuldigen met de SD van “opvatting over zittenblijven” 
(SD = 0.649) en te delen door de SD van het verschil tussen eind- en beginscore voor wiskunde (SD = 7.610). 
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effect op schoolniveau van de impact van initiële taalvaardigheid verandert er nauwelijks iets. 

Tabel 35. Impact van de opvatting van de leerkracht over zittenblijven op de vooruitgang in 
wiskunde in het eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 5c*  model 6a  model 6r 

CONS  4631 β 53.580   53.690   53.855  
  SE 0.2547   0.2567   0.2503  

TIJD                     β 12.551   12.497   12.512  
  SE 0.4019   0.4031   0.4032  

AT-Niet-GOK (Overig) 400 β -1.591   -1.621   -1.751  
  SE 0.3288   0.3286   0.3254  

AT-Niet-GOK x tijd             β 0.884   0.889   0.881  
  SE 0.4124   0.4122   0.4120  

NL-GOK              626 β -1.867   -1.874   -1.944  
  SE 0.2374   0.2374   0.2358  

Nl-GOK x tijd       β -0.105   -0.102   -0.101  
  SE 0.2947   0.2946   0.2945  

AT-GOK (Overig)   203 β -2.486   -2.500   -2.744  
  SE 0.4396   0.4394   0.4382  

AT-GOK x tijd            β 1.623   1.632   1.631  
  SE 0.5526   0.5524   0.5522  

GOK_onbekend  467 β -2.215   -2.210   -2.187  
  SE 0.2932   0.2933   0.3190  

GAP_onbekend x tijd   β 0.236   0.225   0.196  
  SE 0.3737   0.3737   0.3737  

Turks_nietGOK         -55 β -0.733   -0.700   -1.015  
  SE 0.7514   0.7516   0.7468  

Turks_nietGOK x tijd          β 1.104   1.112   1.158  
  SE 0.9503   0.9501   0.9498  

Turks_GOK         -193 β -1.069   -1.054   -1.107  
  SE 0.5471   0.5467   0.5449  

Turks_GOK x tijd          β 0.658   0.664   0.678  
  SE 0.6931   0.6927   0.6924  

Arberb_nietGOK         -30 β -0.743   -0.731   -0.871  
  SE 0.9615   0.9614   0.9542  

Arberb_nietGOK x tijd         β 0.621   0.614   0.642  
  SE 1.1740   1.1740   1.1740  

Arberb_GOK         -112 β -0.796   -0.777   -0.811  
  SE 0.6044   0.6043   0.6006  

Arberb_GOK x tijd         β -1.306   -1.310   -1.311  
  SE 0.7641   0.7640   0.7638  

Oost-Europees_nietGOK -24 β -0.570   -0.527   -0.717  
  SE 1.0640   1.0640   1.0590  

Oost-Europees_nietGOK x tijd  β 3.243   3.228   3.288  
  SE 1.3430   1.3430   1.3430  
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Tabel 35. Impact van de opvatting van de leerkracht over zittenblijven op de vooruitgang in 
wiskunde in het eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 5c*  model 6a  model 6r 

Oost-Europees_GOK -51 β -1.072   -1.036   -1.063  
  SE 0.7995   0.7996   0.7955  

Oost-Europees_GOK x tijd  β 1.693   1.692   1.697  
  SE 1.0340   1.0330   1.0330  

Jongen 2323 β 1.005   1.004   1.003  
  SE 0.1494   0.1494   0.1487  

Jongen x tijd  β 1.656   1.659   1.660  
  SE 0.1847   0.1847   0.1846  

Vertraagd 204 β -1.114   -1.134   -1.119  
  SE 0.4583   0.4583   0.4558  

Vertraagd x tijd  β -1.198   -1.170   -1.176  
  SE 0.5842   0.5842   0.5842  

Geboortemaand  β -0.176   -0.175   -0.176  
  SE 0.0231   0.0231   0.0230  

Geboortemaand x tijd  β 0.027   0.026   0.027  
  SE 0.0286   0.0286   0.0286  

Vetraagd x geboortemaand  β 0.164   0.165   0.162  
  SE 0.1200   0.1200   0.1196  

Vertraagd x geb.mnd x tijd  β -0.149   -0.150   -0.147  
  SE 0.1504   0.1504   0.1504  

Score taaltoets begin L1  β 0.544   0.544   0.543  
  SE 0.0113   0.0113   0.0126  

Score taaltoets begin L1 x tijd  β -0.098   -0.098   -0.096  
  SE 0.0142   0.0142   0.0142  

Ondersteun.thuismilieu (D)  β 1.146   1.145   1.146  
  SE 0.1843   0.1842   0.1829  

Thuismilieu * tijd  β 0.708   0.705   0.707  
  SE 0.2316   0.2316   0.2315  

Geen cult. kloof vlgs lk.  β -0.569   -0.600   -0.578  

   SE 0.2299   0.2303   0.2277  

Mate van kloof (c2)  β -1.137   -1.142   -1.056  

   SE 0.1057   0.1056   0.1072  

Geen kloof x tijd  β 0.295   0.281   0.284  

   SE 0.2993   0.2995   0.2993  

Mate van kloof (c2) x tijd  β 0.971   0.972   0.967  

   SE 0.1344   0.1344   0.1343  

Leerkrachtkenmerken       

Alle LK-kenmerken missing   β   -0.947   -0.591  

  SE   0.4325   0.4124  

(vervolg) 
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Tabel 35. Impact van de opvatting van de leerkracht over zittenblijven op de vooruitgang in 
wiskunde in het eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 5c*  model 6a  model 6r 

Alle LK-kenmerken missing * tijd β   0.511   0.357  

  SE   0.9312   0.9288 

Opvatting LK zittenblijven  β   -0.087   -0.064  
  SE   0.1958   0.1856  

Opvatt. LK zittenblijven * tijd  β   1.084   1.085  

  SE   0.3992   0.3980  

Random        

school        

CONS     /CONS   β 2.491   2.314   1.941  
  SE 0.4719   0.4539   0.4129  

TIJD     /CONS   β -1.172   -0.830   -0.659  
  SE 0.6853   0.6520   0.6221  

TIJD     /TIJD   β 8.271   7.314   7.362  
  SE 1.8380   1.7450   1.7480  

GOK_onbekend /CONS      β     0.723  

  SE 

   
 0.4963  

GOK_onbekend /TIJD      β     -0.295  

  SE 

   
 1.0110  

GOK_onbekend /GOK_onbekend β     1.651  

  SE 

   
 1.0740  

TvK – begin L1 /CONS      β     -0.074  

  SE 

   
 0.0212  

TvK – begin L1 /TIJD      β     0.048  

  SE 

   
 0.0421  

TvK – begin L1 /GOK_onbekend β     -0.095 

  SE 

   
 0.0369  

(vervolg) 
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Tabel 35. Impact van de opvatting van de leerkracht over zittenblijven op de vooruitgang in 
wiskunde in het eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 5c*  model 6a  model 6r 

TvK – begin L1 /TvK – begin L1  β     0.005  

  SE 

   
 0.0022  

klas        

CONS     /CONS   β 0.852   0.867   0.782  
  SE 0.2964   0.2979   0.2858  

TIJD     /CONS   β -1.009   -1.137   -1.201  
  SE 0.4754   0.4821   0.4741  

TIJD     /TIJD   β 8.789   8.950   8.933  
  SE 1.3770   1.3930   1.3910  

Leerling        

CONS     /CONS   β 24.324   24.332   24.015  
  SE 0.5228   0.5230   0.5265  

TIJD     /CONS   β -9.642   -9.647   -9.654  
  SE 0.4764   0.4765   0.4752  

TIJD     /TIJD   β 35.216   35.219   35.209  
  SE 0.7731   0.7731   0.7729  

 

tijd 
       

CONS     /CONS   β 0   0   0  
  SE 0   0   0  

N (metingen)   9060   9060   9060  

Deviantie (-2log(likelihood))   56631.45   56619.62  56585.22  

Verschil      11.83   34.40  

Aantal extra parameters      4   7  

Significantieniveau      0.018   0.000  

 

 

4.3.2 Samenhang met klasgroepcompositiekenmerken 

Tabel 36 presenteert de resultaten van multiniveau-analyses met klasgroepcompositiekenmerken als 

predictoren. Het eerste model dat gepresenteerd wordt (model 7a) bouwt verder op model 6a uit 

tabel 35. Uit model 7a komt naar voor dat een groter aandeel Nederlandstalige GOK-leerlingen een 

negatief effect heeft op de vooruitgang die leerlingen in het eerste leerjaar voor wiskunde maken (β 

= -5.036, SE = 2.203, p < .001). Maar vanaf het ogenblik dat het aandeel anderstalige GOK-leerlingen 

als predictor wordt toegevoegd, blijkt de impact van het aandeel Nederlandstalige GOK-leerlingen 

niet langer significant (zie model 7b). Het effect van het aandeel anderstalige GOK-leerlingen is 

significant en wordt niet of nauwelijks beïnvloed door de gelijktijdige aanwezigheid van andere 

(slot) 
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klasgroepcompositie-effecten. Die blijken overigens geen van alle significant. In model 7d worden 

daarom enkel het aandeel anderstalige GOK-leerlingen en het aandeel leerlingen voor wie de 

GOK-status onbekend is als effecten behouden.42  

Het effect van het aandeel anderstalige GOK-leerlingen in de klas op de vooruitgang van de 

leerlingen is anders georiënteerd dan verwacht. Het is namelijk positief (β = 7.820, SE = 1.680, p 

< .001): hoe groter het aandeel anderstalige GOK-leerlingen in de klas, hoe groter de leerwinst voor 

wiskunde in het eerste leerjaar. Dat blijkt bovendien een algemeen effect te zijn, want van enige 

significante interactie met leerlingkenmerken (met name de GOK- of niet-GOK-subcategorie waartoe 

ze behoren) blijkt geen sprake te zijn. Met een effectgrootte van .17 is dit groepscompositie-effect 

bezwaarlijk groot te noemen. De extra variantie die het verklaart bedraagt maar iets meer dan een 

kwart procent van de totale variantie. Op klasniveau gaat het om net geen 5 % van de beperkte 

klasvariantie. Controle voor het effect van het aandeel anderstalige GOK-leerlingen in de klas blijkt 

voor sommige subcategorieën van GOK- en niet-GOK-leerlingen tot een heel beperkte reductie van 

de extra groei te leiden. Gelet op het gegeven dat een belangrijk deel van de anderstalige leerlingen 

(in het bijzonder Turkse en Arabisch of Berber sprekende GOK-leerlingen) in klassen met hoge 

concentraties anderstalige GOK-leerlingen zitten, spoort deze reductie met de richting van het 

groepscompositie-effect. De omvang van de reductie is echter heel beperkt en bedraagt niet meer 

dan enkele procenten t.o.v. de totale door de betrokken leerlingcategorieën gerealiseerde extra 

groei (of inhaalbeweging) tijdens het eerste leerjaar. 

De samenhang tussen het aandeel anderstalige GOKleerlingen in de klas en de beginscore voor 

wiskunde is negatief (zie model 7d: β = -5.231, SE = 0.8221, p < .001). Dat wil zeggen dat in klassen 

met veel anderstalige GOK-leerlingen de beginscore voor wiskunde lager ligt dan op grond van hun 

indviduele achtergrondkenmerken verwacht kon worden. Hoe dat komt, is niet met zekerheid te 

duiden. Bij basisscholen die hun eersteklassers vooral uit één of een beperkt aantal (al dan niet eigen) 

kleuterscholen halen, zou dat het gevolg kunnen zijn van een groepscompositie-effect in het 

kleuteronderwijs. Het zou ook kunnen wijzen op een selectie-effect, nl. dat vooral anderstalige 

GOK-leerlingen met een lager prestatieniveau terechtkomen in scholen met hoge concentraties 

anderstalige GOK-leerlingen. 

Model 7c laat zien dat het positieve groepscompositie-effect voor aandeel anderstalige GOK-

leerlingen in de klas op de leerwinst voor wiskunde in het eerste leerjaar niet volledig toegeschreven 

kan worden aan de extra lage beginsore voor wiskunde die kenmerkend is voor leerlingen in klassen 

met veel anderstalige GOK-leerlingen. Ook wanneer niet gecontroleerd wordt voor die extra lage 

beginscore, blijft er een positief groepscompositie-effect (β = 5.227, SE = 1.645, p < .001).  

                                                        
42 Het aandeel “leerlingen met GOK-status onbekend” blijkt geen significant te hebben op de vooruitgang die leerlingen in 
wiskunde boeken. Het wordt toch in het model behouden om te kunnen controleren voor klassen met een groot aandeel 
leerlingen voor wie de GOK-status niet bekend is. 
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Het aandeel Turks sprekende leerlingen (β = 0.575, SE = 3.8500, ns)en het aandeel Arabisch of Berber 

sprekende leerlingen (β = 1.069, SE = 6.1820, ns) in de klas bleken op zich geen (bijkomend) signifi-

cant effect te hebben op de vooruitgang die leerlingen boeken. Vervanging van het aandeel anders-

talige GOK-leerlingen door het totale aandeel anderstalige leerlingen (GOK & niet-GOK) leidde tot 

een zwakker model. (De deviantie stijgt met 17 basispunten.)  

Significante effecten op de vooruitgang in wiskunde waren er evenmin voor het klasgemiddelde op de 

initiële taalvaardigheidsscore (β = 0.068, SE = 0.0898, ns). Ook wanneer de gemiddelde initiële 

taalvaardigheidsscore als enige klasgroepcompositievariabele werd ingevoerd, bleek het effect ervan 

niet significant (β = -0.051, SE = 0.0814, ns). In een model waarin ook het aandeel anderstalige 

GOK-leerlingen als predictor opgenomen is, is er evenmin een samenhang tussen gemiddelde initiële 

taalvaardigheidsscore en beginscore voor wiskunde (β = -0.007, SE = 0.0433, ns). 

Van de vroegere random effecten op schoolniveau houdt enkel het random effect voor de initiële 

taalscore stand. Het random effect voor GOK-status onbekend is niet langer significant. 

 
 
 

Tabel 36. Impact van klasgroepcompositiekenmerken op de vooruitgang in wiskunde in het 
eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 7a Model 7b model 7c Model 7d model 7r 

CONS  4631 β 53.633  53.548  53.693  53.584  53.630  
  SE 0.2545  0.2405  0.2568  0.2418  0.2412  

TIJD                     β 12.464  12.529  12.459  12.543  12.542  
  SE 0.4041  0.3938  0.3943  0.3951  0.3950  

Leerlingkenmerken        

Anderstalig-niet-GOK (Overig)  400 β -1.607  -1.361  -1.634  -1.572  -1.559  
  SE 0.3287  0.3402  0.3286  0.3260  0.3242  

AT-Niet-GOK x tijd             β 0.861  0.705  0.813  0.855  0.850  
  SE 0.4125  0.4180  0.4165  0.4114  0.4114  

Nederlandstalig-GOK          626 β -1.859  -1.757  -1.869  -1.836  -1.852  
  SE 0.2413  0.2419  0.2374  0.2370  0.2366  

Nl-GOK x tijd       β -0.036  -0.108  -0.062  -0.133  -0.135  
  SE 0.2964  0.2967  0.2961  0.2944  0.2944  

Anderstalig-GOK (Overig)      203 β -2.483  -2.139  -2.521  -2.238  -2.257  
  SE 0.4396  0.4440  0.4394  0.4421  0.4423  

AT-GOK x tijd            β 1.621  1.378  1.528  1.440  1.438  
  SE 0.5526  0.5547  0.5542  0.5538  0.5537  

GOK_onbekend  467 β -2.064  -1.936  -2.214  -1.997  -1.974  
  SE 0.3002  0.3010  0.2932  0.3002  0.2997  

GAP_onbekend x tijd   β 0.222  0.132  0.243  0.151  0.156  
  SE 0.3772  0.3775  0.3766  0.3771  0.3771  



   

Predictoren klasniveau Eerste leerjaar - GOK Wiskunde 
   

 

94 

Tabel 36. Impact van klasgroepcompositiekenmerken op de vooruitgang in wiskunde in het 
eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 7a Model 7b model 7c Model 7d model 7r 

Turks_nietGOK         -55 β -0.697  -0.651  -0.701  -0.527  -0.686  
  SE 0.7514  0.7517  0.7516  0.7491  0.7484  

Turks_nietGOK x tijd          β 1.153  1.060  1.097  0.932  0.949  
  SE 0.9502  0.9510  0.9509  0.9497  0.9496  

Turks_GOK         -193 β -1.076  -0.863  -1.067  -0.787  -0.867  
  SE 0.5457  0.5446  0.5467  0.5438  0.5485  

Turks_GOK x tijd          β 0.689  0.502  0.591  0.426  0.437  
  SE 0.6926  0.6933  0.6935  0.6926  0.6926  

Arberb_nietGOK         -30 β -0.767  -0.734  -0.746  -0.660  -0.721  
  SE 0.9617  0.9611  0.9614  0.9604  0.9579  

Arberb_nietGOK x tijd         β 0.655  0.622  0.631  0.542  0.562  
  SE 1.1740  1.1740  1.1740  1.1740  1.1740  

Arberb_GOK         -112 β -0.782  -0.733  -0.779  -0.681  -0.682  
  SE 0.6046  0.6039  0.6043  0.6026  0.6025  

Arberb_GOK x tijd         β -1.269  -1.319  -1.299  -1.396  -1.388  
  SE 0.7641  0.7639  0.7640  0.7632  0.7632  

Oost-Europees_nietGOK -24 β -0.551  -0.701  -0.540  -0.590  -0.741  
  SE 1.0650  1.0650  1.0640  1.0630  1.0620  

Oost-Europees_nietGOK x tijd  β 3.279  3.365  3.298  3.250  3.274  
  SE 1.3430  1.3430  1.3430  1.3420  1.3420  

Oost-Europees_GOK -51 β -0.988  -1.048  -1.044  -0.979  -1.050  
  SE 0.7999  0.7989  0.7995  0.7977  0.7988  

Oost-Europees_GOK x tijd  β 1.725  1.757  1.749  1.670  1.680  
  SE 1.0340  1.0330  1.0330  1.0330  1.0320  

Jongen 2323 β 1.002  0.998  1.004  1.002  1.002  
  SE 0.1494  0.1492  0.1493  0.1492  0.1490  

Jongen x tijd  β 1.660  1.665  1.662  1.663  1.664  
  SE 0.1847  0.1845  0.1846  0.1846  0.1845  

Vertraagd 204 β -1.125  -1.037  -1.127  -1.037  -0.997  
  SE 0.4583  0.4570  0.4582  0.4571  0.4561  

Vertraagd x tijd  β -1.156  -1.226  -1.189  -1.250  -1.253  
  SE 0.5841  0.5836  0.5838  0.5836  0.5835  

Geboortemaand  β -0.175  -0.176  -0.176  -0.176  -0.177  
  SE 0.0231  0.0231  0.0231  0.0231  0.0230  

Geboortemaand x tijd  β 0.025  0.026  0.026  0.027  0.027  
  SE 0.0286  0.0286  0.0286  0.0286  0.0286  

Vetraagd x geboortemaand  β 0.159  0.145  0.167  0.148  0.139  
  SE 0.1200  0.1199  0.1200  0.1200  0.1199  

Vertraagd x geb.mnd x tijd  β -0.148  -0.138  -0.146  -0.139  -0.139  
  SE 0.1504  0.1503  0.1503  0.1503  0.1503  

(vervolg) 
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Tabel 36. Impact van klasgroepcompositiekenmerken op de vooruitgang in wiskunde in het 
eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 7a Model 7b model 7c Model 7d model 7r 

Score taaltoets begin L1  β 0.544  0.543  0.544  0.543  0.543  
  SE 0.0113  0.0112  0.0113  0.0112  0.0127  

Score taaltoets begin L1 x tijd  β -0.098  -0.098  -0.098  -0.097  -0.096  
  SE 0.0142  0.0142  0.0142  0.0142  0.0142  

Ondersteun.thuismilieu (D)  β 1.146  1.153  1.150  1.147  1.136  
  SE 0.1842  0.1831  0.1842  0.1832  0.1828  

Thuismilieu * tijd  β 0.698  0.697  0.699  0.706  0.708  
  SE 0.2315  0.2311  0.2312  0.2311  0.2311  

Geen cult. kloof vlgs lk.  β -0.612  -0.624  -0.602  -0.617  -0.617  

   SE 0.2305  0.2284  0.2299  0.2286  0.2271  

Mate van kloof (c2)  β -1.136  -1.090  -1.138  -1.091  -1.074  

   SE 0.1057  0.1053  0.1056  0.1054  0.1060  

Geen kloof x tijd  β 0.292  0.301  0.296  0.284  0.288  

   SE 0.2995  0.2985  0.2987  0.2986  0.2985  

Mate van kloof (c2) x tijd  β 0.965  0.933  0.954  0.938  0.937  

   SE 0.1344  0.1342  0.1343  0.1343  0.1343  

Klas- en leerkrachtkenmerken       

Alle LK-kenmerken missing   β -0.762  -0.660  -0.935  -0.572  -0.411  

  SE 0.4359  0.4022  0.4307  0.4049  0.3993  

Alle LK-kenmerken missing * tijd β 0.441 0.150  0.321  0.064  0.035  

  SE 0.9287  0.9068  0.9100  0.9109  0.9110  

Opvatting LK zittenblijven 
 

β -0.069  -0.129   -0.139  -0.111  

  SE 0.1961  0.1854   0.1866  0.1806  

Opvatt. LK zittenblijven * tijd  β 1.091  1.163  1.110  1.186  1.183  

  SE 0.3964  0.3855  0.3724  0.3884  0.3883  

Aandeel NL-GOK in klas 
 

β -0.140  -1.940     

  SE 1.1160  1.0930     

Aandeel NL_GOK in klas * tijd 
 

β -5.036  -2.765  -3.571    
  SE 2.2030  2.2690  2.2050    

Aandeel anderstalige GOK klas β  -5.289   -5.231  -4.662  

  SE  0.8185   0.8221  0.8267  

Aandeel anderst. GOK klas * tijd β  7.292  5.227  7.820  7.750  
  SE  1.6840  1.6450  1.6800  1.6800  

Aandeel anderst. niet-GOK klas β  -2.250     
  SE  0.9290     

(vervolg) 
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Tabel 36. Impact van klasgroepcompositiekenmerken op de vooruitgang in wiskunde in het 
eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 7a Model 7b model 7c Model 7d model 7r 

Aandeel anderst. niet-GOK klas * tijd β  2.310  1.504    
  SE  1.9440  1.8980    

Aandeel GOK onbekend in klas 
 

β -2.638  -2.494   -2.196  -1.999  

  SE 1.0600  0.9980   0.9925  0.9933  

Aandeel GOK onbekend in klas * tijd β -1.422  -2.295  -3.208  -1.815  -1.807  
  SE 2.1460  2.1120  2.0540  2.1020  2.1020  

Random 
       

school        

CONS     /CONS   β 1.964  0.882  2.340  1.014  1.076  
  SE 0.4247  0.3219  0.4556  0.3334  0.3294  

TIJD     /CONS   β -0.808  0.368  -0.119  0.408  0.363  
  SE 0.6298  0.5155  0.6153  0.5284  0.5253  

TIJD     /TIJD   β 7.380  6.269  6.342  6.315  6.315  
  SE 1.7260  1.5930  1.5990  1.6150  1.6140  

TvK – begin L1 /CONS      β     -0.056  

  SE     0.0181  

TvK – begin L1 /TIJD      β     -0.003  

  SE     0.0404  

TvK – begin L1 /TvK – begin L1  β     0.005  

  SE     0.0022  

Klas        

CONS     /CONS   β 0.984  1.203  0.856  1.166  1.035  
  SE 0.3115  0.3317  0.2962  0.3284  0.3123  

TIJD     /CONS   β -1.186  -1.375  -1.160  -1.409  -1.366  
  SE 0.4865  0.5016  0.4716  0.5044  0.4921  

TIJD     /TIJD   β 8.614  8.580  8.512  8.791  8.777  
  SE 1.3530  1.3420  1.3350  1.3670  1.3650  

Leerling        

CONS     /CONS   β 24.336  24.330  24.333  24.339  24.160  
  SE 0.5230  0.5229  0.5230  0.5231  0.5249  

TIJD     /CONS   β -9.649  -9.632  -9.642  -9.636  -9.702  
  SE 0.4765  0.4763  0.4764  0.4764  0.4763  

TIJD     /TIJD   β 35.220  35.202  35.209  35.205  35.200  
  SE 0.7731  0.7727  0.7729  0.7728  0.7727  

Random 

(slot) 
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Tabel 36. Impact van klasgroepcompositiekenmerken op de vooruitgang in wiskunde in het 
eerste leerjaar. Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) model 7a Model 7b model 7c Model 7d model 7r 

Tijd        

CONS     /CONS   β 0  0  0  0  0  
  SE 0  0  0  0  0  

N (metingen)   9060  9060  9060  9060  9060  

Deviantie (-2log(likelihood))   56607.06  56557.76  56604.59  56569.06  56554.26  

Verschil   12.56a  49.30b  15.03 a  50.56 a  14.80c  

Aantal extra parameters   4  4  3  4  3  

Significantieniveau   0.014  0.000  0.002  0.000  0.002  

a In vergelijking met model 6a in tabel 35.  b Vergeleken met model 7a.  c Vergeleken met model 7d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21 geeft een visuele voorstelling van het klasgroepcompositie-effect van aandeel anderstalige 

GOK-leerlingen op de vooruitgang in wiskunde. Elk cirkeltje stelt een klas voor (N = 292). 

Om de verschillen tussen klassen weer te geven, vertrekken we van het residu op klasniveau. Maar 

omdat die rond het eigen schoolgemiddelde gecentreerd zijn, zijn ze onderling niet vergelijkbaar. 

Om elke klas te kunnen situeren t.a.v. het algemene Vlaamse gemiddelde, tellen we daarom het 

(ruwe) residu op klasniveau op bij het (ruwe) residu op schoolniveau. In figuur 21 betreft het de 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Aandeel anderstalige GOK-leerlingen in de klas

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Re
si

du
 (

sc
ho

ol
 +

 k
la

s)
 v

oo
r 

le
er

w
in

st
 w

is
ku

nd
e 

L1

Figuur 21. Samenhang tussen aandeel anderstalige GOK-leerlingen in de klas en toege-
voegde waarde voor de leerwinst voor wiskunde in L1 (N = 292 klassen) 
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residuen voor de factor TIJD, geschat volgens model 5c* in tabel 35. Zoals hoger uiteengezet, geeft 

de coëfficiënt voor de factor TIJD de algemene gemiddelde leerwinst in het eerste leerjaar aan. De 

som van klas- en schoolresidu geeft voor elk klas aan hoeveel het gemiddelde afwijkt van het 

algemene gemiddelde. In figuur 21 gaat het om de residuen na correctie voor alle predictoren in 

model 5c*. Die predictoren omvatten enkel variabelen op leerlingniveau. In feite geven die residuen 

dus weer wat de toegevoegde waarde is die binnen de school en klas gezamenlijk gerealiseerd wordt 

met betrekking tot de leerwinst voor wiskunde in L1. Die toegevoegde waarde wordt afgezet t.a.v. 

het aandeel anderstalige GOK-leerlingen in de klas.  

Behalve het feit dat de samenhang duidelijk positief is, valt toch vooral op dat voor elk niveau van 

aandeel anderstalige leerlingen in de klas, men klassen vindt met een hoge, gemiddelde of lage 

toegevoegde waarde. De correlatie tussen beide variabelen bedraagt minder dan .26, wat bij N = 292 

wel significant is, maar toch laag (r(292) = .257, p < .001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een vollediger beeld te krijgen, kan men die samenhang vergelijken met de overeenkomstige 

samenhang tussen de beginscore voor wiskunde (na correctie voor dezelfde predictoren) en het 

aandeel anderstalige GOK-leerlingen (zie figuur 22).  

Zoals hoger aangegeven moet deze samenhang opgevat worden als een (onbedoeld) selectie-effect 

of als het effect van het kleuteronderwijs. Om de vergelijking met figuur 21 te kunnen maken, 

werden in figuur 22 dezelfde schaalverdelingen gebruikt. Men kan zien dat, zelfs na correctie voor 
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Figuur 22. Samenhang tussen aandeel anderstalige GOK-leerlingen in de klas en klasresidu 
voor beginscore voor wiskunde in het eerste leerjaar (N = 292 klassen) 
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individuele achtergrondskenmerken, leerlingen in klassen met een hoger aandeel anderstalige 

GOK-leerlingen gemiddeld een lagere beginscore neigen te hebben. Het valt daarom niet moeilijk om 

het klasgroepcompositie-effect op de vooruitgang die leerlingen maken te zien als een inhaal-

beweging. De vraag is dan of die inhaalbeweging puur voor rekening komt van de klasgroep-

compositie (i.c. het aandeel anderstalige GOK-leerlingen) op zich, dan wel of hier de invloed 

merkbaar wordt van compenserende maatregelen (b.v. taalstimulerende maatregelen) die door 

leerkrachten meer of intensiever genomen worden in klassen met meer anderstalige GOK-leerlingen. 

 

4.4 Besluit 

Leerkracht- en klasgroepcompositiekenmerken blijken al bij al weinig impact te hebben op de 

vooruitgang in wiskunde die leerlingen in de loop van het eerste leerjaar boeken. Wat de 

leerkrachtkenmerken betreft, werd enkel voor opvattingen i.v.m. zittenblijven een significant maar 

klein effect vastgesteld. Leerlingen boeken gemiddeld iets meer vooruitgang naarmate hun leer-

kracht van oordeel is dat zittenblijven voor moeilijker lerende leerlingen een gunstig effect kan 

hebben. Dat beperkte effect is algemeen en niet hoger of lager voor specifieke leerlingcategorieën. 

Dat ene leerkrachteffect blijkt geen impact te hebben op de evolutie van de kloof tussen GOK- en 

niet-GOK-leerlingen. 

Voor slechts één klasgroepcompositie-effect werd een stabiel significant effect gevonden. Hoe hoger 

het aandeel anderstalige GOK-leerlingen in de klas, hoe meer vooruitgang voor wiskunde geboekt 

wordt in het eerste leerjaar. Een mogelijke hypothese is dat dit effect een inhaalbeweging vormt 

t.o.v. een tegengesteld samenhang met de beginscore. Het is opnieuw een algemeen effect; van enig 

meer of minder uitgesproken effect op specifieke leerlingcategorieën is geen sprake. Het draagt 

verder slechts in heel beperkte mate bij tot de verklaring van de extra groei in het eerste leerjaar die 

vastgesteld wordt voor subcategorieën van GOK- en niet-GOK-leerlingen.  

Het gemiddelde klasniveau met betrekking tot initiële taalvaardigheid blijkt geen invloed te hebben 

op de vooruitgang die leerlingen in het eerste leerjaar voor wiskunde boeken. 
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5. Predictoren op schoolniveau en hun effecten 

 

In dit hoofdstuk gaan we ten slotte na of predictoren op schoolniveau een verklaring kunnen bieden 

voor de evolutie in de kloof tussen (subcategorieën van) GOK- en niet-GOK-leerlingen. We geven 

eerst een overzicht van de verdelingskenmerken van de predictoren. We bekijken vervolgens de 

onderlinge samenhang tussen die predictoren en bespreken tenslotte de resultaten van de multi-

niveau-analyses.  

 

5.1 Overzicht van de predictoren 

In de navolgende paragrafen wordt voor elk van de predictoren de frequentieverdeling gegeven voor 

de referentiesteekproef en voor de uitgebreide steekproef.  

 

5.1.1 Schoolgrootte 

De schoolgrootte werd berekend aan de hand van het totale aantal leerlingen per school in het eerste 

leerjaar, inclusief de leerlingen die vóór het schooljaar 2003-2004 het eerste leerjaar al eens gedaan 

hadden. Tabel 37 geeft de kenmerken van de frequentieverdeling.  

 

Tabel 37. Verdelingskenmerken voor schoolgrootte (leerlingen in het eerste leerjaar) 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 6 69 33.08 14.834 .278 .222 -.623 .440 119 

Uitgebreid  5 74 32.25 14.449 .451 .191 -.295 .379 162 

 

5.1.2 GOK-doelgroepleerlingen, GOK-lestijden en aanwending ervan 

GOK-doelgroepleerlingen 

In het schooljaar 2003-2004 werd aan de directies een vragenlijst voorgelegd waarin onder meer 

gevraagd werd naar de manier waarop de GOK-uren aangewend werden. Van het Departement 

Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verkregen we gegevens omtrent het 

aandeel GOK-leerlingen en het aantal GOK-lestijden per school. Tabel 38 geeft de kenmerken weer 

van de verdeling van het percentage GOK-doelgroepleerlingen en van het aantal GOK-lestijden in de 

steekproef. Voor wat betreft het aandeel GOK-leerlingen kunnen we de cijfers verkregen van het 

Ministerie vergelijken met cijfers uit het eigen SiBO-databestand. Enige voorzichtigheid is hierbij 

aangewezen: de officiële cijfers geven het aandeel GOK-leerlingen in de hele lagere school weer, de 

cijfers die uit het SiBO-databestand betrokken werden, betreffen het aandeel GOK-leerlingen in het 

eerste leerjaar, op basis van gegevens uit de oudervragenlijst. Verschillen zijn dus mogelijk. Boven-
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dien is er een beperkt aantal scholen met een hoog aandeel leerlingen (> 50%) voor wie de 

GOK-status wegens ontbrekende gegevens niet gereconstrueerd kon worden. Daarom wordt de 

verdeling ook nog eens bekeken na weglating van deze scholen. Ondanks al deze verschillen, zijn de 

verdelingskenmerken zeer gelijklopend. Scholen tellen gemiddeld ongeveer 33% GOK-leerlingen in 

het eerste leerjaar (SiBO-data) en 29% in de hele lagere school (Ministerie-data). De verdeling is 

behoorlijk scheef en de verschillen tussen scholen groot (zie ook figuur 23). 

 

Tabel 38. Verdelingskenmerken voor aandeel GOK-doelgroepleerlingen 

Aandeel GOK-doelgroepleerlingen in L1 (SiBO-data) 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 92.86 26.85 18.378 1.380 .222 1.868 .440 119 

Uitgebreid  .00 100.00 33.76 24.688 1.018 .191 .007 .379 162 

Aandeel GOK-doelgroepleerlingen in L1 (SiBO-leerlingdata) gefilterda 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 92.86 26.85 18.378 1.380 .222 1.868 .440 119 

Uitgebreid  .00 94.12 32.69 23.528 1.035 .192 .106 .383 159 

Aandeel GOK-doelgroepleerlingen in de school (data Min. Vl. Gemeenschap – Dpt. Onderwijs) 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 2.38 89.51 22.26 16.825 2.149 .234 5.192 .463 107b 

Uitgebreid  2.38 96.23 29.26 23.844 1.445 .199 1.118 .395 149b 
aScholen met meer dan 50 % leerlingenmet onbekende GOK-status werden niet opgenomen in dit onderdeel van deze tabel . 
b13 scholen (12 uit de referentiesteekproef) bleken niet opgenomen in het databestand van het Ministerie. Deze scholen 
kregen geen GOK-lestijden. 
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Figuur 23. Verdeling van GOK-leerlingen in het eerste leerjaar (N (scholen) = 159) en in de volledige school 
(N(scholen) = 149) 
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GOK-lestijden 

Tabel 39 geeft de kenmerken van de verdeling van de GOK-lestijden over de scholen in de steekproef. 

Ongeveer 17 % van de scholen kreeg geen GOK-lestijden toegekend (22 % in de referentiesteekproef). 

Goed 40 % van de scholen (50 % in de referentiesteekproef) kreeg 12 of minder GOK-lestijden (zie 

figuur 24). 

 

Tabel 39. Verdeling van GOK-lestijden over de scholen (data Min. Vl. Gemeenschap – Dpt. Onderwijs) 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 0 125 17.81 22.062 2.718 .222 9.031 .440 119 

Uitgebreid  0 156 24.56 28.914 2.184 .191 5.316 .379 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwending van de GOK-lestijden 

We vroegen de directies op welke manier de GOK-lestijden in het lager onderwijs van hun school 

werden aangewend. We maakten een onderscheid tussen de volgende aanwendingswijzen:  

1) klassen lager onderwijs splitsen voor de hele schoolweek,  

2) klassen lager onderwijs splitsen voor bepaalde dagdelen of leergebieden,  

3) klastitularissen bijstaan in het kader van differentiatie, 

4) voor sommige leerlingen specifieke taalvaardigheidsactiviteiten organiseren, 

5) remediërende activiteiten organiseren voor individuele of kleine groepjes leerlingen, 

6) materialen ontwikkelen ten behoeve van de leerkrachten, 

7) leerkrachten ondersteunen bij het vernieuwen van hun klaspraktijk, 

8) de ontwikkeling van de leerlingen opvolgen met behulp van een leerlingvolgsysteem. 
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Figuur 24. Verdeling van GOK-lestijden over de scholen 

(N(scholen) = 162) 
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De directies konden één of meer aanwendingswijzen aankruisen. Voor scholen die geen GOK-lestijden 

gekregen hadden (N = 28), werd een antwoordcategorie “Niet van toepassing: geen GOK-lestijden” 

voorzien. Van 15 directies, allen uit scholen met GOK-lestijden, kregen we geen gegevens binnen 

over de aanwending van de GOK-lestijden. Tabel 40 geeft een overzicht van de antwoorden.  

 

Tabel 40. Aanwending GOK-lestijden 

Aanwendingswijze Aantal Percentage Totaala 

Splitsen van klassen voor hele schoolweek 17 14.3 119 

Splitsen van klassen voor dagdelen of leergebieden 20 16.8 119 

Hulp bij differentiatie 111 93.3 119 

Taalvaardigheidsactiviteiten voor sommige leerlingen 80 67.2 119 

Remediëring individueel of in kleine groepjes 95 79.8 119 

Materiaalontwikkeling 58 48.7 119 

Ondersteuning vernieuwing klaspraktijk 75 63.0 119 

Opvolging leerlingen met leerlingvolgsysteem 79 66.4 119 
a 28 scholen kregen geen GOK-lestijden, voor 15 scholen ontbreken de gegevens. 

 

Aan de directies werd eveneens gevraagd voor welke GOK-thema’s de school gekozen heeft. Ze 

konden één of meer keuzes aankruisen uit de lijst van thema’s die in het eerste GOK-decreet vermeld 

stonden: 

1) preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden 

2) taalvaardigheidsonderwijs 

3) intercultureel onderwijs 

4) doorstroming en oriëntering 

5) sociaal-emotionele ontwikkeling 

6) leerlingen- en ouderparticipatie. 

Tabel 41 geeft een overzicht van het aantal keren dat elk thema gekozen werd. Naast de 28 scholen 

waarvoor de vraag niet van toepassing was wegens geen GOK-lestijden, ontbreken voor deze vraag de 

gegevens voor 14 scholen. 

 

Tabel 41. Keuzes met betrekking tot de GOK-thema’s 

GOK-thema Aantal Percentage Totaala 

Preventie en remediëring ontw.- en leerachterstanden 83 69.2 120 

Taalvaardigheidsonderwijs 69 57.5 120 

Intercultureel onderwijs 14 11.7 120 

Doorstroming en oriëntering 10 8.3 120 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 50 37.3 120 

Leerlingen- en ouderparticipatie 19 15.8 120 
a 28 scholen kregen geen GOK-lestijden, voor 14 scholen ontbreken de gegevens. 
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5.1.3  Het schoolteam 

De schoolteamvragenlijst, die om twee jaar afgenomen wordt in het SiBO-project, peilt naar kenmer-

ken van de schoolcultuur, het algemeen functioneren van de school en de samenwerking met directie, 

ouders en het CLB zoals gepercipieerd door de teamleden. De scores van elk lid van het schoolteam 

worden geaggregeerd op schoolniveau. Aangezien er tijdens het schooljaar 2003-2004 geen school-

teamvragenlijst werd afgenomen, gebruiken we de gegevens van het schooljaar 2002-2003. De 

volgende schalen werden geconstrueerd en opgenomen in de analyses van het huidige rapport: 

1) overeenkomst in doelgerichtheid, 

2) samenwerking met CLB, 

3) gebrek aan intern netwerk van professionele steun, 

4) schoolfunctioneren, 

5) relatie met de directie. 

Wanneer enkel schaalscores zouden geconstrueerd als van minstens de helft van de teamleden 

gegevens beschikbaar zijn, zouden we een uitval hebben van 36 van de 162 scholen (22%) in de steek-

proef. Om die eerder grote uitval te beperken werden schaalscores gecreëerd wanneer minstens 

twee van de leerkrachten van het schoolteam de vragenlijst hadden ingevuld. Op die manier kon de 

uitval beperkt worden tot 26 van de 162 scholen, d.i. 16% (zie tabel 42).  
 

Tabel 42. Verdelingskenmerken voor schoolteamvariabelen: gemiddelden per school 

Schaal “Overeenkomst in doelgerichtheid” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 3.24 5.54 4.40 .485 -.196 .241 -.382 .478 100 
Uitgebreid 3.22 5.54 4.35 .477 -.184 .208 -.236 .413 136 

Schaal “Samenwerking met CLB” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 2.24 5.22 4.06 .595 -.632 .241 .707 .478 100 
Uitgebreid  2.24 5.22 3.99 .624 -.635 .208 .247 .413 136 

Schaal “Gebrek aan intern netwerk van professionele steun” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 1.05 2.98 2.06 .363 .132 .241 -.159 .478 100 
Uitgebreid  1.05 3.03 2.09 .366 .238 .208 -.058 .413 136 

Schaal “Schoolfunctioneren” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 3.22 5.36 4.49 .480 -.496 .241 -.270 .478 100 
Uitgebreid  3.22 5.36 4.44 .470 -.364 .208 -.382 .413 136 

Schaal “Relatie met de directie” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 3.75 5.49 4.65 .400 -.129 .241 -.700 .478 100 
Uitgebreid  3.56 5.49 4.62 .413 -.200 .208 -.638 .413 136 
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Aangezien de schoolscores geaggregeerd zijn over de teamleden heen, kan er ook een standaard-

deviatie berekend worden die een weergave is van de mate overeenstemming binnen elke school. De 

standaarddeviaties van de schalen ‘gebrek aan intern netwerk van professionele steun’, 

‘schoolfunctioneren’ en ‘relatie met de directie’ worden in de analyses opgenomen (zie tabel 43). 

 

Tabel 43. Verdelingskenmerken voor schoolteamvariabelen: standaarddeviaties per school 

Schaal “Gebrek aan intern netwerk van professionele steun” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .14 1.14 .68 .187 .010 .241 -.042 .478 100 
Uitgebreid  .14 1.14 .69 .187 -.017 .208 .040 .413 136 

Schaal “Schoolfunctioneren” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .19 1.26 .61 .199 .992 .241 1.511 .478 100 
Uitgebreid  .19 1.26 .61 .192 .824 .208 1.128 .413 136 

Schaal “Relatie met de directie” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .25 1.35 .76 .223 .305 .241 -.142 .478 100 
Uitgebreid  .25 1.41 .77 .232 .369 .208 -.137 .413 136 

Voor meer informatie in verband met de items, betrouwbaarheid en beschrijvende statistieken van 

deze schalen, verwijzen we naar het LOA-rapport nr. 13 (Maes, 2003). 

 

5.1.4  Groepscompositie op schoolniveau 

Op analoge wijze als op klasniveau worden groepscompositiekenmerken op schoolniveau in de 

analyses opgenomen. Onder schoolniveau moet hier verstaan worden: alle leerlingen in het eerste 

leerjaar, alle klassen samen. Voor scholen met slechts één klas in het eerste leerjaar vallen school-

niveau en klasniveau dus samen. Net zoals bij het klasniveau betreffen de groepscompositie-

kenmerken het aandeel jongens, de aandelen leerlingen in elk van de onderscheiden GOK- en niet-

GOK-categorieën, het schoolgemiddelde voor de initiële taalvaardigheidsscore en het school-

gemiddelde voor de initiële wiskundescore.  

Omdat het aandeel leerlingen voor wie de GOK-status onbekend ongelijk verdeeld is over de scholen 

(zie tabel 44), wordt ook variabele “aandeel leerlingen GOK-status onbekend” in de analyses 

opgenomen. Een vergelijking van tabel 44 met tabel 28 laat zien dat de verdeling van de leerlingen 

met onbekende GOK-status over de scholen sterk parallel loopt met de verdeling over de klassen. 

De verdeling van de verschillende GOK- en niet-GOK-categorieën over de scholen vindt men in tabel 

45. Ook nu weer valt vooral de scheve verdeling van de GOK-leerlingen en van de anderstalige 

leerlingen op. Het zijn vooral anderstalige GOK-leerlingen die in (een beperkt aantal scholen) in hoge 

concentraties (> 50 %) voorkomen. Hoge concentraties van Nederlandstalige GOK-leerlingen zijn 
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zeldzamer, maar komen toch enkele keren voor. Relatief hoge concentraties (> 30 %) komen bij die 

categorie iets meer voor (zie figuur 25). 

 

Tabel 44. Verdeling van leerlingen met onbekende GOK-status over de scholen 

 Aantal klassen Percent Cumulatief percent 

Geen onbekend 23 14.2 14.2 

2 tot 10 % onbekend 57 35.2 49.4 

tot 20 % onbekend 49 30.2 79.6 

tot 49 % onbekend 30 18.5 98.1 

50 % onbekend 2 1.2 99.4 

51 % tot 90 % onbekend 1 0.6 100.0 

Totaal 162 100.0   

 

Tabel 45. Verdelingskenmerken van groepcompositievariabelen op schoolniveau 

Aandeel jongens in het eerste leerjaar (schoolniveau) 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .25 .79 .51 .103 .224 .222 -.097 .440 119 

Uitgebreid .25 .79 .51 .101 .192 .191 -.166 .379 162 

Aandeel Nederlandstalige GOK-leerlingen in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .75 .17 .129 1.740 .222 5.078 .440 119 

Uitgebreid  .00 .75 .17 .135 1.486 .191 3.338 .379 162 

Aandeel anderstalige GOK-leerlingen in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .93 .10 .149 2.798 .222 9.956 .440 119 

Uitgebreid  .00 1.00 .17 .228 1.716 .191 2.139 .379 162 

Aandeel anderstalige niet-GOK-leerlingen in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .85 .11 .157 2.897 .222 9.547 .440 119 

Uitgebreid  .00 .85 .13 .172 2.241 .191 5.029 .379 162 

Aandeel leerlingen met onbekende GOK-status in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .46 .10 .099 1.518 .222 2.284 .440 119 

Uitgebreid  .00 .88 .13 .130 2.016 .191 6.558 .379 162 

 

Ook voor een aantal specifieke taalgroepen gingen we de verdeling over de scholen na. Tabel 46 biedt 

een overzicht. Turkse GOK-leerlingen komen in een aantal scholen in erg hoge concentraties voor. 

Het gaat om 10 scholen met 25 % of meer Turkse GOK-leerlingen, waarvan zes met meer dan 30 % en 

twee met meer dan 50 %. Drie scholen tellen een kwart of meer leerlingen met roots in de 

Maghreblanden. Er is ook één school met 25 % Oost-Europese GOK-leerlingen in het eerste leerjaar en 

één met 25 % Oost-Europese niet-GOK-leerlingen, maar daarbuiten blijken de overige categorieën 

van leerlingen meer verspreid te zijn over de scholen, met concentraties van maximaal 15 %. 



   

Wiskunde Eerste leerjaar - GOK Predictoren schoolniveau 
   

 

   107 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om gecombineerde groepscompositie-effecten op schoolniveau na te gaan, werden ook een compo-

sitievariabele “aandeel GOK-leerlingen” (Nederlands- of anderstalig) en een compositievariabele 

“aandeel anderstalige leerlingen” (GOK- of niet-GOK) gecreëerd. De verdelingskenmerken vindt men 

in tabellen 38 en 47. 

Tenslotte werden ook een compositievariabele “gemiddelde initiële taalvaardigheidsscore in het 

eerste leerjaar” en “gemiddelde initiële wiskundescore in het eerste leerjaar gecreëerd. De 

verdelingskenmerken van die variabelen vindt men tabel 48 en in figuur 26.  
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Figuur 25. Verdeling van GOK- en niet-GOK-leerlingen over de scholen (N (scholen) = 162) 
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Tabel 46. Verdeling van specifieke taalgroepen over scholen 

Aandeel Turkse GOK-leerlingen in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .31 .02 .058 3.581 .222 12.605 .440 119 

Uitgebreid  .00 .72 .05 .113 3.471 .191 14.677 .379 162 

Aandeel Maghreb GOK-leerlingen in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .17 .02 .032 2.499 .222 6.253 .440 119 

Uitgebreid  .00 .28 .02 .051 2.898 .191 9.337 .379 162 

Aandeel Oost-Europese GOK-leerlingen in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .17 .01 .026 3.922 .222 17.931 .440 119 

Uitgebreid  .00 .25 .01 .034 4.015 .191 19.839 .379 162 

Aandeel Turkse niet-GOK-leerlingen in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .13 .01 .021 3.709 .222 15.325 .440 119 

Uitgebreid  .00 .15 .01 .026 3.621 .191 14.698 .379 162 

Aandeel Maghreb niet-GOK-leerlingen in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .07 .00 .013 3.317 .222 11.429 .440 119 

Uitgebreid  .00 .11 .01 .017 3.272 .191 11.749 .379 162 

Aandeel Oost-Europese GOK-leerlingen in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 .07 .00 .013 2.922 .222 8.109 .440 119 

Uitgebreid  .00 .25 .01 .022 8.288 .191 85.039 .379 162 

 

Tabel 47. Verdelingskenmerken van een globale schoolpopulatiecompositievariabele  

Aandeel anderstalige leerlingen in het eerste leerjaar (GOK of niet-GOK) 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie .00 1.00 .28 .243 1.877 .222 3.014 .440 119 

Uitgebreid  .00 1.00 .30 .304 1.058 .191 -.180 .379 162 

 

Inzake gemiddelde initiële taalvaardigheidsscore blijken de verschillen tussen scholen behoorlijk 

groot te zijn wanneer men ze vergelijkt met de standaarddeviatie voor de individuele scores 

(vergelijk tabel 48 met tabel 10). Dat is ook het geval voor de verschillen tussen scholen met 

betrekking tot de gemiddelde beginscores voor wiskunde. Het verschil tussen het hoogste en het 

laagste schoolgemiddelde komt overeen met 1.7 keer de leerwinst die door modale Vlaamse 

leerlingen in de loop van het eerste leerjaar gemiddeld geboekt wordt. De verdeling van de 

gemiddelde initiële wiskundescores is een stuk schever dan de verdeling van de gemiddelde intiële 

taalvaardigheidsscores (zie ook figuur 26). Voor beide variabelen is er een uitval van drie scholen. 
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Omdat het t.a.v. de hoger gerapporteerde modellen niet om een extra uitval ging, werden geen 

dummy’s aan gemaakt om die uitval op te vangen. 
 
 

Tabel 48. Verdelingskenmerken vanr de schoolgemiddelden voor initiële toetsscores  

Gemiddelde initiële taalvaardigheidsscore in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 44.82 61.72 53.46 2.855 -.250 .224 .666 .444 117 

Uitgebreid  43.08 61.72 52.96 3.076 -.377 .192 .639 .383 159 

Gemiddelde aanvangsscore voor wiskunde in het eerste leerjaar 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie 40.47 61.38 55.12 3.666 -1.373 .224 2.538 .444 117 

Uitgebreid  40.47 61.38 53.94 4.394 -.967 .192 .357 .383 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Onderlinge samenhang tussen de predictoren op schoolniveau 

De samenhang tussen de predictoren op schoolniveau werd onderzocht door middel van correlatio-

nele analyses.79 Scholen die de GOK-lestijden aanwenden voor materiaalontwikkeling of voor de 

ondersteuning van vernieuwing in de klasprakijk blijken gemiddeld significant meer leerlingen in L1 

te tellen dan scholen die de GOK-lestijden niet daarvoor aanwenden (r(119) = .272, p = .003 voor 

materiaalontwikkeling en r(119) = .227, p = .013). De verklaarde variantie is evenwel beperkt (r² = .074 

resp. r² = .052). Er is ook een zwakke, zij het significante samenhang tussen het aandeel Turkse 

                                                        
79 Voor de analyse van de samenhang tussen de ratiovariabelen en de dichtome variabelen zijn variantie-analyses of logis-

tische regressie-analyses in principe meer aangewezen, maar de schatting van de verklaarde variantie door middel van r2, η² 
of Cox & Snell’s r2 levert dezelfde waarden en vergelijkbare p-waarden op, zodat voor een vlugge screening gewoon de 
product-momentcorrelaties bekeken kunnen worden. 

40 45 50 55 60

Schoolgemiddelde taalvaardigheidsscore begin L1

0

5

10

15

20

25

A
an

ta
l s

ch
ol

en

35 40 45 50 55 60 65

Schoolgemiddelde wiskunde begin L1

0

5

10

15

20

25
A

an
ta

l s
ch

ol
en

Figuur 26. Verdeling van gemiddelde initiële toetsscores taal en wiskunde over de scholen (N (scholen) = 159) 
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niet-GOK-leerlingen en het totale aantal leerlingen in het eerste leerjaar (r(159) = .187, p = .018). Het 

aandeel jongens in het eerste leerjaar is significant groter in scholen die de GOK-lestijden 

aanwenden om klassen voor de duur van de volledige schoolweek te splitsen (r(119) = .183, p = .047) en 

in scholen die rond het thema doorstroming en oriëntering werken (r(120) = .215, p = .019). Maar ook 

hier is de samenhang eerder zwak. 

De meeste directies gaven aan de GOK-lestijden op verschillende wijzen aan te wenden (m = 4.50, SD 

= 1.50, n = 119). Ze kruisten meestal twee GOK-thema’s (m = 2.0, SD = .98, n = 120) aan (figuur 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanwending van GOK-lestijden voor materiaalontwikkeling blijkt vaak hand in hand te gaan met 

ondersteuning van vernieuwing van de klaspraktijk (r(119) = .433, p < .001) en in iets mindere mate 

met gebruik van een leerlingvolgsysteem (r(119) = .267, p = .003). Relatief populair in samenhang met 

het gebruik van een leerlingvolgsysteem is ook de aanwending van de GOK-lestijden voor de onder-

steuning van vernieuwing van de klaspraktijk (r(119) = .339, p < .001) of voor remediëring individueel 

of in kleine groepjes (r(119) = .352, p < .001). En dat laatste komt ook eerder samen voor met 

materiaalontwikkeling (r(119) = .197, p = .032), taalvaardigheidsactiviteiten voor sommige leerlingen 

(r(119) = .229, p = .012) of hulp bij differentiatie (r(119) = .200, p < .030). Het gaat doorgaans om weinig 

sterke samenhangen. De aanwending van de GOK-lestijden voor een volledige of gedeeltelijke split-

sing van klasgroepen komt niet systematisch samen met andere aanwendingswijzen voor. 

Veertig procent van de scholen die preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachter-

standen als GOK-thema kiezen, kiezen ook voor taalvaardigheidsonderwijs. En de helft van de 

scholen die voor taalvaardigheidsonderwijs kiest, neemt ook preventie en remediëring als thema  
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Figuur 27. Aantal aanwendingswijzen GOK-lestijden (N (scholen) = 119) en aantal GOK-thema’s (N (scholen) = 120) 
aangekruist 
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(χ²(1, 120) = 25.892, p < .001). Op drie scholen na, neemt men minstens het ene of het andere als 

GOK-thema. Voor het overige is er alleen nog een samenhang tussen de keuze voor taalvaardig-

heidsonderwijs en de keuze voor intercultureel onderwijs als GOK-thema (χ²(1, 120) = 5.163, p = .023). 

86 % van de scholen die ICO als GOK-thema kiezen, gingen ook voor taalvaardigheidsonderwijs. 

Omgekeerd nam slechs 17 % van hen die taalvaardigheidsonderwijs als thema namen, ook ICO op. 

Tussen de keuze van GOK-thema’s en de aanwendingswijze van de GOK-lestijden zijn er weinig 

samenhangen te bespeuren. Scholen die kozen voor preventie en remediëring als GOK-thema, neigen 

er wel iets meer toe de GOK-lestijden te gebruiken voor het opvolgen van leerlingen via een leerling-

volgsysteem (r(120) = .280, p = .002) en voor de ondersteuning van vernieuwingen in de klaspraktijk 

(r(120) = .191, p = .037). Wie taalvaardigheidsonderwijs als thema nam, wendt de GOK-lestijden 

eerder aan voor taalvaardigheidsactiviteiten bij sommige leerlingen (r(120) = .358, p < .001) en 

minder voor individuele remediëring of remediëring in kleine groepjes (r(120) = -.192, p = .036). Wie 

leerlingen- en ouderparticipatie als thema koos, neigt er iets meer toe de GOK-lestijden te 

gebruiken om kleinere klasgroepen te maken (r(120) = .217, p = .018).  

Sterke samenhangen blijken er wel te zijn tussen diverse schoolteamvariabelen (zie tabel 49). 

Eigenlijk is samenwerking met het CLB de enige schaal die een ietwat aparte positie inneemt. Dat 

blijkt ook uit de resultaten van een principale componentenanalyse die resulteert in één component 

waarop vier van de vijf schoolteamvariabelen hoog laden en die 59.6% van de variantie in de vijf 

variabelen verklaart. Beperken we de analyse tot de vier hoog ladende variabelen dan blijkt die ene 

component 74 % van de gezamenlijke variantie te verklaren. 
 

Tabel 49. Correlaties tussen schoolteamvariabelen (schoolgemiddelden) 

    doelgericht CLB netwerk schoolfunct. directie 

Correlatie 1 .080 -.849(**) .596(**) .513(**) 
Sig. (tweezijdig) . .354 .000 .000 .000 

Overeenkomst in 
doelgerichtheid 

N (scholen) 136 136 136 136 136 

Correlatie .080 1 -.115 .112 .111 
Sig. (tweezijdig) .354 . .182 .194 .198 

Samenwerking 
met CLB 

N (scholen) 136 136 136 136 136 

Correlatie -.849(**) -.115 1 -.618(**) -.621(**) 
Sig. (tweezijdig) .000 .182 . .000 .000 

Gebrek intern 
network profes-
sionele steun N (scholen) 136 136 136 136 136 

Correlatie .596(**) .112 -.618(**) 1 .716(**) 
Sig. (tweezijdig) .000 .194 .000 . .000 

School-
functioneren 

N (scholen) 136 136 136 136 136 

Correlatie .513(**) .111 -.621(**) .716(**) 1 

Sig. (tweezijdig) .000 .198 .000 .000 . 
Relatie met 
directie 

N (scholen) 136 136 136 136 136 

** significant op 1 %-niveau (tweezijdig). 
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Tabel 50. Resultaten van een principale componentenanalyse op de schoolteamvariabelen  

Schaal Lading 

Overeenkomst in doelgerichtheid .861 

Samenwerking met CLB .181 

Gebrek intern network professionele steun -.902 

Schoolfunctioneren .847 

Relatie met directie .822 

Om multicolineariteitsproblemen te vermijden werd uit de vier hoog ladende variabelen één, positief 

georiënteerde componentscore gecreëerd. De correlatie tussen die componentscore en de over-

blijvende variabele samenwerking met het CLB is laag en niet significant (r(136) = .122, ns). Tabel 51 

toont de verdelingskenmerken van de principale componentscore (“PC-schoolteam”). 

 

Tabel 51. Verdelingskenmerken van de principale componentscore “schoolteam” 

Steekproef Minimum Maximum Gemidd. SD Scheefh. SE schfh. Welving SE welv. N 

Referentie -2.35 2.60 .10 1.005 -.202 .241 -.329 .478 100 

Uitgebreid  -2.35 2.60 .00 1.000 -.137 .208 -.423 .413 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vijf van de schoolvariabelen (aanwending GOK-lestijden, GOK-thema, schoolteam) werden 

significante samenhangen gevonden met groepscompositievariabelen op schoolniveau. Tabel 52 geeft 

een overzicht. De sterkste samenhangen worden gevonden tussen het gebruik van de GOK-lestijden 

voor het maken van kleinere klasgroepen en het aandeel anderstalige GOK-leerlingen (r(119) = .427,  

p < .001) resp. het aandeel Turkse GOK-leerlingen (r(119) = .390, p < .001). 
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Figuur 28. Frequentieverdeling voor PC-score Schoolteam 
(N(scholen) = 136) 
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Tabel 52. Correlaties tussen schoolkenmerken en groepcompositie op schoolniveau (eerste leerjaar) 

  Aandeel leerlingen in het eerste leerjaar (schoolniveau) 

    
Nederlands-
talig GOK 

Anderstalig 
GOK 

Anderstalig 
niet-GOK Turks GOK Arabisch / 

Berber GOK 

Correlatie .014 .427(**) -.096 .390(**) .184(*) 
Sig. (tweezijdig) .883 .000 .299 .000 .046 

Aanwending GOK: 
Splitsing klassen 
hele schoolweek N (scholen) 119 119 119 119 119 

Correlatie -.028 .076 -.057 .027 .290(**) 
Sig. (tweezijdig) .761 .409 .538 .771 .001 

Aanwending GOK: 
Splitsing klassen 
dagdelen N (scholen) 119 119 119 119 119 

Correlatie -.066 -.227(*) -.023 -.036 -.213(*) 
Sig. (tweezijdig) .478 .013 .800 .699 .020 

Aanwending GOK: 
Materiaal-
ontwikkeling N (scholen) 119 119 119 119 119 

Correlatie .064 -.181(*) -.157 -.080 -.101 
Sig. (tweezijdig) .489 .048 .086 .384 .274 

GOK-thema: 
preventie en 
remediëring N (scholen) 120 120 120 120 120 

Correlatie .120 -.120 -.223(**) .049 -.064 

Sig. (tweezijdig) .164 .165 .009 .571 .459 
Schoolteam: 
samenwerking 
met CLB N (scholen) 136 136 136 136 136 

** significant op 1 %-niveau (tweezijdig).  * significant op 5 %-niveau (tweezijdig). 
 

Hoe groter de standaarddeviatie voor gebrek aan intern network voor professionele ondersteuning, 

schoolfunctioneren of relatie met de directie, hoe lager de gemiddelde score voor overeenkomst in 

doelgerichtheid, schoolfunctioneren en relatie met de directie en hoe hoger de gemiddelde score 

voor gebrek aan intern netwerk voor professionele ondersteuning. Met de gemiddelde score voor 

samenwerking met het CLB is er geen samenhang. In het algemeen gaat een grotere eensgezindheid 

binnen het team inzake de percepties omtrent het functioneren van de school samen met een 

positief oordeel over dat functioneren. Een minder positief oordeel hangt samen met een grotere 

verdeeldheid in percepties. Alleen het aspect samenwerking met het CLB valt daar buiten. De 

correlaties variëren (in absolute waarden) van .212 tot .502.80 Deze samenhangen bemoeilijken in 

zekere mate het maken van een onderscheid tussen een eventueel effect van de gemiddelde 

perceptie over het functioneren van het schoolteam en het effect van de mate van verdeeldheid in 

die percepties. Ook de correlaties tussen de drie standaarddeviaties onderling zijn significant en 

positief, variërend van .248 tot .499 (alle p < .01).  

Het schoolgemiddelde voor de beginscore voor wiskunde en het schoolgemiddelde voor de initiële 

taalvaardigheidsscore begin L1 correleren hoog met elkaar (r(159) = 0.793, p < .001). Om interpretatie-

problemen te vermijden zal alleen de gemiddelde taalvaardigheidsscore in de analyses worden 

opgenomen. 

                                                        
80 Bij N = 136 zijn al deze correlaties significant op minstens 2 %-niveau. De correlatie tussen schoolgemiddelde en 
standaarddeviatie bedraagt .502 voor gebrek aan intern netwerk voor professionele ondersteuning (p < .001), -.432 voor 
schoolfunctioneren (p < .001) en -.458 voor relatie met de directie (p < .001).   
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5.3 Resultaten van de multiniveau-analyses 

De opmerkingen omtrent de interpretatie van effecten van klasniveau-variabelen op de beginscore 

voor wiskunde, gelden mutatis mutandis ook voor de effecten van schoolniveau-variabelen. Zulke 

effecten moeten wellicht geïnterpreteerd worden als effecten van reeds in het kleuteronderwijs 

aanwezige processen of als (onbedoelde) selectie-effecten. We zullen daarom vooral kijken naar de 

effecten van de interactie met de factor TIJD. Die geven aan in welke mate de schoolniveau-

variabelen een impact hebben op de vooruitgang die de leerlingen in het eerste leerjaar voor 

wiskunde maken. Onze aandacht gaat verder ook naar de mate waarin invoering van effecten op 

schoolniveau eerder gevonden effecten op klasniveau overschaduwen. En uiteraard kijken we ook 

naar de mate waarin de kloof tussen diverse categorieën van GOK- en niet-GOK-leerlingen vanuit 

schoolniveau-effecten verklaard kan worden en vooral naar de mate waarin er een samenhang is met 

de evolutie in die kloof.  

Vooraleer ze in de analyses werden opgenomen, werden alle schoolniveau-variabelen gecentreerd 

rond het gemiddelde op schoolniveau. De modellen waarin de effecten van de schoolniveau-

variabelen getoetst worden, bouwen voort op de eerder in hoofdstuk 4 besproken modellen. 

Het aantal leerlingen in het eerste leerjaar (“schoolgrootte”) noch de samenstelling van de cohorte 

eerste leerjaar naar sekse van de leerling blijkt enig effect te hebben op de vooruitgang die 

leerlingen in het eerste leerjaar voor wiskunde boeken. Van enige samenhang van schoolgrootte of 

samenstelling naar sekse met de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen was evenmin sprake. 

Samenhangen werden wel gevonden met een aantal andere variabelen op schoolniveau. 

  

5.3.1 De samenhang met GOK-lestijden en de aanwending ervan 

Invoering van het aantal GOK-lestijden en het percentage GOK-leerlingen op school beroert 

nauwelijks de coëfficiënten van de effecten die in de vorige hoofdstukken besproken werden – met 

uitzondering van de coëfficiënten voor klasgroepcompositievariabelen. Ook blijkt dat er nauwelijks 

een samenhang is met de kloof (en evolutie in de kloof) tussen subcategorieën van GOK- en 

niet-GOK-leerlingen.81 Daarom rapporteren we de resultaten van de multiniveau-analyses in tabel 53 

in verkorte vorm. We beperken we ons tot de nieuwe predictoren, het intercept (CONS), het 

hoofdeffect voor de factor TIJD en de enkele predictoren waarvoor de coëfficiënten wel drastisch 

veranderden. Men dient echter voor ogen te houden dat de modellen in tabel 53 in feite wel 

voortbouwen op model 7d in tabel 36. De effecten van de predictoren die in tabel 53 getoond worden, 

zijn dus ook gecorrigeerd voor alle overige predictoren uit model 7d. 

                                                        
81 De initiële kloof tussen modale Vlaamse leerlingen en de hoger onderscheiden subcategorieën van GOK- en anderstalige 
niet-GOK-leerlingen blijkt slechts voor 0.4 % tot 2.4 % geassocieerd te zijn met het percentage GOK-leerlingen op school en het 
aantal GOK-lestijden, met een uitschieter van 5 % voor de Turkse niet-GOK-leerlingen. De associatie met de inhaalbeweging 
die GOK- en anderstalige niet-GOK-leerlingen maken is nog kleiner.  
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Het percentage GOK-leerlingen op school blijkt significant geassocieerd te zijn met de beginscore 

voor wiskunde (model 8a: β = -0.044, SE = 0.0089, p < .001), maar niet met de leerwinst die de 

leerlingen in het eerste leerjaar voor wiskunde boeken (β = 0.013, SE = 0.0202, ns). We herinneren 

eraan dat het hier om het officiële percentage GOK-leerlingen voor de hele school gaat, niet om het 

percentage in het eerste leerjaar. Het effect is niet erg groot. Het verklaart bijkomend nog geen half 

procent van de totale variantie (2.74 % op schoolniveau). In termen van de verschillen tussen scholen 

bedraagt de effectgrootte van de associatie met de beginscore voor wiskunde 0.29, in termen van de 

impact op de leerlingen bedraagt ze 0.12.82  

De leerlingen uit de 13 scholen in onze steekproef waarvoor in de databank van het Departement 

Onderwijs geen cijfers over het aantal GOK-leerlingen voor handen zijn, blijken gemiddeld een signi-

ficant hogere beginscore voor wiskunde te hebben dan de leerlingen uit scholen met een gemiddeld 

percentage GOK-leerlingen (β = 1.879, SE = 0.4623, p < .001). Het verschil (1.879) is groter dan het 

verschil van 1.281 dat op grond van het gemiddelde percentage GOK-leerlingen (29.26 %, zie tabel 38) 

en de coëfficiënt voor het percentage GOK-leerlingen, voor een school met 0 % GOK-leerlingen 

verwacht kon worden, maar is toch niet significant groter (∆β = 0.599, χ² (1, 9060) = 1.676, p = 0.19). 

Zoals verwacht kon worden, komt de gemiddelde beginscore voor wiskunde in de 13 scholen zonder 

officieel GOK-cijfer dus overeen met de beginscore van scholen zonder GOK-leerlingen. De leerwinst 

die door die dertien scholen in de loop van het eerste leerjaar geboekt wordt, verschilt niet 

significant van de leerwinst die gemiddeld geboekt wordt (β = 0.011, SE = 1.088, ns).  

Met het percentage GOK-leerlingen op schoolniveau in het model, blijkt de samenhang tussen het 

aandeel anderstalige GOK-leerlingen in de klas en de beginscore voor wiskunde niet langer significant 

(β= -1.547, SE = 1.078, ns) – wat verwacht kon worden – maar het positieve effect van het aandeel 

anderstalige GOK-leerlingen in de klas op de vooruitgang die de leerlingen voor wiskunde boeken, 

blijft significant (β= 6.478, SE = 2.390, p < .01). 

In model 8b onderzoeken we – los van het percentage GOK-leerlingen op school – de samenhang 

tussen het aantal GOK-lestijden en het beginniveau en de leerwinst voor wiskunde. De samenhang 

met de beginscore blijkt significant negatief (β = -0.032, SE = .0063, p < .001), de samenhang met de 

leerwinst voor wiskunde is niet-significant  (β = -0.002, SE = .0142, ns). De negatieve samenhang 

tussen aantal GOK-lestijden en de beginscore voor wiskunde is niet verwonderlijk. Er worden immers 

meer GOK-lestijden toegekend naarmate een school meer GOK-leerlingen telt en GOK-leerlingen 

halen bij het begin van het eerste leerjaar nu eenmaal lagere wiskundescores. In feite weerspiegelt 

de negatieve samenhang tussen het aantal GOK-lestijden en de beginscore voor wiskunde in model 8b 

dus in eerste instantie de samenhang met het aandeel GOK-leerlingen die we in model 8a vonden. 

                                                        
82 Bij het bepalen van de effectgrootte in termen van de verschillen tussen scholen werd in de noemer de 
vierkantswortel van de variantie op schoolniveau (uit het nul-model) genomen. Voor het bepalen van de 
effectgrootte in termen van verschillen tussen leerlingen wordt in de noemer de vierkantswortel van de totale 
variantie (alle niveaus samen) genomen. 
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Brengen we het percentage GOK-leerlingen in de school (op basis waarvan de GOK-lestijden werden 

toegekend) terug in de vergelijking (model 8c), dan verdwijnt de significante samenhang tussen het 

aantal toegekende GOK-lestijden en de beginscore voor wiskunde (β = -0.010, SE = 0.0092, ns). De 

samenhang met de leerwinst voor wiskunde blijft onveranderd niet-significant.83 

 

Tabel 53. Samenhang met GOK-lestijden en aandeel GOK-doelgroepleerlingen op school. 
Resultaten van multiniveau-analyses (verkort) 

Fixed n (lln) Model 7d Model 8a Model 8b Model 8c 

CONS  4631 β 53.584  53.381  53.619  53.424  
  SE 0.2418  0.2408  0.2384  0.2439  

TIJD                     β 12.543  12.558  12.525  12.612  
  SE 0.3951  0.4055  0.3948  0.4125  

Leerlingkenmerken       

(Niet-gerapporteerd, maar wel in de analyses opgenomen)    

klasgroepkenmerken       

Aandeel anderstalige GOK klas β -5.231  -1.547  -1.943  -1.348  
  SE 0.8221  1.0780  1.0360  1.0920 

Aandeel anderst. GOK klas * tijd β 7.820  6.478  7.710  6.780  
  SE 1.6800  2.3690  2.2360  2.4040 

Aandeel GOK onbekend in klas  β -2.196  0.162  -0.499  0.192  
  SE 0.9925  1.0380  1.0200  1.0370  

Aandeel GOK onbekend in klas 
* tijd 

 β -1.815  -2.668  -1.979  -2.594  

  SE 2.1020  2.2600  2.2130  2.2610  

schoolkenmerken       

Pct. GOK-lln. op school  β  -0.044   -0.033  

  SE  0.0089   0.0129  

Pct. GOK-lln. op school * tijd  β  0.013   0.030  

  SE  0.0202   0.0295  

MV vr Pct. GOK-lln. op school   β  1.879   1.595  

  SE  0.4623   0.5265  

MV voor Pct. GOK-lln. * tijd  β  0.011   -0.451  

  SE  1.0880   1.2290  

Aantal GOK-lestijden  β   
-0.032  -0.010  

                                                        
83 Bij de toekenning van GOK-lestijden speelt niet het aandeel maar wel het aantal GOK-leerlingen een rol. Verdere correctie 
voor het totale aantal leerlingen wijzigt echter niets aan de coëfficiënten. Ook wanneer het aantal GOK-lestijden vervangen 
wordt door het aantal GOK-lestijden gedeeld door het totaal aantal leerlingen, blijft de samenhang (met of zonder percentage 
GOK-leerlingen op school in het model) niet-significant.  
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Tabel 53. Samenhang met GOK-lestijden en aandeel GOK-doelgroepleerlingen op school. 
Resultaten van multiniveau-analyses (verkort) 

Fixed n (lln) Model 7d Model 8a Model 8b Model 8c 

  SE   0.0063  0.0092  

Aantal GOK-lestijden * tijd  β   -0.002  -0.017  

  SE   0.0142  0.0215  

       

       

School 
      

CONS     /CONS   β 1.014  0.845  0.974  0.846  
  SE 0.3334  0.2948  0.3104  0.2940  

TIJD     /CONS   β 0.408  0.316  0.255  0.292  
  SE 0.5284  0.4971  0.5108  0.4960  

TIJD     /TIJD   β 6.315  6.315  6.229  6.238  
  SE 1.6150  1.6130  1.6110  1.6080  

Klas       

CONS     /CONS   β 1.166  0.923  0.938  0.911  
  SE 0.3284  0.2979  0.3006  0.2965  

TIJD     /CONS   β -1.409  -1.282  -1.313  -1.286  
  SE 0.5044  0.4791  0.4837  0.4791  

TIJD     /TIJD   β 8.791  8.764  8.846  8.787  
  SE 1.3670  1.3630  1.3740  1.3680  

Leerling       

CONS     /CONS   β 24.339  24.329  24.326  24.328  
  SE 0.5231  0.5228  0.5227  0.5227  

TIJD     /CONS   β -9.636  -9.630  -9.631  -9.630  
  SE 0.4764  0.4762  0.4762  0.4762  

TIJD     /TIJD   β 35.205  35.201  35.202  35.200  
  SE 0.7728  0.7727  0.7727  0.7726  

Tijd       

CONS     /CONS   β 0  0  0  0  
  SE 0  0  0  0  

N (metingen)   9060  9060  9060  9060  

Deviantie (-2log(likelihood))   56569.06  56534.62a  56543.74a  56532.38b  

Verschil    34.44  25.32  2.24  

Aantal extra parameters    4  2  2  

Significantieniveau    0.000  0.000  32.628  

a Vergeleken met model 7d.  b Vergeleken met model 8a. 

Dat het aantal GOK-lestijden (op welke wijze ook verder gecorrigeerd voor aantallen leerlingen en 

aandeel GOK-leerlingen) geen impact blijkt te hebben op de vooruitgang die leerlingen voor 

Random 

(slot) 
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wiskunde boeken, kan niet geïnterpreteerd worden als een indicatie van ineffectiviteit van het 

GOK-beleid. De reden hiervoor ligt in het gegeven dat mag worden aangenomen dat alle (of zogoed 

als alle) scholen die hiervoor in aanmerking komen (d.w.z. minstens 10 % GOK-leerlingen tellen), 

GOK-lestijden hebben aangevraagd en gekregen, in functie van hun gewogen aantal GOK-leerlingen. 

Dat betekent dat voor elke school in de data-set het aantal GOK-lestijden een weerspiegeling van de 

schoolpopulatie vormt. Het betekent ook dat, gegeven een bepaald “type” schoolpopulatie, het 

aantal GOK-lestijden voor elke school hetzelfde is. Er is dus geen vergelijkingsbasis meer, waarmee 

het effect van de toekenning van GOK-lestijden vergeleken zou kunnen worden. Het enige wat rest, 

is te gaan kijken of verschillen in aanwendingswijze tot verschillen in leerwinst aanleiding geven. 

De analyses waarin het effect van de aanwendingswijze van de GOK-lestijden nagegaan wordt, star-

ten terug vanaf model 7d. Om geen scholen uit de analyses te verliezen, werden twee dummy-

variabelen opgenomen ter aanduiding van de scholen zonder GOK-lestijden. Voor die scholen was de 

vraag naar de aanwending van de GOK-lestijden immers “niet van toepassing”. De coëfficiënt voor de 

ene dummy geeft de samenhang aan met de beginscore voor wiskunde, de andere geeft de 

samenhang met de leerwinst in het eerste leerjaar aan. In scholen zonder GOK-lestijden halen leer-

lingen gemiddeld een significant hogere beginscore voor wiskunde (β = 1.038, SE = 0.3445, p < .001), 

maar de vooruitgang die geboekt wordt, verschilt niet significant van de overige scholen (β = 1.123, 

SE = 0.7773, ns). Een bijkomende controle voor de scholen mét GOK-lestijden maar ontbrekende data 

voor aanwendingswijze van de GOK-lestijden, leverde geen significante coëfficiënten op. Die dum-

mies werden daarom niet in het model behouden. Ook het aantal aanwendingswijzen dat werd 

aangekruist (zie figuur 25) bleek geen verband te houden met beginscore of leerwinst voor wiskunde. 

Voor slechts één van de aanwendingswijzen werd een significante effect gevonden. In scholen die de 

GOK-lestijden gebruiken om materiaal te ontwikkelen blijken de leerlingen gemiddeld significant 

minder vooruit te gaan (β = -1.274, SE = 0.6437, p < .05). Met de beginscore is er geen samenhang (β 

= 0.1056, SE = 0.2885, ns). De negatieve samenhang met de leerwinst is algemeen; van enige 

interactie met de subcategorieën van GOK- en niet-GOK-leerlingen is geen sprake. Hoewel significant 

is de samenhang met leerwinst niet erg groot. Ze verklaart bijkomend 0.38 % van de totale variantie 

(2.21 % op schoolniveau). De effectgrootte bedraagt 0.35 in termen van verschillen tussen scholen en 

0.15 in termen van verschillen tussen leerlingen. Noch de opname van aanwending GOK-lestijden 

niet van toepassing noch die van aanwending GOK-lestijden voor materiaalontwikkeling heeft enige 

invloed van betekenis op de coëfficiënten van de eerder opgenomen predictoren. Van enige impact 

op de kloof tussen (subcategorieën van) GOK- en niet-GOK-leerlingen is dan ook nauwelijks sprake. 

De wijziging in de coëfficiënten die de grootte van de hoger besproken inhaalbeweging aangeven, 

bedraagt doorgaans slechts een fractie (< 1 %) van de initiële kloof, met een uitschieter van 1.09 % in 

het geval van de categorie Turkse niet-GOK-leerlingen. Voor een overzicht, zie tabel 54.  
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Van enige samenhang van de beginscore of vooruitgang in wiskunde met de GOK-thema’s waarvoor 

gekozen werd of met het aantal thema’s dat werd aangekruist, bleek in het geheel geen sprake. 

 

5.3.2 Geen samenhang met kenmerken van het schoolteam 

Controlerend voor alle eerder ingebrachte en significant gebleken effecten op leerling-, klas- en 

schoolniveau, werd voor geen enkele van de schoolteamkenmerken een significante samenhang 

gevonden met de beginscore voor wiskunde of met de vooruitgang die leerlingen in het eerste leer-

jaar voor wiskunde boeken. Ook van enige impact op de evolutie van de kloof tussen subcategorieën 

van GOK- en niet-GOK-leerlingen bleek geen sprake te zijn. 

 

5.3.3 Samenhang met groepscompositiekenmerken op schoolniveau 

In model 10 onderzoeken we of de groepscompositie op schoolniveau (voor de cohorte leerlingen in 

L1) enige samenhang vertoont met de beginscore voor wiskunde en de vooruitgang die leerlingen 

boeken.  

Zowel het aandeel Nederlandstalige GOK-leerlingen in L1 (β = -2.526, SE = 1.2130, p = .037) als het 

aandeel anderstalige GOK-leerlingen in L1 (β = -7.068, SE = 1.4530, p < .001) en het aandeel 

anderstalige niet-GOK-leerlingen in L1 (β = -2.283, SE = 0.9081, p = .012) blijken een significante 

samenhang te vertonen met de beginscore voor wiskunde. Al die effecten zijn negatief. Hoe meer 

Nederlandstalige GOK-leerlingen er in het eerste leerjaar op school zitten, hoe meer anderstalige 

GOK-leerlingen en hoe meer anderstalige niet-GOK-leerlingen, hoe lager de beginscore voor 

wiskunde gemiddeld is. De effecten zijn algemeen, welke ook de individuele achtergrond van de 

leerlingen is. Behalve één keer met de dummy voor GOK-status onbekend werden geen inter-

actie-effecten gevonden. 84  In hun totaliteit beschouwd zijn de samenhangen tussen groeps-

compositie en wiskundescores niet echt groot. Ze verklaren bijkomend nauwelijks meer dan 0.34 % 

van de totale variantie (1.77 % op schoolniveau, 0.29 % op klasniveau en 0.02 % op leerlingniveau). De 

samenhang is nog het grootst voor het aandeel anderstalige GOK-leerlingen in de klas. In scholen die 

in het eerste leerjaar niets anders dan anderstalige GOK-leerlingen zouden tellen, zouden leerlingen 

- bovenop wat op grond van hun individuele achtergrond verwacht kan worden - een extra initiële 

achterstand voor wiskunde hebben die overeenstemt met 55 % van de leerwinst die door modale 

Vlaamse leerlingen in de loop van het eerste leerjaar gemiddeld voor wiskunde gemaakt wordt. Voor 

de andere twee groepscompositie-effecten is de samenhang veel kleiner, nl. 18 % tot 20 % van die 

leerwinst. Gezien het hier om samenhangen met de beginscore voor wiskunde gaat, dienen deze 

effecten, zoals hoger al aangegeven, begrepen te worden als effecten van het kleuteronderwijs 

                                                        
84 Het gaat om de interactie tussen aandeel anderstalige GOK-leerlingen in L1 en GOK-status onbekend (β = -3.623, SE = 1.477, 
p < .05). Dat interactie-effect had geen invloed op de overige coëfficiënten. 
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en/of als selectie-effecten. In het kader van dit rapport is echter vooral van belang wat de samen-

hangen zijn met de vooruitgang die de leerlingen in de loop van het eerste leerjaar maken.  

Het aandeel Nederlandstalige GOK-leerlingen en het aandeel anderstalige niet-GOK-leerlingen in het 

eerste leerjaar op school blijken op die vooruitgang geen significant effect te hebben. Voor het 

aandeel anderstalige GOK-leerlingen is er een marginaal significant effect (β = 5.417, SE = 3.1380,   

p = .084). Dat effect is positief. En daarmee krijgen we op schoolniveau een reflectie van wat we 

eerder op klasniveau vaststelden. Tegelijk vallen de parallelle effecten op klasniveau weg. Bij 

verwijdering van de niet-significante effecten op klasniveau (zie model 11r) krijgen we een 

duidelijker beeld van de groepscompositie-effecten. Op schoolniveau zien we dat het aandeel 

anderstalige GOK-leerlingen in het eerste leerjaar significant negatief samenhangt met de begin-

score voor wiskunde, maar een tegengesteld, ongeveer even groot, significant positief effect heeft 

op de leerwinst voor wiskunde (zie figuur 29). Behalve de pure afbeelding van groepsprocessen, is het 

ook mogelijk dat het positieve effect op de vooruitgang de reflectie vormt van bepaalde onderwijs-

processen die meer of intensiever voorkomen in klassen met hoge concentraties anderstalige GOK-

leerlingen.  
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In elk geval blijkt dat de initiële negatieve samenhang in de loop van het eerste leerjaar meer dan 

gecompenseerd wordt. Elk afzonderlijk ogen de effecten behoorlijk tot erg groot. Beschouwen de 

verschillen tussen scholen dan gaan de effectgroottes van 1.46 tot 1.70. Kijken we naar de 

verschillen tussen leerlingen dan gaat het om effectgroottes van 0.60 tot 0.70. Beide effecten 

samengenomen blijft er op het einde van het eerste leerjaar maar een heel beperkt (én positief) 

groepscompositie-effect meer over (0.23 op schoolniveau en 0.10 op leerlingniveau). 

Een min of meer gelijkaardig samenspel van groepscompositie-effecten vinden we voor het aandeel 

anderstalige niet-GOK-leerlingen in het eerste leerjaar. Met de beginscore is er een negatieve 

samenhang; op de vooruitgang een ongeveer even groot, maar tegengesteld, positief effect. De 

effecten zijn hier wel heel wat kleiner en het effect op de vooruitgang – hoewel even groot als de 

samenhang met de beginscore – is niet significant.  

Voor het aandeel Nederlandstalige GOK-leerlingen wordt zowel met de beginscore als met de 

leerwinst voor wiskunde een (eerder beperkte) negatieve samenhang vastgesteld. Enkel de samen-

hang met de beginscore is significant. Het is wel het enige groepscompositie-effect dat niet 

gecounterd wordt door een ongeveer even groot, tegengesteld effect. Het negatieve effect wordt 

scherper met de tijd. Het blijft echter als geheel genomen een erg beperkt effect, dat slechts 1.8 % 

van de variantie op schoolniveau verklaart (0.36 % van de totale variantie).  In figuur 30 wordt per 

school de gemiddelde eindscore voor wiskunde (gecorrigeerd voor individuele sociale achtergronds-

effecten en voor significant gebleken leerkracht- en schoolkenmerken, maar niet voor groeps-

compositie-effecten) afgezet tegenover het aandeel Nederlandstalige GOK-leerlingen in het eerste 

leerjaar.  
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Tabel 54. Samenhang met aanwending GOK-lestijden en groepscompositie L1 op schoolniveau. 
Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) Model 7d Model 9 Model 10a Model 10r Model 11r 

CONS  4631 β 53.584  53.351  53.433  53.488  53.580  
  SE 0.2418  0.2843  0.2795  0.2781  0.2524  

TIJD                     β 12.543  12.962  12.960  12.961  13.090  
  SE 0.3951  0.5112  0.5084  0.5083  0.4383  

Leerlingkenmerken        

Anderstalig-niet-GOK (Overig)  400 β -1.572  -1.542  -1.383  -1.391  -1.375  
  SE 0.3260  0.3256  0.3371  0.3369  0.3370  

AT-Niet-GOK x tijd  β 0.855  0.853  0.741  0.744  0.738  
  SE 0.4114  0.4115  0.4169  0.4169  0.4168  

Nederlandstalig-GOK          626 β -1.836  -1.806  -1.727  -1.747  -1.745  
  SE 0.2370  0.2371  0.2393  0.2392  0.2393  

Nl-GOK x tijd       β -0.133  -0.137  -0.141  -0.141  -0.146  
  SE 0.2944  0.2946  0.2957  0.2956  0.2956  

Anderstalig-GOK (Overig)      203 β -2.238  -2.217  -2.205  -2.213  -2.136  
  SE 0.4421  0.4419  0.4431  0.4439  0.4420  

AT-GOK x tijd  β 1.440  1.438  1.418  1.419  1.389  
  SE 0.5538  0.5538  0.5546  0.5545  0.5535  

GOK_onbekend  467 β -1.997  -1.983  -1.953  -1.930  -1.908  
  SE 0.3002  0.3002  0.3004  0.3001  0.3001  

GAP_onbekend x tijd   β 0.151  0.149  0.143  0.148  0.143  
  SE 0.3771  0.3772  0.3774  0.3773  0.3773  

Turks_nietGOK         -55 β -0.527  -0.527  -0.505  -0.595  -0.639  
  SE 0.7491  0.7488  0.7520  0.7520  0.7524  

Turks_nietGOK x tijd          β 0.932  0.968  1.010  1.013  1.023  
  SE 0.9497  0.9497  0.9516  0.9516  0.9515  

Turks_GOK         -193 β -0.787  -0.785  -0.803  -0.871  -0.891  
  SE 0.5438  0.5429  0.5430  0.5471  0.5466  

Turks_GOK x tijd          β 0.426  0.437  0.498  0.501  0.536  
  SE 0.6926  0.6925  0.6931  0.6931  0.6918  

Arberb_nietGOK         -30 β -0.660  -0.658  -0.687  -0.712  -0.700  
  SE 0.9604  0.9599  0.9595  0.9576  0.9581  

Arberb_nietGOK x tijd         β 0.542  0.539  0.588  0.597  0.577  
  SE 1.1740  1.1740  1.1740  1.1740  1.1740  
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Tabel 54. Samenhang met aanwending GOK-lestijden en groepscompositie L1 op schoolniveau. 
Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) Model 7d Model 9 Model 10a Model 10r Model 11r 

Arberb_GOK         -112 β -0.681  -0.675  -0.689  -0.679  -0.688  
  SE 0.6026  0.6022  0.6031  0.6031  0.6035  

Arberb_GOK x tijd         β -1.396  -1.402  -1.359  -1.357  -1.341  
  SE 0.7632  0.7632  0.7640  0.7639  0.7639  

Oost-Europees_nietGOK -24 β -0.590  -0.590  -0.698  -0.766  -0.794  
  SE 1.0630  1.0630  1.0630  1.0620  1.0620  

Oost-Europees_nietGOK x tijd  β 3.250  3.239  3.344  3.354  3.341  
  SE 1.3420  1.3420  1.3430  1.3430  1.3420  

        

Oost-Europees_GOK -51 β -0.979  -0.972  -0.989  -1.036  -1.084  
  SE 0.7977  0.7971  0.7972  0.7984  0.7988  

Oost-Europees_GOK x tijd  β 1.670  1.682  1.727  1.732  1.760  
  SE 1.0330  1.0320  1.0330  1.0330  1.0330  

Jongen  β 1.002  1.004  0.998  0.998  1.003  
  SE 0.1492  0.1491  0.1489  0.1487  0.1487  

Jongen x tijd  β 1.663  1.662  1.664  1.665  1.660  
  SE 0.1846  0.1846  0.1845  0.1845  0.1844  

Vertraagd  β -1.037  -1.025  -1.007  -0.978  -0.665  
  SE 0.4571  0.4569  0.4559  0.4555  0.3751  

Vertraagd x tijd  β -1.250  -1.269  -1.269  -1.269  -1.575  
  SE 0.5836  0.5836  0.5834  0.5834  0.4735  

Geboortemaand  β -0.176  -0.176  -0.179  -0.180  -0.174  
  SE 0.0231  0.0230  0.0230  0.0230  0.0226  

Geboortemaand x tijd  β 0.027  0.026  0.027  0.027  0.023  
  SE 0.0286  0.0286  0.0285  0.0285  0.0280  

Vetraagd x geboortemaand  β 0.148  0.146  0.149  0.142   
  SE 0.1200  0.1200  0.1197  0.1197  

 

Vertraagd x geb.mnd x tijd  β -0.139  -0.135  -0.135  -0.135   
  SE 0.1503  0.1503  0.1503  0.1503  

 

Score taaltoets begin L1  β 0.543  0.542  0.540  0.540  0.540  
  SE 0.0112  0.0112  0.0112  0.0126  0.0126  

Score taaltoets begin L1 x tijd  β -0.097  -0.097  -0.096  -0.096  -0.096  
  SE 0.0142  0.0142  0.0142  0.0142  0.0142  

Ondersteun.thuismilieu (D)  β 1.147  1.136  1.124  1.113  1.120  
  SE 0.1832  0.1829  0.1824  0.1821  0.1823  

Thuismilieu * tijd  β 0.706  0.706  0.707  0.709  0.704  
  SE 0.2311  0.2311  0.2310  0.2310  0.2309  

(vervolg) 
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Tabel 54. Samenhang met aanwending GOK-lestijden en groepscompositie L1 op schoolniveau. 
Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) Model 7d Model 9 Model 10a Model 10r Model 11r 

Geen cult. kloof vlgs lk.  β -0.617  -0.597  -0.584  -0.585  -0.586  

   SE 0.2286  0.2282  0.2260  0.2252  0.2251  

Mate van kloof (c2)  β -1.091  -1.096  -1.073  -1.064  -1.060  

   SE 0.1054  0.1053  0.1049  0.1055  0.1055  

Geen kloof x tijd  β 0.284  0.297  0.294  0.295  0.297  

   SE 0.2986  0.2986  0.2982  0.2982  0.2978  

Mate van kloof (c2) x tijd  β 0.938  0.940  0.923  0.923  0.925  

   SE 0.1343  0.1342  0.1342  0.1342  0.1341  

klasgroepkenmerken        

Alle LK-kenmerken missing   β -0.572  -0.711  -0.699  -0.584   

  
SE 0.4049  0.4044  0.3916  0.3906  

 

Alle LK-kenm. missing * tijd  β 0.064  -0.219  -0.192  -0.198   

  
SE 0.9109  0.9144  0.9112  0.9112  

 

Opvatting LK zittenblijven  β -0.139  -0.120  -0.098  -0.082  -0.094  
  SE 0.1866  0.1852  0.1767  0.1737  0.1748  

Opvatt. LK zittenblijven * tijd  β 1.186  1.120  1.096  1.097  1.079  
  SE 0.3884  0.3873  0.3840  0.3840  0.3836  

Aandeel anderstalige GOK klas  β -5.231  -4.876  2.304  2.243   
  SE 0.8221  0.8287  1.5810  1.5760   

Aandeel anderst. GOK klas * tijd  β 7.820  7.578  1.025  1.020   
  SE 1.6800  1.7020  3.3850  3.3850   

Aandeel GOK onbekend in klas  β -2.196  -1.795  2.295  2.082  1.400  
  SE 0.9925  0.9928  1.4700  1.4580  1.4160  

Aandeel GOK onbekend in klas * tijd  β -1.815  -1.954  -6.182  -6.163  -6.188  
  SE 2.1020  2.1080  3.1280  3.1280  3.0580  

schoolkenmerken        

Geen GOK-lestijden (NVT)  β  1.095  0.693  0.643   

 
 SE  0.3751  0.3806  0.3687  

 

Geen GOK-lestijden (NVT) * tijd  β  0.475  0.448  0.440   

 
 SE  0.8351  0.8623  0.8620  

 

GOK-lt voor materiaalontwikk.  β  0.106  -0.071  -0.103  -0.260  
  SE  0.2885  0.2821  0.2775  0.2520  

GOK-lt voor materiaalontw. * tijd  β  -1.274  -1.227  -1.238  -1.373  
  SE  0.6437  0.6403  0.6400  0.5823  

(vervolg) 
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Tabel 54. Samenhang met aanwending GOK-lestijden en groepscompositie L1 op schoolniveau. 
Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) Model 7d Model 9 Model 10a Model 10r Model 11r 

        
Aandeel lln. L1 GOK onbekend  β   -1.719  -1.716  -2.239  

  SE   1.9860  1.9780  1.9860  

Aandeel lln. L1 GOK onbek. * tijd  β   2.997  2.971  2.660  

  SE   4.3270  4.3260  4.3030  

Aandeel lln. L1 NL-talig GOK  β   -2.526  -2.180  -2.482  

  SE   1.2130  1.2070  1.1680  

Aandeel lln. L1 NL-talig GOK * tijd  β   -2.212  -2.130  -2.427  

  SE   2.6500  2.6490  2.5460  

Aandeel lln. L1 anderstalig GOK  β   -7.068  -6.715  -5.227  

  SE   1.4530  1.4590  0.7889  

Aandeel lln. L1 anderst. GOK * tijd  β   5.417  5.459  6.095  

  SE   3.1380  3.1370  1.6300  

Aandeel lln. L1 anderstal. niet-GOK  β   -2.283  -1.936  -1.873  

  SE   0.9081  0.8986  0.8821  

Aandeel lln. L1 AT niet-GOK * tijd  β   1.811  1.889  1.810  

  SE   1.9620  1.9620  1.9180  

        

        

Random        

school        

CONS     /CONS   β 1.014  0.943  0.974  0.963  0.998  
  SE 0.3334  0.3211  0.2980  0.2939  0.3011  

TIJD     /CONS   β 0.408  0.205  0.175  0.159  0.137  
  SE 0.5284  0.5126  0.4866  0.4837  0.4892  

TIJD     /TIJD   β 6.315  5.911  5.710  5.706  5.709  
  SE 1.6150  1.5650  1.5260  1.5260  1.5280  

TvK bL1  /CONS   β    -0.037  -0.044  
  SE    0.0165  0.0168  

TvK bL1  /TIJD   β    -0.011  -0.011  
  SE    0.0385  0.0385  

TVK bL1  /TVK bL1   β    0.005  0.005  
  SE    0.0021  0.0021  

Klas        

CONS     /CONS   β 1.166  1.107  0.786  0.737  0.781  
  SE 0.3284  0.3209  0.2823  0.2765  0.2820  

TIJD     /CONS   β -1.409  -1.350  -1.101  -1.097  -1.041  

(slot) 
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Tabel 54. Samenhang met aanwending GOK-lestijden en groepscompositie L1 op schoolniveau. 
Resultaten van multiniveau-analyses 

Fixed n (lln) Model 7d Model 9 Model 10a Model 10r Model 11r 

  SE 0.5044  0.4960  0.4579  0.4539  0.4569  

TIJD     /TIJD   β 8.791  8.699  8.498  8.500  8.512  
  SE 1.3670  1.3550  1.3290  1.3300  1.3320  

Leerling        

CONS     /CONS   β 24.339  24.341  24.312  24.137  24.154  
  SE 0.5231  0.5231  0.5224  0.5245  0.5248  

        

TIJD     /CONS   β -9.636  -9.638  -9.621  -9.683  -9.694  
  SE 0.4764  0.4764  0.4760  0.4760  0.4762  

TIJD     /TIJD   β 35.205  35.210  35.195  35.193  35.196  
  SE 0.7728  0.7729  0.7726  0.7725  0.7726  

Tijd        

CONS     /CONS   β 0  0  0  0  0  
  SE 0  0  0  0  0  

N (metingen)   9060  9060  9060  9060  9060  

Deviantie (-2log(likelihood))   56569.06  56552.64 56516.56  56507.04  56516.73  

Verschil    16.42 a  36.08 b  9.52 b  -9.69 b  

Aantal extra parameters    4  8  3  8  

Significantieniveau    0.003  0.000  0.023  0.287  

a Vergeleken met model 7d.  b Vergeleken met vorige model. 

 

Het aandeel Turkse of het aandeel Arabisch / Berber-sprekende GOK-leerlingen in het eerste leerjaar 

zorgt niet voor bijkomende groepscompositie-effecten. De meer globale groepscompositievariabelen 

(aandeel GOK-leerlingen en aandeel anderstalige leerlingen) leveren vergelijkbare significante 

effecten (zowel op de beginscore als op de vooruitgang voor aandeel anderstalige leerlingen, enkel 

op de beginscore voor aandeel GOK-leerlingen) en een vergelijkbare fit.85 De conclusie blijft 

dezelfde: de groepscompositie in termen van de “socio-economische” achtergrond van de leerlingen 

is enkel negatief geassocieerd met de beginscore. De groepscompositie in termen van de thuistaal 

van de leerlingen is ook negatief geassocieerd met de beginscore maar wordt (meer dan) gecom-

penseerd door een tegengesteld, positief compositie-effect op de vooruitgang die leerlingen maken. 

Deze effecten lopen volledig parallel aan wat we eerder al op leerlingniveau (initiële kloof en 

inhaalbeweging) vonden. 

Evenmin als op klasniveau het geval was, werd op schoolniveau een groepscompositie-effect 

gevonden van de gemiddelde taalvaardigheidsscore in het eerste leerjaar. 

                                                        
85 Om twee inhoudelijk vergelijkbare modellen te krijgen, was het noodzakelijk om ook de overeenkomstige interactie-
effecten te schatten. Daarvan was enkel het effect op de vooruitgang significant. Omdat de hoofdeffecten geaggregeerde 
variabelen betreffen, is dit interactie-effect inhoudelijk minder goed interpreteerbaar dan de afzonderlijke effecten (aandeel 
NL-GOK, aandeel AT-GOK, aandeel AT-niet-GOK) in model 10r.   
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De groepscompositie-effecten op schoolniveau verklaren nauwelijks iets van de kloof tussen GOK- en 

niet-GOK-leerlingen. In verhouding tot de oorspronkelijk geschatte initiële kloof (model 3dx*) gaat 

het in model 10a om zogoed als niets tot 3.80 % met uitschieters tot 6.25 % (Turkse niet-GOK-

leerlingen) en 7.37 % (Maghreb niet-GOK-leerlingen). Het aandeel in de inhaalbeweging die voor de 

verschillende categorieën werd vastgesteld, is nog minder groot (0.10 % tot 3.50 %). 

De mate waarin de beginscore voor wiskunde geassocieerd is met de initiële taalvaardigheidsscore 

verschilt nog steeds significant van school tot school (zie tabel 54, model 10r). De verschillen tussen 

scholen zijn groter voor de lager scorende leerlingen (β = 0.037, SE = 0.0165, p = .024). 

In model 11r tenslotte presenteren we een vereenvoudigd model waaruit een aantal ondertussen niet 

meer significante effecten werden verwijderd. Behouden werden die variabelen die hetzij op de 

beginscore hetzij op de vooruitgang (of op beide) een significant effect hebben. Dat resulteerde in 

een niet-significante stijging van de deviantie.   

 

5.4 Besluit 

Na controle voor aantal en aandeel GOK-doelgroepleerlingen blijkt het aantal GOK-lestijden dat een 

school toegewezen kreeg geen effect te hebben op de vooruitgang die leerlingen in het eerste 

leerjaar voor wiskunde boeken. Ook de keuze van GOK-thema heeft geen invloed op de evolutie van 

de leerlingen. Met betrekking tot de wijze waarop de GOK-middelen in de school worden aangewend, 

kwam slechts één significant effect naar voor. In scholen waarin de GOK-lestijden (ook) worden 

aangewend voor materiaalontwikkeling blijkt significant minder vooruitgang geboekt te worden. Het 

effect strekt zich over alle categorieën van leerlingen uit maar is – hoewel significant – qua grootte 

heel erg beperkt.  

De schoolteamvariabelen die we in de analyses opnamen, blijken geen van alle een effect te hebben 

op de vooruitgang van de leerlingen in het leergebied wiskunde.  

Er werd een beperkte (maar significante) negatieve samenhang gevonden tussen het aandeel 

Nederlandstalige GOK-leerlingen en het aandeel anderstalige niet-GOK-leerlingen in het eerste 

leerjaar en de beginscore voor wiskunde. Op de vooruitgang van de leerlingen hebben die groeps-

compositie-variabelen geen effect. Dat is wel het geval voor het aandeel anderstalige GOK-leerlingen 

in het eerste leerjaar. Daar zien we een significant positief (en behoorlijk groot) effect op de 

leerwinst van de leerlingen. Dat effect neutraliseert het ongeveer even grote significante, negatieve 

effect op de beginscore. Het is niet duidelijk of dit compenserende positieve effect puur het 

resultaat van groepsdynamische processen is, dan wel het resultaat van specifieke onderwijs-

inspanningen die vooral in scholen met grote concentraties anderstalige GOK-leerlingen voorkomen.  

Het eerder vastgestelde parallelle effect op klasniveau verdwijnt. Het uiteindelijke resultaat van de 

elkaar compenserende groepscompositie-effecten is dat het op het einde van het eerste leerjaar 
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voor leerlingen eigenlijk nauwelijks uitmaakt wat de achtergrond van hun medeleerlingen in het 

eerste leerjaar is. 
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6. Algemeen besluit 
 

In dit rapport onderzochten we voor het eerste leerjaar en voor het leergebied wiskunde wat de 

initiële kloof is tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen en hoe die kloof in de loop van het schooljaar 

evolueert. We gingen na met welke factoren die kloof en de evolutie ervan geassocieerd is. Uiteraard 

wilden we in dat verband ook de impact van het GOK-beleid proberen te evalueren. In dit laatste 

hoofdstuk zetten we de belangrijkste bevindingen op een rijtje en pogen we enkele algemene 

conclusies te formuleren. 

 

De kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen 

Voor het leergebied wiskunde beginnen GOK-leerlingen het eerste leerjaar met een aanzienlijke 

achterstand ten opzichte van modale Vlaamse leerlingen. Die achterstand komt – alle GOK-

categorieën samen beschouwd – overeen met precies de helft van de leerwinst die gemiddeld door 

modale Vlaamse leerlingen in het eerste leerjaar voor wiskunde gerealiseerd wordt. Men kan dus 

zeggen dat GOK-leerlingen gemiddeld het eerste leerjaar met een half schooljaar achterstand 

aanvatten. 

Een belangrijke vaststelling is dat de initiële kloof met modale Vlaamse leerlingen voor anderstalige 

GOK-leerlingen meer dan twee keer zo groot is als voor Nederlandstalige GOK-leerlingen. Het 

onderscheid tussen Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige GOK-leerlingen is in dit verband dus 

zeker relevant. Ook anderstalige leerlingen die aan geen van de vier zgn. “sociaal-economische 

GOK-indicatoren” voldoen (hier anderstalige niet-GOK-leerlingen genoemd) vertonen bij het begin 

van het eerste leerjaar een achterstand voor wiskunde en die bedraagt gemiddeld 1.25 keer de 

initiële achterstand van Nederlandstalige GOK-leerlingen. Komt de achterstand van Nederlandstalige 

GOK-leerlingen overeen met goed 30 % van de leerwinst die modale Vlaamse leerlingen in het eerste 

leerjaar voor wiskunde boeken, dan gaat het bij de anderstalige GOK-leerlingen om goed 70 % en bij 

anderstalige niet-GOK-leerlingen om bijna 40 %.  

Ook binnen de groep anderstalige GOK-leerlingen zijn er nog aanzienlijke verschillen. GOK-leerlingen 

met een Turkse achtergrond vertonen een initiële achterstand die overeenkomt met bijna 90 % van 

de leerwinst die modale Vlaamse leerlingen gemiddeld in het eerste leerjaar halen. Voor GOK-

leerlingen met een Maghrebijnse achtergrond en GOK-leerlingen met een Oost-Europese achtergrond 

gaat het om bijna 75 % en voor de “overige” (Aziatische, Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse) anders-

talige GOK-leerlingen om gemiddeld 60 %. Naargelang van hun specifieke culturele achtergrond 

kijken anderstalige GOK-leerlingen bij het begin van het eerste leerjaar dus aan tegen een achter-

stand die twee tot drie keer zo groot is als de initiële kloof tussen Vlaamse GOK- en niet-GOK-

leerlingen. Voor anderstalige niet-GOK-leerlingen komt de initiële achterstand overeen met één 

derde (“andere”) tot bijna 60 % (Turks) van de gemiddelde leerwinst bij modale Vlaamse leerlingen.  



   

Algemeen besluit Eerste leerjaar - GOK Wiskunde 
   

 

130 

De inhaalbeweging in het eerste leerjaar 

Ongetwijfeld de opvallendste vaststelling is dat anderstalige leerlingen in de loop van het eerste 

leerjaar een groot deel van hun initiële kloof met modale Vlaamse leerlingen inlopen. Dat is niet het 

geval voor Nederlandstalige GOK-leerlingen. Voor die categorie leerlingen stellen we vast dat de 

kloof blijft. Ze wordt niet groter, maar ook niet kleiner. Anderstalige leerlingen daarentegen 

vertonen in het eerste leerjaar een groei die significant sterker is dan de vooruitgang die modale 

Vlaamse leerlingen maken. Gemiddeld halen anderstalige GOK-leerlingen daardoor 45 % van hun 

initiële achterstand in de loop van het eerste leerjaar in. Bij anderstalige niet-GOK-leerlingen is dat 

nog iets meer (54 %).  

Hoeveel anderstalige GOK-leerlingen van hun oorspronkelijke achterstand inhalen, verschilt wel wat 

naargelang van de specifieke culturele achtergrond. Voor kinderen met een Oost-Europese achter-

grond gaat het om bijna 60 %. Voor kinderen met een Turkse of “andere” achtergrond gaat het ook 

nog om ongeveer 50 %, maar voor kinderen met een Maghrebijnse achtergrond om niet veel meer dan 

een kwart. Ook bij de anderstalige niet-GOK-leerlingen zien we verschillen naargelang van hun 

achtergrond. Oost-Europese niet-GOK-leerlingen halen hun initiële achterstand volledig op, Turkse 

en Maghrebijnse leerlingen doen dat voor ongeveer twee derde en “andere” voor iets minder dan de 

helft.  

 

Verschillen tussen scholen 

Zowel het beginniveau als de leerwinst voor wiskunde in het eerste leerjaar verschillen significant 

van school tot school. Tussen klassen binnen scholen zijn er – globaal genomen – geen verschillen in 

beginniveau (scholen streven blijkbaar naar gelijkwaardig samengestelde klasgroepen), maar wel 

inzake leerwinst.  

Er blijkt voor wiskunde in het eerste leerjaar geen sprake te zijn van differentiële effectiviteit naar 

de onderscheiden GOK- en (anderstalige) niet-GOK-categorieën. Maar de algemene verschillen tussen 

scholen spelen natuurlijk ook wel door bij de verschillende subcategorieën van leerlingen. M.a.w. de 

mate waarin scholen verschillen in de vooruitgang die ze bij GOK-leerlingen realiseren, lijkt vooral 

verband te houden met algemene verschillen in effectiviteit tussen scholen en niet zozeer met 

verschillen die specifiek met de aanpak van (subcategorieën van) GOK-leerlingen te maken hebben. 

De verschillen tussen scholen met betrekking tot wiskundeprestaties worden kleiner in de loop van 

het eerste leerjaar. Ze blijven evenwel behoorlijk groot. Na controle voor instroomkenmerken 

(sociale achtergrond en beginniveau) komt het verschil tussen de school met het hoogste en de 

school met het laagste niveau voor wiskunde op het einde van het eerste leerjaar overeen met iets 

meer dan de gemiddelde leerwinst die modale Vlaamse leerlingen gedurende het eerste leerjaar voor 

wiskunde maken. Dit gaat natuurlijk over uitschieters. De interkwartielafstand, die een meer 
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genuanceerd beeld geeft, laat een verschil zien die overeenkomst met iets meer dan een kwart van 

die gemiddelde leerwinst. Kijken we naar de gemiddelde leerwinst die scholen realiseren dan zien 

we dat het verschil tussen de school met de hoogste en de school met de laagste gemiddelde 

leerwinst overeenkomt met ruim 75 % van de leerwinst die modale Vlaamse leerlingen gemiddeld in 

het eerste leerjaar realiseren. De interkwartielafstand laat een veel kleiner verschil zien, ten belope 

van ongeveer 15 % van de gemiddelde leerwinst van modale Vlaamse leerlingen. Rekening houdend 

met het betrouwbaarheidsinterval dat per school geschat werd, kan eigenlijk slechts over een 

beperkt aantal scholen gezegd worden dat ze qua leerwinst significant onder het Vlaamse 

gemiddelde presteren. Omgekeerd blijken ook slechts een beperkt aantal scholen significant boven 

het Vlaamse gemiddelde te scoren.  

 

Factoren die de kloof en de evolutie helpen verklaren 

De initiële kloof tussen de categorie modale Vlaamse leerlingen en diverse subcategorieën van GOK- 

en anderstalige niet-GOK-leerlingen blijkt grotendeels verklaard te kunnen worden vanuit (1) een 

mindere taalvaardigheid bij het begin van het eerste leerjaar, (2) de culturele kloof tussen gezin en 

school, zoals de leerkracht die percipieert en (3) sociaal-economische indicatoren . Al naargelang van 

de subcategorie verklaart een geringere initiële taalvaardigheid 20 % tot 30 % van de initiële kloof 

voor wiskunde (anderstalige niet-GOK-leerlingen), 30 % tot bijna 40 % (anderstalige GOK-leerlingen) 

of 40 % (Nederlandstalige GOK-leerlingen). Voor de culturele kloof die de leerkracht ervaart tussen 

gezin en school, varieert het aandeel in de verklaarde achterstand van 30 % tot 35 % bij de 

anderstalige GOK-leerlingen, ongeveer 40 % bij de anderstalige niet-GOK-leerlingen en toch nog goed 

5 % bij de Nederlandstalige GOK-leerlingen. De rol van de ondersteuning die de kinderen volgens de 

leerkracht thuis kunnen genieten, speelt een veel geringere rol in de initiële kloof voor wiskunde: 

van 5 % tot 7 % voor anderstalige GOK- en niet-GOK-leerlingen en net geen 10 % voor Nederlandstalige 

GOK-leerlingen. 

De mate waarin de initiële kloof “verklaard” kan worden vanuit initiële taalvaardigheid, culturele 

kloof of ondersteuning thuis is van belang voor de inhaalbeweging die in de loop van het eerste 

leerjaar gemaakt wordt. De achterstand die met een culturele kloof tussen school en gezin 

geassocieerd wordt, wordt voor ongeveer twee derde ingehaald. De achterstand die met een 

geringere aanvankelijke taalvaardigheid geassocieerd is, wordt echter slechts voor 14 % tot 20 %  

opgehaald. Een geringere ondersteuning thuis geeft dan weer aanleiding tot een (eerder beperkte) 

verdieping van de kloof, zonder dat er van een inhaalbeweging sprake is. De verschillende factoren 

die een rol spelen in de kloof die bij het begin van het eerste leerjaar voor wiskunde vastgesteld kan 

worden, verschillen dus niet alleen in de impact die ze op die kloof hebben, maar ook in de 

hardnekkigheid van die impact. Een geringere initiële taalvaardigheid speelt een grote rol en is 

behoorlijk hardnekkig; ze laat feitelijk relatief weinig inhaalbeweging toe. De culturele kloof tussen 
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school en gezin speelt ook een grote rol, maar is weinig hardnekkig; hier is de inhaalbeweging 

aanzienlijk. Weinig ondersteuning thuis speelt al bij al slechts een beperkte rol, maar laat helemaal 

geen inhaalbeweging toe; het werkt daarentegen kloofverdiepend. 

Uit het gegeven dat Nederlandstalige GOK-leerlingen helemaal geen inhaalbeweging maken en dat de 

inhaalbeweging die anderstalige GOK-leerlingen maken hen op het einde van het eerste leerjaar in 

het beste geval (d.z. de Oost-Europese GOK-leerlingen) niet verder brengt dan de positie waar ook de 

Nederlandstalige GOK-leerlingen stranden, kunnen we afleiden dat het meest hardnekkige deel van 

de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen dat deel betreft dat voor rekening van zgn. 

“sociaal-economische” factoren komt. Dat is tenminste de conclusie die we kunnen trekken als we 

aannemen dat de zgn. “sociaal-economische” GOK-indicatoren inderdaad een reflectie vormen van 

de sociaal-economische achtergrond van de betreffende gezinnen. Gezien in die “sociaal-econo-

mische” GOK-indicatoren ook het opleidingsniveau van moeder vervat zit, klopt die aanname niet 

helemaal. Het gaat wellicht eerder om een vermenging van sociaal-economische factoren en daar 

mee geassocieerde sociaal-culturele factoren. 

Een gelijkaardige kritische bedenking geldt met betrekking tot de betekenis van de indicator 

thuistaal. Uit de onderscheiden effecten van thuistaal en de initiële taalvaardigheidsscore – en 

vooral het verschil in hardnekkigheid van die effecten - kunnen we afleiden dat de indicator thuistaal  

niet gezien mag worden als een indicator voor (gebrek aan) Nederlandse taalvaardigheid. Wat achter 

de indicator thuistaal schuilt, is, veeleer dan de taal (Turks, Arabisch, Berber, etc.) op zich, een hele 

waaier van etnisch-culturele elementen die de betreffende gezinnen van gezinnen met een andere 

etnisch-culturele achtergrond onderscheiden. 

Maken we een analyse van de kloof tussen GOK- en niet-GOK-leerlingen dan krijgen we te maken met 

sociaal-economische, sociaal-culturele en etnisch-culturele factoren. Waar de laatste met een 

eerder weinig hardnekkige achterstand geassocieerd zijn, blijken de eerste twee eerder met een 

zeer hardnekkige achterstand samen te hangen. Wat verder blijkt, is dat wanneer individuele taal-

vaardigheid bij het begin van het eerste leerjaar in rekening gebracht wordt, de rol van die andere 

factoren (sociaal-economische, sociaal-culturele en etnisch-culturele) daarmee niet uitgespeeld is. 

Ook wanneer initiële taalvaardigheid in rekening gebracht wordt, blijft het belangrijk met gepaste 

indicatoren de sociale en culturele achtergrond van de leerlingen in kaart te brengen, willen we een 

goed beeld krijgen van het risico dat ze lopen op een grote achterstand voor het leergebied wiskunde 

bij het begin van het eerste leerjaar.  

 

De rol van de school en de leerkracht 

Van de leerkrachtkenmerken die we in de analyses hebben betrokken, blijkt er maar één een 

significant – en dan nog qua grootte heel beperkt – effect te hebben. Leerkrachten met een 
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genuanceerd positieve houding tegenover zittenblijven blijken bij hun leerlingen iets meer leerwinst 

voor wiskunde te realiseren. Het effect is algemeen en raakt niet aan de kloof tussen GOK- en 

niet-GOK-leerlingen. Het gebrek aan interactie-effecten met de onderscheiden GOK-categorieën 

ondersteunt de hoger geformuleerde hypothese dat effectiviteit t.a.v. kansarme leerlingen eerder 

een kwestie is van algemene onderwijseffectiviteit dan van differentiële effectiviteit t.a.v. de 

categorie kansarme leerlingen of specifieke subcategorieën daarvan. 

Ook met betrekking tot procesfactoren op schoolniveau is de oogst aan significante effecten eerder 

mager. De keuze van GOK-thema blijkt geen rol te spelen. Dat kan betekenen dat de GOK-thema’s 

evenwaardig zijn t.a.v. het bereiken van de algemene doelstellingen van het Gelijke Kansenbeleid. 

Het kan ook betekenen dat de keuze voor één of enkele specifieke thema’s eigenlijk in de praktijk 

weinig onderscheid te weeg brengt tussen scholen, b.v. omdat men de essentiële dingen (zoals taal-

vaardigheidsonderwijs, aanpak van leermoeilijkheden, enz.) toch steeds doet en het dus bij de keuze 

voor bepaalde GOK-thema’s hooguit om lichte accentverschillen gaat. Een gelijkaardige bedenking 

kan gemaakt worden met betrekking tot de bevinding dat ook de wijze waarop de extra 

GOK-lestijden aangewend worden, er weinig toe doet. Dat kan erop wijzen dat die verschillende 

aanwendingswijzen erg gelijkwaardig zijn. Er is er slechts één die minder aanbevelenswaard lijkt te 

zijn, nl. het gebruik van de GOK-lestijden om aan materiaalontwikkeling te doen. Maar ook hier is het 

effect eerder beperkt. 

 

De effectiviteit van het GOK-ondersteuningsbeleid 

Dat het aantal GOK-lestijden – ook na de nodige correcties voor aantal en aandeel GOK-leerlingen – 

geen rol blijkt te spelen, is niet onverwacht. Zowat alle scholen die ervoor in aanmerking komen, 

lijken GOK-lestijden aangevraagd en gekregen te hebben. Dat maakt dat het aantal GOK-lestijden 

geen onafhankelijke factor vormt (te vergelijken met een experimentele interventie) maar eerder 

een reflectie van de samenstelling van de schoolpopulatie. Als je dan voor die samenstelling van de 

schoolpopulatie corrigeert, kun je uiteraard geen effecten meer vinden. We mogen daaruit zeker 

niet besluiten dat het GOK-beleid niet effectief is. 

Zijn er dan andere aanwijzingen over de effectiviteit van het Gelijke Onderwijskansenbeleid? 

Hoopgevend is in elk geval de vaststelling dat een substantieel deel van de initiële achterstand die 

anderstalige leerlingen voor wiskunde hebben, in de loop van het eerste leerjaar wordt ingehaald. 

Het valt moeilijk om dat te zien als het gevolg van natuurlijke processen. Kijkend naar de cognitieve 

ontwikkeling van jonge kinderen zijn de twee “natuurlijke” processen die het meest in het oog 

springen rijping en interactie met een stimulerende sociale omgeving. Rijping speelt bij jonge 

kinderen uiteraard een grote rol. Maar het valt niet zo makkelijk voor te stellen waarom rijping juist 

bij anderstalige (kansarme) leerlingen later zou komen dan bij andere leerlingen, meer bepaald 
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waarom dat bij anderstalige kansarme leerlingen anders zou verlopen dan bij Nederlandstalige 

kansarme leerlingen. Interactie met een stimulerende omgeving dan. De vraag hier is: wat verandert 

er in de sociale omgeving van anderstalige kansarme en niet-kansarme kinderen vanaf of in de loop 

van het eerste leerjaar, dat die kinderen er plotseling meer gestimuleerd door zouden worden dan 

voorheen? Kan het de thuisomgeving, de straat of de wijk zijn? Het is niet ondenkbaar dat met de 

intrede van de kinderen in het eerste leerjaar, de houding van de ouders wijzigt. Het gaat op school 

nu niet langer meer om iets wat voor veel ouders toch nog erg op spelen lijkt, maar om echt leren. 

Het is daarom niet ondenkbaar dat de betrokkenheid van ouders bij wat met hun kind op school 

gebeurt, vanaf het eerste leerjaar toeneemt. Dat is een mogelijkheid die nader onderzocht dient te 

worden. Toch blijft het enigszins twijfelachtig of de verklaring voor de inhaalbeweging die sommige 

GOK-leerlingen maken louter en alleen in dat soort elementen gezocht moet worden. 

Nederlandstalige GOK-leerlingen vertonen niet zo’n inhaalbeweging. Kansarme én niet-kansarme 

anderstalige leerlingen wél. Een gewijzigde houding bij de ouders als verklaringsgrond veronderstelt 

grotere gelijkenissen tussen anderstaligen onderling (en binnen elk van de onderscheiden 

etnisch-culturele groepen, kansarm en niet-kansarm) dan tussen kansarmen (Nederlandstaligen en 

anderstaligen) onderling. De vaststelling dat de inhaalbeweging voor anderstalige GOK-leerlingen wél, 

maar die voor anderstalige niet-GOK-leerlingen niét geplafonneerd lijkt tot het niveau dat 

Nederlandstalige GOK-leerlingen op het einde van het eerste leerjaar bereiken, lijkt die assumptie 

tegen te spreken.  

Dan komen we bij de school. Wat verandert er in de schoolomgeving voor een kind dat de overstap 

maakt van het kleuter- naar het lager onderwijs? Zeventig procent van de kinderen (en in onze 

steekproeven 80 %) vatten het lager onderwijs aan in dezelfde school waarin ze reeds kleuter-

onderwijs volgden. Op het eerste zicht verandert er voor de meeste kinderen dan niet zoveel, 

althans niet wat de sociale aspecten van die omgeving betreft. Behalve leerkrachten telt een school 

natuurlijk vooral ook andere kinderen. Die andere kinderen vormen een belangrijke bron van allerlei 

leerprocessen, in het bijzonder op het vlak van taal. Bij de bespreking van de rol van initiële 

taalvaardigheid in hoofdstuk 3 stipten we al dat de taalvaardigheid van een kind natuurlijk niet 

ophoudt te ontwikkelen bij het begin van het eerste leerjaar. Die verdere ontwikkeling hebben we 

niet expliciet in onze analyses kunnen opnemen, maar het ligt voor de hand dat minstens een deel 

van de inhaalbeweging voor wiskunde aan die verdere ontwikkeling in taalvaardigheid gerelateerd is. 

En daar kan de interactie met andere kinderen een rol in spelen. Maar is er een reden om aan te 

nemen dat die interactie met andere kinderen plots een zoveel grotere rol zou spelen vanaf het 

eerste leerjaar? Gelet op de vigerende onderwijspraktijk met zijn nog steeds bestaande breuk tussen 

het kleuter- en het lager onderwijs, dat – meer dan het kleuteronderwijs – leerkrachtgeoriënteerd 

verloopt met minder kans tot interactie tussen de kinderen in de klas, zou men eerder denken van 

niet. Maar vanaf het lager onderwijs begint natuurlijk de leerplicht. Hoewel de aanwezigheidsgraad 

in het kleuteronderwijs in Vlaanderen in het algemeen zeer hoog ligt, valt niet uit te sluiten dat juist 
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de kansarme leerlingen minder regelmatig de kleuterschool bezoeken en dat er dus vanaf het eerste 

leerjaar sprake is van een meer regelmatig schoolgaan. En dus van meer kansen tot interactie met 

andere, meer taalvaardige (Nederlandstalige) kinderen. Ook de hypothese dat de inhaalbeweging 

verband zou houden met een regelmatiger schoolbezoek vanaf het eerste leerjaar zou in nadere 

analyses verder onderzocht kunnen worden. Maar terug: zou dat dan ook gelden voor anderstalige 

niet-GOK-leerlingen? En is er aanneembare reden waarom die hypothese dan niet zou gelden voor 

Nederlandstalige GOK-leerlingen? 

We moeten in dit verband nog op een andere vaststelling wijzen. Behalve het feit dat anderstalige 

leerlingen individueel een inhaalbeweging blijken te maken, stellen we voor het aandeel 

anderstalige GOK-leerlingen een significant positief groepscompositie-effect vast op de vooruitgang 

die leerlingen maken. Hoe groter het aandeel anderstalige GOK-leerlingen in het eerste leerjaar, hoe 

groter de vooruitgang die leerlingen voor wiskunde in het eerste leerjaar maken bovenop de 

vooruitgang (en inhaalbeweging) die voor elk van de subcategorieën van GOK- en niet-GOK-leerlingen 

al was vastgesteld. Hoe valt die vaststelling te rijmen met de hypothese dat het vooral de meer 

frequente omgang (ten gevolge van regelmatiger schoolbezoek) met andere, meer taalvaardige, 

Nederlandstalige medeleerlingen zou zijn die aan de basis zou liggen van de vastgestelde inhaal-

bewegingen? Het lijkt al bij al waarschijnlijker dat gerichte onderwijsinspanningen in het eerste 

leerjaar aan de basis liggen van de inhaalbewegingen die we vaststellen bij de categorieën van 

anderstalige leerlingen. In de mate dat die onderwijsinspanningen ook meer of intensiever 

voorkomen naarmate het aantal anderstalige (GOK-)leerlingen hoger ligt, hebben we meteen ook een 

verklaring voor het toch wel verrassende positieve groepscompositie-effect. Ook voor de vaststelling 

dat de verschillen tussen scholen in de loop van het eerste leerjaar kleiner worden, biedt de these 

van onderwijseffecten een aannemelijke verklaring. 

Hoewel andere verklaringen voorlopig niet volledig uitgesloten kunnen worden (daarvoor zijn nog 

meer analyses en misschien ook meer gegevens nodig), zijn we geneigd de vastgesteld inhaal-

bewegingen te beschouwen als effecten van het onderwijs dat in het eerste leerjaar verstrekt wordt. 

Is hiermee de effectiviteit van het GOK-beleid – en meer bepaald het ondersteuningsluik daarin - 

aangetoond? Helaas niet. Onze analyses laten niet toe te besluiten dat de situatie er zonder het 

GOK-beleid slechter uitgezien zou hebben. Maar tot het omgekeerde kan evenmin besloten worden. 

Vanuit evaluatie-oogpunt is het essentiële probleem dat we niet beschikken over een nul-lijn 

waartegen we de huidige gegevens en bevindingen kunnen afzetten. Dat is het gevolg van het 

gegeven dat onze dataverzameling maar gestart is op het moment dat ook de GOK-ondersteuning in 

zijn huidige vorm al volop gestalte kreeg. Gezien het feit dat het GOK-beleid in 2001 ook niet 

bepaald van nul vertrokken is, maar voortbouwde op de vroegere projecten zorgverbreding en 

onderwijsvoorrangbeleid, is het bovendien nog maar de vraag wanneer die nul-lijn dan wel bepaald 

had kunnen worden. 
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T.a.v. de vraag of het GOK-ondersteuningsbeleid effectief is in de bestrijding van de onderwijs-

achterstand bij kansarme leerlingen, kunnen we op grond van de analyses die in dit rapport naar 

voren zijn gebracht, geen eenduidig antwoord geven. Wat we wel kunnen stellen is dat de grote 

achterstand die voor bepaalde categorieën van kansarme leerlingen (met name de anderstalige 

kansarme leerlingen) bij het begin van het eerste leerjaar kon worden vastgesteld, in de loop van het 

eerste leerjaar voor een groot deel wordt ingehaald. Kijkend naar wat in het eerste leerjaar gebeurt, 

kunnen we stellen dat de kloof tussen anderstalige kansarme leerlingen en modale Vlaamse 

leerlingen in belangrijke mate gedicht wordt. Dat is zonder twijfel een positief gegeven. We durven 

verder vooropstellen dat het kleiner worden van die kloof wellicht (voor een groot deel) het resultaat 

van onderwijsinspanningen is. Wat blijft, is de kloof die met niet etnisch-culturele, maar sociaal-

economische en sociaal-culturele factoren geassocieerd is. We lijken hier te maken te hebben met 

een hardnekkige achterstand waartegen weinig kruid gewassen blijkt. Maar men kan het ook als een 

positief gegeven beschouwen dat die achterstand ook niet toegenomen is. 

Of dat laatste ook in latere leerjaren het geval zal zijn, moet nog blijken. Onze analyses zijn 

voorlopig beperkt tot het eerste leerjaar. Dat leerjaar neemt binnen de schoolloopbanen van 

kinderen een vrij uitzonderlijke positie in. Het is mogelijk dat het gegeven dat kinderen in dat eerste 

leerjaar de eerste stappen zetten in de systematische verwerving van een aantal culturele 

basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen op de relatief korte termijn van één schooljaar als 

een gelijkmaker werkt, in de eerste plaats tussen de leerlingen. Uit onze analyses blijkt in elk geval 

dat de verschillen tussen leerlingen in wiskundeprestaties kleiner zijn op het einde van het eerste 

leerjaar dan aan het begin. Als zou blijken dat later in het lager onderwijs de verschillen tussen de 

kinderen weer toenemen, ontstaat ook weer meer ruimte voor sociale ongelijkheid tussen leerlingen. 

Het is daarom ook voor de studie van de kansen(on)gelijkheid in het onderwijs van belang zicht te 

krijgen op groeicurves over langere termijn. En het is van belang bij het modelleren van die curves 

niet te veel a priori assumpties te laten spelen. Het is van belang na te gaan of de trends die we voor 

het eerste leerjaar hebben vastgesteld zich verderzetten, dan wel of zich op een bepaald moment 

een keerpunt voordoet.  

 

De kwestie van de groepscompositie-effecten: een pleidooi voor desegregatie? 

In verband met de kwestie van het bestaan van concentratiescholen, lijkt het huidige Gelijke 

Onderwijskansen niet resoluut de kaart van de doorgedreven desegregatie te trekken. Weliswaar 

voorzag het eerste GOK-decreet in de mogelijkheid tot het doorverwijzen van leerlingen die niet het 

Nederlands als thuistaal hadden, althans voor scholen met een bepaald percentage van die categorie 

leerlingen en – ook waar – voorziet het huidige GOK-decreet, voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 

2006-2007, in de mogelijkheid tot het inrichten van voorrangsperiodes voor GOK- of (voor sommige 

scholen) voor niet-GOK-leerlingen, maar dat zijn al bij al vrij zachte maatregelen die in de meeste 
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gevallen wellicht slechts tot beperkte correcties in de samenstelling van de schoolbevolking kunnen 

leiden. De basis blijft immers het recht zich als leerling in te schrijven in een school naar eigen keuze 

(van de ouders). En dat brengt met zich dat het beleid (op welk niveau ook) weinig vat heeft op de 

leerlingenstromen. En dus ook niet op de instroom in scholen. Meer nog, men zou kunnen 

argumenteren dat het toekennen van extra middelen aan scholen met hogere aantallen kansarme 

leerlingen, de concentratie van die categorieën van leerlingen in een beperkt aantal scholen in de 

hand werkt. Tot nu toe zijn daar echter ook geen duidelijke aanwijzingen voor. We gaan hier niet 

verder in op de vraag of het Gelijke Kansenbeleid nu wel of niet desegrerend werkt. We gaan op basis 

van onze analyses wel na of er empirische evidentie te vinden valt voor de vaak gemaakte 

veronderstelling dat onderwijs volgen in een concentratieschool nadelig is voor de ontwikkeling van 

kinderen. Hiervoor kijken we naar de bevindingen met betrekking tot de groepscompositie-effecten. 

Groepscompositie-effecten werden nagegaan voor het aandeel leerlingen uit elk van de onder-

scheiden subcategorieën van GOK- en niet-GOK-leerlingen en voor de gemiddelde taalvaardigheids-

score bij het begin van het eerste leerjaar. We gingen daarbij ook na of er sprake is van een effect op 

de leerwinst. De meest opvallende bevinding is dat elke (negatieve) samenhang met de aanvangs-

score voor wiskunde gepaard gaat met een ongeveer even groot, tegengesteld positief effect op de 

leerwinst, waardoor het eindresultaat ongeveer nihil is. Dat is met name het geval voor de 

compositie-effecten waar anderstalige leerlingen (GOK- resp. niet-GOK) bij betrokken zijn. De 

compositie-effecten voor het aandeel Nederlandstalige GOK-leerlingen vormen een uitzondering. Dat 

effect blijkt negatief en wordt in de loop van het eerste leerjaar alleen maar negatiever. Leerlingen 

zijn dus minder goed af in scholen met een groter aandeel Vlaamse kansarme kinderen. Maar ook dat 

effect is al bij al bijzonder klein en draagt nauwelijks bij tot de verklaring van de leerprestaties voor 

wiskunde. 

Empirische evidentie voor sterke negatieve effecten van het geconcentreerd zitten van kansarme 

leerlingen hebben we dus voor wiskunde in het eerste leerjaar niet gevonden. Integendeel, plots 

waarbij de gemiddelde beginscore, eindscore of leerwinst voor wiskunde worden afgezet tegen het 

aandeel kansarme leerlingen (anderstalige of Nederlandstalige GOK-leerlingen) laten zien dat ook 

scholen met hoge concentraties kansarme leerlingen rond of boven het Vlaamse gemiddelde kunnen 

scoren. De bevindingen in dit rapport komen wat dat betreft overeen met de bevindingen uit eerdere 

analyses (zie LOA-rapport 38). Op basis van deze bevindingen lijkt het bijgevolg niet aan te bevelen 

sterk te gaan investeren in een doorgedreven desegregatie van scholen als daar hoge kosten of 

inspanningen mee gemoeid zouden zijn. De opbrengst in termen van verhoogde leerwinst zal gering 

zijn. Het lijkt eerder aan te bevelen scholen met hoge concentraties kansarme leerlingen verder te 

ondersteunen zodat ook zij die goede kwaliteit leveren dat verder kunnen doen en zij die dat (nog) 

niet doen hun kwaliteit kunnen verhogen. 
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