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Deel 1. Probleemstelling en Onderzoeksontwerp

Het onderwijs staat meer dan ooit onder druk. Hiervoor zijn vele redenen. Wij geven er slechts

enkele. De economische situatie heeft zich de laatste jaren niet in een gunstige richting ontwikkeld.

Dit heeft belangrijke gevolgen gehad voor het onderwijs. De financiële middelen hiervoor werden

beperkt en bijgevolg ook de middelen om onderwijs te verstrekken. De samenleving is daarenboven

zo ondoorzichtig geworden, dat het onderwijs hierin een grotere uitdaging vindt. Het moet immers

leerlingen voorbereiden op deze complexe en snel veranderende maatschappij. Een geschikte

vorming, aangepast aan een complexe samenleving en een problematische economische situatie, is

en moet een permanente zorg van het nationale beleid zijn. Dit neemt niet weg dat de directe

kwaliteitsbevordering en -bescherming van het onderwijs in hoge mate lokaal gebeurt. De lokale

school verstrekt het onderwijs en levert de leerlingen af. In deze context is er voor het lokale

onderwijsbeleid een zeer belangrijke taak weggelegd.

De Studiegroep voor Onderwijsbeleid en -begeleiding heeft de voorbije jaren (vanaf 1987) aan deze

problematiek reeds veel aandacht besteed. Dit gebeurde in opdracht van het Fonds voor Collectief

Fundamenteel Onderzoek op Ministerieel Initiatief (Gemeenschapsminister van Onderwijs). In deze

onderzoekingen stond de vraag centraal hoe lokaal onderwijsbeleid in het secundair onderwijs

functioneert en welke structurele en culturele factoren dit lokaal beleid bepalen. Hier werd op de

eerste plaats onderzocht welke bewegingsvrijheid aan het lokaal onderwijs werd gegeven door het

nationale beleid. Vervolgens werd bestudeerd op welke domeinen (beleidsinhoud) en hoe

(besluitvorming) dit lokaal onderwijsbeleid wordt gevoerd. De aandacht ging daarbij vooral uit naar

de aanwending van het urenpakket, het personeelsbeleid, de oriëntatie en evaluatie van leerlingen, de

recrutering van de leerlingen en het financieel-economisch beleid (Devos, Vandenberghe en

Verhoeven, 1987 en 1989).

De onderzoeksvragen van dit project sluiten aan bij vorig onderzoek. Nu wordt vooral onderzocht

hoe en onder invloed van welke factoren management in secundaire scholen bijdraagt tot

kwaliteitsbehoud en/of kwaliteitsverbetering van het verstrekte onderwijs. Deze vraag kan ook

op een andere wijze worden geformuleerd: is er een relatie tussen de opvattingen van de directie

en de leerkrachten over het onderwijsmanagement in de secundaire school en de ontwikkeling

van de studieresultaten en het welbevinden van de leerlingen in de school?
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In het eerste deel van dit verslag zal een beknopt overzicht worden gegeven over de stand van het

onderzoek inzake kwaliteit van onderwijs en effectiviteit van scholen en zal het onderzoeksontwerp

worden geschetst. In het tweede deel zal de relatie tussen persoonskenmerken en structurele

kenmerken van school en klas enerzijds en de opvattingen van leerkrachten en directie over het

schoolbeleid anderzijds worden onderzocht. Hoe leerkrachten en directie het schoolbeleid invullen,

blijkt uit ander onderzoek immers een produkt te zijn van de sociale structuur waarin zij werken. In

het derde deel wordt de vraag gesteld naar de relaties tussen persoons-, klas- en schoolkenmerken

enerzijds en de studieresultaten en het welbevinden van de leerlingen anderzijds. In het vierde deel,

tenslotte, zal gespeurd worden of er enig verband is tussen de wijze waarop leerkrachten en directie

het schoolbeleid beschrijven enerzijds en de studieresultaten en het welbevinden van de leerlingen

anderzijds. Voor het beantwoorden van de vragen van het tweede en het derde deel zal

hoofdzakelijk worden gebruik gemaakt van variantie-analyse en correlatie-analyse, terwijl voor het

vierde deel een beroep wordt gedaan op multi-level analyse.
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1. LITERATUUROVERZICHT

Het onderzoek rond de kwaliteit van het onderwijs en de effectiviteit van de scholen kan ruwweg

worden opgedeeld in twee categorieën: het schooleffectiviteitsonderzoek en het

schoolorganisatie-onderzoek. We zullen de kenmerken en tekortkomingen van beide stromingen

bondig schetsen. Bovendien zal kort worden aangegeven welke de belangrijkste bevindingen van

beide onderzoeksstrekkingen zijn. Vervolgens wordt gepleit voor een integratie van beide

paradigma's binnen het (theoretische) denkkader van de contingentiebenadering. Het zijn immers de

opvattingen van deze omgevingstheorie (contingentie) die ons, samen met de resultaten van het

schooleffectiviteits- en schoolorganisatie-onderzoek, geïnspireerd hebben bij het opstellen van ons

onderzoeksmodel. Wat zijn de kenmerken, tekortkomingen en bevindingen van beide laatste

paradigma's ?

1.1. Schooleffectiviteitsonderzoek

Het schooleffectiviteitsonderzoek stelt vragen naar de invloed van structuurvariabelen op de

schooleffectiviteit. Men brengt m.a.w. schoolkenmerken in verband met outputgegevens (meestal

studietoetsprestaties). De schoolkenmerken die gekozen worden, verschillen bij de onderscheiden

stromingen van dit soort onderzoek. Veelal laat men zich echter inspireren door variabelen die in

andere onderzoekingen ooit hebben bijgedragen tot het verklaren van verschillen in schoolef-

fectiviteit.

Vanuit een causaal-analytische vraagstelling tracht men, vooral met behulp van survey-onderzoek,

structurele factoren op te sporen. Processen worden haast vergeten. De schooleffectiviteit wordt als

een statistisch geheel voorgesteld. Bovendien rijst het probleem dat het `met elkaar in verband

brengen' van deze schoolkenmerken en outputgegevens meestal gebeurt door het berekenen van

correlaties. Dit brengt moeilijkheden met zich mee als het gaat om het interpreteren van de

uitkomsten. Andere problemen van dit onderzoek zijn: het theorie-arme karakter ervan, de

complexiteit van de veldsituaties waarin het onderzoek wordt verricht, gebrek aan gevalideerde

instrumenten om schoolkenmerken te meten en de - tot voor kort - veelal inadequate

analyse-technieken (Verhoeven, 1989: 179-182; Scheerens, 1989: 10, 169). Desalniettemin is men er

in het schooleffectiviteitsonderzoek in geslaagd een aantal schoolkenmerken naar voren te schuiven

die de effectiviteit van het onderwijs mede bepalen. We geven hiervan een overzicht:
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1. Het vijf-factoren-model (Nanninga e.a., 1989: 18, 26)

De in de 'effective schools'-onderzoeken meest genoemde schoolkenmerken welke de

leerlingprestaties beïnvloeden, zijn:

- sterk onderwijskundig leiderschap

- hoge verwachtingen van de prestaties van leerlingen

- een ordelijke, leerstimulerende sfeer

- nadruk op basisvaardigheden

- frequente evaluatie van leerlingen.

Bekijken we de door hen vermelde onderzoekingen die geleid hebben tot de 5 meest voorkomende

effectiviteitskenmerken dan valt op dat bij geen enkel onderzoek alle 5 als relevante verklarende

variabelen uit de bus komen. De meeste onderzoekingen zijn verder vaag omtrent de effectgrootte

van de afhankelijke variabelen. De redenen om bepaalde schoolkenmerken (als voorspellers van

effectiviteit) wel of niet op te nemen, is in veel onderzoek nog weinig theoretisch onderbouwd.

2. De dertien dimensies van Purkey & Smith (1983: 443-445)

Purkey en Smith halen volgende organisationele-structurele variabelen aan die zouden bijdragen tot

de effectiviteit van scholen:

. lokaal onderwijsmanagement

* . onderwijskundig leiderschap

. stabiliteit van de staf

. uitbouwen en managen van het curriculum

. staf-ontwikkeling over de gehele school

* . betrokkenheid en steun van ouders

* . erkenning van academisch succes over de gehele school

* . maximale leertijd

. steun vanuit het district

* . gezamenlijke planning en collegiale relaties

. gemeenschapsgevoel

* . duidelijke doelstellingen en hoge verwachtingen

* . orde en discipline
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Op basis van hun onderzoek in 571 succesvolle secundaire scholen besluiten Wilson en Corcoran

(1988: 65-66) dat de met een asterisk aangeduide dimensies inderdaad bijdragen tot de effectiviteit

van deze organisaties. Dit neemt echter niet weg dat het belang van de verschillende dimensies van

Purkey en Smith niet éénduidig bepaald kan worden. Deze dimensies krijgen enkel gedeeltelijke of

zwakke steun uit hun gegevens.

3. Het model van Wilson en Corcoran (1988: 42)

Op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek besluiten Wilson en Corcoran dat de kenmerken

van succesvolle scholen in de volgende 6 categorieën kunnen worden ondergebracht:

. actief leiderschap

. professionele werkomstandigheden

. positieve leeromgeving

. ruime maatschappelijke betrokkenheid

. voortdurende schoolverbetering

. dienst aan alle studenten

4. Het model van Mortimore e.a. (in Glatter e.a., 1988 : 118-123)

Mortimore en zijn medewerkers gaan ervan uit dat sommige scholen bevoordeeld zijn op het vlak

van grootte, status, omgeving en stabiliteit van het personeel. Ondanks het feit dat dergelijke

'gegeven' karakteristieken bijdragen tot effectiviteit, mag men niet veronderstellen dat ze die als

vanzelfsprekend verzekeren. Ze constitueren veeleer een ondersteunend kader waarbinnen het

schoolhoofd en de leerkrachten kunnen werken aan de vooruitgang en de ontwikkeling van hun

leerlingen. Mortimore e.a. identificeerden 12 sleutelfactoren die het schoolhoofd en de leerkrachten

zelf in handen hebben en die cruciaal zijn in het bewerkstelligen van effectiviteit:

. doelgericht leiderschap

. betrokkenheid van de 'deputy head'

. betrokkenheid van de leerkrachten

. eensgezindheid in het leerkrachtencorps

. gestructureerde lessen

. intellectueel uitdagend onderwijs

. arbeidsgerichte omgeving
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. gelimiteerde focus in de lessen

. maximale communicatie tussen leerkrachten en leerlingen

. bijhouden van dossiers

. betrokkenheid van de ouders

. positief klimaat.

Mortimore e.a. erkennen dat sommige van deze twaalf factoren een sterkere invloed uitoefenen op

de onderzochte cognitieve en niet-cognitieve domeinen dan andere. Dit betekent echter niet dat ze

allemaal positief met de outcome-variabelen samenhangen. Ze zijn afhankelijk van het gedrag en de

strategieën van het schoolhoofd en de leerkrachten. We dienen er evenwel rekening mee te houden

dat Mortimore e.a. deze lijst samenstelden op basis van onderzoek in het lager onderwijs. Wilson en

Corcoran (1988: 6-7) wijzen erop dat de onderzoeks-resultaten uit het lager onderwijs slechts met

grote voorzichtigheid mogen worden toegepast op het secundair onderwijs. Men mag niet uit het

oog verliezen dat beide onderwijsvormen aanzienlijk van elkaar verschillen op het vlak van

doelstellingen, structuur en organisatie. Dit draagt er o.a. toe bij dat concepten die gerelateerd

kunnen worden aan effectiviteit, voor beide onderwijsniveaus theoretisch gezien gelijkaardig kunnen

zijn, maar qua praktische vormgeving totaal verschillend uitdraaien.

1.2. Schoolorganisatie-onderzoek

Het onderwijsorganisatie-onderzoek stelt zich anders op. De meeste onderzoekers gebruiken de

contingentietheorie of aanverwante theorieën als uitgangspunt voor hun vraagstelling en als

verklaringsinstrument. Zij laten zich hierbij leiden door vragen naar de mate van differentiatie en

integratie van de schoolorganisatie in relatie tot de omgeving. De schoolorganisatorische benadering

is procesmatig. In dit onderzoek tracht men met een groot aantal variabelen rekening te houden.

Men werkt bijgevolg vooral beschrijvend en interpreterend en maakt daarbij vooral gebruik van case

studies, survey en inhoudsanalyse.

Het grote tekort van het schoolorganisatie-onderzoek is dat zelden of nooit wordt ingegaan op het

effect van deze factoren op het rendement van de schoolorganisatie (Verhoeven, 1989: 177-182).

We baseren ons op Nanninga e.a. (1989: 47-57) om een overzicht te geven van de voornaamste

bevindingen omtrent de organisatorische effectiviteit van scholen.
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Deze auteurs halen een aantal theorieën, typologieën en conceptuele kaders aan omtrent

organisatorische effectiviteit, die volgens hen belangrijk zijn voor de theoretische onderbouwing bij

het vaststellen van de organisatorische effectiviteit. Zo beklemtonen de contingentie- en

configuratietheorieën van Mintzberg (1979) en Miller & Friesen (1985) dat omgevings-kenmerken

belangrijk zijn voor de effectiviteit van een organisatie. Uit de typologieën van Burns en Stalker

(1961) en Mintzberg (1979) komt naar voren dat er verschillende structuren binnen

(school)organisaties mogelijk zijn. Uit de conceptuele kaders ontwikkeld door Fearman en Quin

(1985), Hoy en Ferguson (1985) en Kapteyn (1986) kunnen we concluderen dat organisaties

verschillen in hun prioriteiten. Enkele organisatie-aspecten die min of meer bij allen als relevant

voor effectiviteit worden gezien, zijn:

. aanpassings- en vernieuwingsgerichtheid

. gerichtheid op doelverwezenlijking en produktiviteit

. betrokkenheid van de leden op de organisatie

. aandacht voor stabiliteit en continuïteit.

Miskel e.a. (1983) zijn van mening dat de volgende aspecten relevant zijn voor het vaststellen van

schoolorganisatorische effectiviteit: de waargenomen organisatorische effectiviteit (de subjectieve

evaluatie van de produktiviteit, het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van een school), de

arbeidstevredenheid van de docenten en de attitudes van de leerlingen tegenover hun school. De

aangehaalde conceptuele kaders voor organisatorische effectiviteit laten een zekere consensus zien

over soortgelijke criteria. Het voornaamste criterium voor het vaststellen van de organisatorische

effectiviteit van scholen is de output (de leerlingprestaties). Het criterium produktiviteit komt hier

het meest mee overeen. De andere criteria kunnen dan als middelen beschouwd worden om dit doel

te bereiken.

Deze auteurs (Nanninga e.a., 1989: 1, 5) zijn overigens van oordeel dat het mogelijk zou moeten zijn

om op basis van het theoretisch beter onderbouwde schoolorganisatie-onderzoek en het empirisch

beter gefundeerde schooleffectiviteitsonderzoek tot een onderzoekslijn te komen die de zwakheden

van beide strekkingen overstijgt en de sterke kanten van beide verenigt. De groeiende traditie van

'effective schools research' kan immers gezien worden als een belangrijke stimulans om een meer

'produkt gerichte' wending te geven aan het schoolorganisatie-onderzoek. Omgekeerd mag van een

meer organisatorische inkadering van het effectiviteitsonderzoek een verscherping van de

conceptualisering en een verbreding van het interpretatiekader verwacht worden.
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Vele andere auteurs treden dit standpunt bij. Reeds in 1978 pleitte Erickson tijdens de

AERA-conferentie ondubbelzinnig voor het zoeken van aansluiting van het onderzoek van de

schoolorganisatie met het schooleffectenonderzoek. Wanneer beide vormen van onderzoek

toenadering tot elkaar zouden zoeken, zou dit zeker een stimulans betekenen voor het onderzoek in

zijn geheel (Karstanje & De Koning, 1986: 43-44). Bovendien maakt de combinatie van

schooleffectiviteits- en schoolorganisatie-onderzoek het werkelijk mogelijk binnen het

onderzoeksparadigma, of zoals Scheerens (Devos e.a., 1989: 40) het stelt, het inhoudelijk theoretisch

kader, van de contingentiebenadering te werken. Bondig gezegd komt deze benadering neer op de

stelling dat de optimale structuur van een organisatie afhankelijk is van - een nogal heterogene

verzameling - situatiekenmerken. Een organisatie wordt immers onomwonden voorgesteld als een

deel van een netwerk. Voor haar effectiviteit is een interne consistentie tussen de

structuurkenmerken van een organisatie een absolute vereiste. De structuurkenmerken van een

organisatie zijn: "de arbeidsverdeling, de mate van professionaliteit die voor het arbeidsproces

noodzakelijk is, de structurering van de bovenbouw (leidinggevende structuur), de mate van

formalisering van de interne verhoudingen, en de verdeling van gezag (decentralisatie) binnen de

organisatie". De structuur van de organisatie moet daarenboven 'passen' bij de situationele condities

of contingentiefactoren. Wat verstaat Mintzberg onder contingentiefactoren: "kenmerken van de

omgeving (stabiliteit, complexiteit, diversiteit en vijandigheid), kenmerken van de technologie (mate

van 'sophistication', flexibiliteit), en de omvang en de leeftijd van de organisatie". Voor het

doelmatig functioneren van een organisatie is een goede afstemming tussen deze

contingentiefactoren en de structuurkenmerken noodzakelijk (Nanninga e.a., 1989: 30).

Uit de bovenstaande algemene typering is een analytische structuur herkenbaar die het karakter heeft

van een zekere vorm van causale ordening tussen drie categorieën van factoren: de situationele ken-

merken of contingentiefactoren, de structuurkenmerken van de organisatie en de outputindicatoren

in de zin van effectiviteitscriteria. Uit het voorafgaande is gebleken dat zowel het

schooleffectiviteits- als het schoolorganisatie-onderzoek uitgaan van basisconceptualiseringen die

elk een deelgebied van het contingentieparadigma dekken. Bij de schoolorganisatiemodellen staan

contingentie-structuur- relaties centraal, maar ontbreekt het verband met de outputmetingen

grotendeels; terwijl bij het effectiviteitsonderzoek structuur-output-relaties worden onderzocht, maar

er tot nu toe nog weinig is gedaan met de mogelijke contextuele bepaaldheid van deze relaties

(Scheerens, 1989: 12, 19).
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Deze bedenkingen hebben ons, samen met de reeds vermelde onderzoeksresultaten van beide

stromingen geïnspireerd tot het onderzoeksmodel dat in de volgende paragraaf wordt besproken.
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2. HET ONDERZOEKSONTWERP

2.1. Beknopte voorstelling van het onderzoeksontwerp en onderzoeksvragen

Om de vraag te beantwoorden naar de relatie tussen de opvattingen van leerkrachten en directie over

het schoolbeleid (zie 2.2.5. en deel 2 voor de operationalisering) enerzijds en de schoolresultaten en

het welbevinden van de leerlingen in de school anderzijds kunnen verschillende methoden worden

gevolgd. In het originele ontwerp was voorzien dat na een eerste kwantitatieve benadering er een

kwalitatieve, etnografische benadering van het proces van kwaliteitsverbetering zou worden opgezet.

Dit laatste stuk kon echter om budgettaire redenen niet worden uitgewerkt. Daarom beperken wij

de beschrijving enkel tot het kwantitatieve stuk, waarbij hoofdzakelijk survey-matig met

gestructureerde, schriftelijke vragenlijsten werd gewerkt. Vermits wij niet enkel wilden weten of

er een relatie is tussen de managementsopvattingen van de leerkrachten en de directie

enerzijds en de schoolresultaten van de leerlingen anderzijds, maar eveneens wilden weten of

de managementsopvattingen van de leerkrachten en directie enige invloed hadden op de

verandering van kennis en welbevinden van de leerlingen, moesten leerlingen meer dan eens

worden ondervraagd. Dit gebeurde in het begin en op het einde van het schooljaar. Ofschoon dit

een verdedigbaar principe is, zou een longitudinale benadering meer verantwoord zijn. Het globale

onderzoeksschema kan men als volgt voorstellen:
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Figuur 1.1. Globaal onderzoeksmodel

Schoolkenmerken

Klaskenmerken

Opvatting van
directie over
schoolbeleid
8
|
9

Opvatting van
leerkrachten
over
schoolbeleid

=-----<

Studieresultaten
van leerlingen
sept juni
8
|
9

Schoolwelbevin-
den van
leerlingen
sept juni

Wat wordt er door dit schema gesuggereerd? De relaties tussen de verschillende variabelen worden

in twee richtingen aangegeven. Hiermee willen we uitdrukken dat er een complexe relatie kan zijn

tussen de verschillende factoren, waarbij de richting van de beïnvloeding niet éénduidig is.

Vervolgens moet ook worden opgemerkt dat de inbedding van de school in de lokale en nationale

sociale structuur niet expliciet wordt onderzocht. Onrechtstreeks zal deze wel aan bod komen

aangezien er ook zal worden rekening gehouden met de socio-economische status (SES) van de

leerlingen. Wij onderzoeken echter niet de lokale sociale structuur van de gemeenten waarin de

scholen zijn gevestigd. Globaal zal dus worden onderzocht of er een relatie is tussen bepaalde

school- en/of persoonskenmerken en de opvattingen van de directie en leerkrachten over het

schoolbeleid en of deze variabelen op hun beurt in relatie staan met de veranderingen inzake

kennis en schoolwelbevinden van de leerlingen. In feite zou hier een analyse kunnen gebeuren op

vier niveaus: het persoonlijke niveau van de leerlingen (studieresultaten en schoolwelbevinden), de

verandering van deze leerlingenresultaten doorheen de tijd, het klasniveau (enkel de

leerlingresultaten) en het schoolniveau (zowel de schoolbeleidsopvattingen als kenmerken van de

leerkrachten en directie en de schoolvorderingstests en schoolwelbevinden van de leerlingen).

Praktisch zal de analyse niet al deze niveaus opnemen. Zowel leerkrachten als leerlingen zullen in

dit rapport enkel op persoonlijk en op schoolniveau worden geanalyseerd, niet op klasniveau.
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Dit globale onderzoeksmodel hebben we opgedeeld in een drietal deelvragen, die elk afzonderlijk in

de volgende delen van deze studie worden behandeld. De eerste vraag heeft als eerste bedoeling een

beschrijving te geven van de opvattingen van de directies en leerkrachten over het lokale

schoolbeleid. Hiervoor werd gebruik gemaakt van gestructureerde vragenlijsten. Dit betekent dat

wij een beeld krijgen van hoe leerkrachten en directie het schoolbeleid ervaren, wat niet

noodzakelijk hetzelfde is als het feitelijk verloop van het schoolbeleid. Een tweede objectief was te

zoeken naar een eventuele discrepantie in het beeld dat leerkrachten en directies over het

schoolbeleid hebben. Ten derde wilden we nagaan of schoolkenmerken en directiekenmerken iets

kunnen verklaren van de opvattingen over het schoolbeleid (zie figuur 1.2). Hoe leerkrachten en

directie het schoolbeleid percipiëren is wellicht ook afhankelijk van de omgeving waarin dit beleid

plaats heeft. Daarna zouden we ook onderzoeken of de gevonden verbanden schijnbaar zijn, dan

wel stand houden indien men controleert voor bepaalde variabelen ( in dit rapport hebben we enkel

gecontroleerd voor net, grootte van school en onderwijsaanbod in de school). De aspecten van het

schoolbeleid die in het onderzoek werden opgenomen zullen later worden toegelicht.

Figuur 1.2. Onderzoeksmodel van leerkrachten- en directieonderzoek

Schoolkenmerken

Leerkrachtenkenmerken

Directiekenmerken

=--------<

Opvatting van
leerkrachten over
schoolbeleid

Opvattingen van
directie over
schoolbeleid

Wil men weten of schoolbeleid bijdraagt tot de kwaliteitsverbetering van het onderwijs dan moet

men ook deze kwaliteit van het onderwijs bij de leerlingen trachten vast te leggen. Daarom werden

twee tests voor Nederlands en voor Wiskunde afgenomen in het eerste jaar van de secundaire school,

eenmaal in het begin van het schooljaar en eenmaal op het einde. Onderwijskwaliteit is echter niet

enkel een kwestie van kennis, maar tevens van het zich goed voelen in de school. Ook dit facet werd

tweemaal geobserveerd, eenmaal in het begin van het schooljaar en eenmaal op het einde. Dit

gebeurde niet enkel in het eerste leerjaar, maar eveneens in het zesde leerjaar. Door deze twee

leerjaren te vergelijken kan men enigszins een beeld krijgen van de mate waarin het

schoolwelbevinden verandert doorheen de opleiding. Dit is uiteraard geen perfecte methode. Beter
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ware geweest een longitudinale analyse op te zetten zodat dezelfde cohorte zou worden bestudeerd.

Het laat echter wel toe enkele zinvolle hypothesen te formuleren. Dit alles wordt besproken in het

derde deel. Verder is het niet enkel de bedoeling de onderwijskwaliteitsverbetering, uitgedrukt in

schoolvorderingstests en schoolwelbelevingstests, te beschrijven. Wij willen ook nagaan welke

school- en leerlingenkenmerken een goede voedingsbodem blijken te zijn voor de verbetering van

de onderwijskwaliteit (zie figuur 1.3). Daarenboven zal ook hier worden onderzocht in welke mate

deze relaties stand houden wanneer men controleert voor andere variabelen (in dit rapport enkel voor

de sociaal-economische status en het IQ van de leerlingen, het net, de schoolgrootte en het

onderwijsaanbod).

Figuur 1.3. Onderzoeksmodel van leerlingenonderzoek
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|
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Het laatste deel van onze probleemstelling houdt zich bezig met de vraag of er een verband is tussen

de opvattingen van de leerkrachten en de directie over het schoolbeleid in functie van

kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de studieresultaten en het schoolwelbevinden van de

leerlingen (zie figuur 1.4). Zoals in de globale probleemstelling werd betoogd, kan deze vraag niet

worden losgekoppeld van de vraag naar de invloed van de structurele schoolvariabelen. Daarom zal

naast de schoolbeleidskenmerken zoals die door leerkrachten en directie worden onderkend, ook

aandacht worden besteed aan de schoolkenmerken.

Figuur 1.4.Onderzoeksmodel voor de relatie tussen opvattingen over onderwijsbeleid en
studieresultaten en schoolwelbevinden
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Tot nu toe werd in grote trekken de vraagstelling van dit onderzoek aangegeven. De variabelen en

de operationalisering ervan werden niet beschreven. Dit zal in elk deel voor elke vraagstelling

afzonderlijk gebeuren. Vooraleer echter naar deze meer concrete uitwerking over te stappen,

beschrijven we kort enkele variabelen die in de literatuur als belangrijk naar voren komen voor onze

vraagstelling.

2.2. Belangrijke variabelen voor de analyse

2.2.1. School

Volgende kenmerken van de school worden vaak in onderzoek opgenomen:

- grootte, urbanisatiegraad (Brandsma & Knuver, 1989:29)

- levensbeschouwelijke richting, regio (Van Der Hoeven & Jungbluth, 1987:72)

- onderwijsaanbod (Creemers, 1983:2).

Desalniettemin stelt Anderson (1982: 388-389) dat de meeste ecologische variabelen, weinig of

inconsistente relaties met leerlingenresultaten vertonen. Het zou kunnen dat variabelen als

schoolgrootte of karakteristieken van de gebouwen, niet direct de output beïnvloeden, maar er via de

tussenliggende variabele van het schoolklimaat op inwerken. Het is eveneens mogelijk dat de

impact van ecologische variabelen afhangt van de directheid van hun impact op de leerlingen.

Wilson en Corcoran (1988: 109-117) daarentegen menen dat lokale ervaringen aantonen hoe

mensen effectief betrokken kunnen worden bij het dagdagelijkse schoolleven. Dergelijke

betrokkenheid constitueert engagement en loyaliteit. Het creëert een speciale identiteit voor de

school die de naaste omgeving incorporeert. De waarde van wederzijdse zorg die aldus ontstaat,

vergroot de effectiviteit van de school en integreert de school in de omgeving.

Deze auteurs onderscheiden 5 belangrijke strategieën om de school open te stellen voor de

gemeenschap en creatieve samenwerkingsverbanden aan te moedigen:

-actief beroep doen op mensen uit de gemeenschap (als vrijwilligers, bijzondere leermeesters...)

-opzetten van 'public relations' campagnes met behulp van de ouders

-financiële bronnen uit de omgeving aanspreken

-actieve aanwezigheidspolitiek in de gemeenschap (organisatie van evenementen, bejaardentehuizen

bezoeken...)
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-opbouwen van een identiteit die aanslaat in de lokale gemeenschap.

2.2.2. Schoolhoofd

Wat het schoolhoofd betreft, worden de volgende elementen vaak in rekening gebracht:

- leeftijd en ervaringsjaren binnen en buiten het onderwijs (Brandsma & Stoel, 1987: 105)

- ervaring (Brandsma & Knuver, 1989: 29).

Daarnaast kan ook het belang van de kwalificatie(s) en de ideologische opvattingen van de

schoolleiding aangestipt worden.

2.2.3. Leerkrachten

Voor de leerkrachten worden gelijkaardige elementen in aanmerking genomen:

-kwalificatie, nl. initiële opleiding (Bol, 1983: 164);

-professionalisering, nl. herscholing, bijscholing e.d. (Creemers, 1983: 5);

-persoonlijkheid als potentieel model voor de leerlingen van gedrag, attitudes en waarden (Clarck,

1983: 185);

-% leerkrachten onder 30 jaar, % vrouwelijke leerkrachten, % mannelijke leerkrachten, % nieuwe

leerkrachten (minder dan 2 jaar op school) (Brandsma & Stoel in Scheerens & Stoel, 1987: 109);

-aantal jaren ervaring in het onderwijs (<5j.; >5j.-<10j.; >10j.) en in huidige school (<5j.; >5j.-<10j.;

>10j.) (Imants & Vriens, 1989: 83);

-ideologische opvattingen: deze kunnen omschreven worden als de beroepsattitude die de

leerkrachten erop nahouden en die de legitimatie vormt voor hun gedrag. Deze instelling

tegenover het werk (Weeda, 1986: 72) of houding tegenover het lesgebeuren (Hox & De Leeuw,

1986: 47) komt tot uiting in de verwachtingen die de leerkrachten naar de leerlingen toe

formuleren en in hun management van de klas met behulp van discipline, feedback en monitoring

(Rutter e.a., 1986: 40).

Over de verwachtingen van de leerkrachten en hun disciplinair optreden zijn volgende

onderzoeksgegevens voorhanden:

Dusek en Joseph (1983: 341-342) geven aan waarop leerkrachten hun verwachtingen rond de

prestaties van leerlingen (academisch, sociaal en persoonlijkheid) baseren:
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-5 leerlingkenmerken zijn significant gerelateerd aan leerkrachtenverwachtingen: cumulatieve

dossierinformatie; gedrag van de leerlingen; SES; ras; fysieke aantrekkingskracht

-2 informatiebronnen, nl. geslacht en aantal ouders thuis, houden geen verband met de

verwachtingen

-3 informatiebronnen, nl. reeds onderwezen siblings, seksestereotiep gedrag en naamstereotypen zijn

op z'n best zwak gerelateerd aan leerkrachtenverwachtingen.

McArthur (1978: 99-100) stelt dat de meerderheid van beginnende leerkrachten in een post-test een

stijging van 13 à 14% in zelfwaargenomen strengheid vertoont. Zowel beginnende leerkrachten die

zich meer engageerden voor hun carrière, als zij die er zich minder voor inzetten, vertoonden grotere

stijgingen in zelfwaargenomen strengheid dan diegenen wiens engagement onveranderd bleef.

2.2.4. Leerlingen

Voor de leerlingen wordt vooral met de volgende gegevens gewerkt:

-geslacht, intelligentie, sociaal-economische status (Brandsma & Knuver, 1989: 29).

Het onderzoek van Sumner en Warburton (1972: 155) naar de invloed van persoonlijkheid,

bekwaamheid, sociabiliteit, ouders en concept van de school op de ijver van leerlingen of hun afkeer

voor de school (leerkrachtenoordeel!) toont aan dat het algemeen cultureel niveau van het gezin van

de leerling en diens capaciteit om intelligent te werken de belangrijkste invloed uitoefenen op de

aanpassing aan het schoolwerk. Mogelijkerwijze is de afkeer ten dele functie van het curriculum dat

de school aan de leerling oplegt.

Fraser (1987: 220) toont echter aan dat de perceptie van studenten van de klassetting een aanzienlijk

deel van de variantie van de resultaten voor zijn rekening neemt, meer dan wat kan worden

toegeschreven aan de pretest-prestaties en de algemene bekwaamheid.



Het Onderzoeksontwerp 17

2.2.5. Schoolbeleid

In dit onderzoek wordt het managementsaspect gedefinieerd in functie van een visie op 'goed

onderwijs'. Dit is een beperking van de vraagstelling over schoolbeleid. Wij menen echter dat

hiervoor een gegronde reden is. De bedoeling van het onderzoek is immers te onderzoeken in welke

mate de opvattingen van de directie over schoolbeleid bijdragen tot de verbetering van de

studieresultaten en het welbevinden van de leerlingen. Daarom schetsen we wat in de literatuur

wordt gezien als schoolbeleid dat bijdraagt tot de kwaliteit van het onderwijs. Op de eerste plaats zal

de klemtoon worden gelegd op een aantal indicaties van succesvol of professioneel leiderschap, ten

tweede wordt het grote belang van de ontwikkeling van een missie beschreven, ten derde is de

ontwikkeling van een schoolcultuur aan de orde, ten vierde wordt de betekenis van de

collegialiteitsontwikkeling en de daarmee verbonden navorming aangeraakt, ten vijfde staat

regelmatige evaluatie van leerkrachten aan de orde en ten zesde de contacten met de buitenschoolse

wereld.

Wat de vraag naar succesvolle of professionele schoolleiders betreft zijn vooral de inzichten van

Wellisch c.s. en Hughes interessant. Wellisch e.a. (1978: 219-220) menen dat succesvol leiderschap

volgende elementen omvat:

-actieve, beleidsmatige betrokkenheid bij het onderwijsproces, veeleer dan leerkrachten uit de

beleidsvoering te sluiten;

-ontwikkelen van een algemene interventiestrategie; faciliteren van een gecoördineerd,

schoolomvattend programma waarin de capaciteiten van de staf gesteund en versterkt worden.

Hughes (1988: 11-15) gaat ervan uit dat professioneel leiderschap kan geconceptualiseerd worden

als de simultane activering van 2 sub-rollen die zeer nauw met elkaar samenhangen: de rol van de

'leading professional' en de rol van de 'chief executive'. Dit brengt een onderscheid met zich mee

tussen taken die op het eerste zicht professioneel van aard zijn en deze die op het eerste zicht

beleidsmatig zijn, terwijl het ook een erkenning inhoudt dat er aan beide rollen externe en interne

aspecten vastzitten. Onderzoek bevestigt over het algemeen een inhoudelijke interpenetratie van de

twee sub-rollen. De schoolleider treedt niet in sommige gevallen op als 'leading professional' en in

andere als 'chief executive', maar speelt beide rollen tegelijkertijd. Professionele kennis,

vaardigheden en waarden spelen een belangrijke rol in alle taken die het hoofd van een professionele

organisatie in handen neemt.
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Hughes (1988: 16-21) beschrijft verder dat een schoolleider drie werkdomeinen heeft,namelijk 'task

achievement, group maintenance and development, the external domain'. Vooral het eerste is hier

belangrijk. 'Task achievement' houdt in dat de belangrijkste bijdrage van de schoolleiders bij de

voltooiing van taken zich vaak afspeelt op het indirecte vlak. De leider zal onvermijdelijk betrokken

worden in een kritische waardering van de bijdrage van de anderen en in het uitspreken van

professionele en beleidsmatige oordelen bij het coördineren, herformuleren en integreren van deze

bijdragen.

Interessant in deze context zijn ook de vaststellingen van Hall e.a. en Southworth over de wijze

waarop schoolleiders hun rol spelen. Hall e.a. (1988: 78-79) stellen op basis van een observatie van

15 schoolleiders gedurende 1 dag en een diepgaande studie van 4 schoolleiders dat hun werk

gefragmenteerd en 'mens-intensief' is en heel wat taken omvat. Over het algemeen spenderen

schoolleiders meer tijd aan onderwijsactiviteiten dan aan aspecten van het curriculum of andere

pedagogische beleidsopties. Zij besteden meer tijd aan management van hun personeel en

administratie dan aan het pedagogisch beleid. Zowat 10% van hun tijd kruipt dagelijks in het

externe management van de school.

Southworth (1988: 45-48) brengt de volgende ideeën naar voren. Schoolleiders kunnen niet los van

hun context (waarvan het belangrijkste aspect de school zelf is) begrepen worden. Schoolleiders

leiden een organisatie en hebben daarin een zekere autonomie. Gevolg daarvan is dat hun grens- en

filterrollen daardoor beklemtoond worden en dat zij vaak een gevoel van verbondenheid met de

school ontwikkelen (ego-identificatie). Schoolleiders voelen zich verantwoordelijk voor het creëren

van een 'ethos' binnen hun school. Als leidend voorbeeld worden hun waarden vaak belangrijke

ankerpunten voor de school. De meeste schoolleiders proberen een éénmakende invloed op de

school uit te oefenen.

Dit kan door:

-het creëren en aanmoedigen van loyaliteit, niet zozeer tegenover een abstracte idee van de school

maar veeleer tegenover henzelf als individu;

-aanwerving en selectie van personeel;

-jobomschrijvingen die er de leerkrachten op wijzen dat ze het schoolhoofd verantwoording

verschuldigd zijn en die leerkrachten dirigeren naar domeinen die congruent zijn met de filosofie

van de schoolleider en de lange-termijndoelen van de school;

-waarderingssystemen voor leerkrachten.
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Ten tweede houdt goed schoolleidersschap in dat schoolleiders een missie formuleren voor de

schoolstaf. Hoyle (1988: 32-41) definieert dit concept als het geheel van doelen (met daarbij

horende geloofspunten, attituden en activiteiten) die een school selecteert uit het diffuse en diverse

geheel van algemene doelstellingen van het onderwijs. Van het schoolhoofd wordt verwacht dat die

alert is voor de krachten in de omgeving van de school die potentieel relevant zijn voor haar interne

activiteiten. Deze krachten kunnen in 2 clusters verdeeld worden:

-relevante kennis van wat gebeurt in de ruimere onderwijskundige wereld;

-kennis van de sociale achtergrond, verlangens van ouders, maatschappelijke steunpunten,

arbeidsmogelijkheden enz.

Het hoofd dat een missie wil creëren, staat voor de voortdurende opgave uit deze kennisclusters een

geheel aan doelen te distilleren die een missie kunnen vormen. Daarbij moet hij zich bewust zijn

van de krachten in zichzelf en in het lerarencorps en van andere organisationele krachtbronnen als

structuren en hulpmiddelen. De verschillen in leider-schapsstijl bepalen de diversiteit waarmee het

schoolhoofd alleen of in samenwerking met de staf tot het formuleren van de missie komt. Het

hoofd heeft de taak de missie naar buiten te brengen met behulp van symbolen en woorden.

Een door het schoolhoofd geconstrueerde missie kan voor de individuele leerkrachten bedreigend

overkomen. Als verdediging wordt dan vaak overgegaan op kritiek of ridicu-lisering. Ondanks

dergelijke weerbarstigheid, reageren leerkrachten positief op schoolhoofden die een positief

leiderschap en een coherente filosofie weten te bewerkstelligen.

Ten derde wordt goed schoolleidersschap geacht afhankelijk te zijn van de ontwikkeling van een

bepaalde schoolcultuur. Handy (1988: 107-115) onderscheidt de volgende vier schoolculturen:

- club culture - spinneweb

- role culture - pyramide van dozen met jobomschrijving

- task culture - net

- person culture - sterren, losjes gegroepeerd in een cluster of constellatie

In pure vorm komen deze zelden voor, meestal gaat het om een mix. Wat elke organisatie

verschillend maakt, is de mengvorm die ze kiest. Wat ze succesvol maakt is het kiezen van de juiste

mix op het juiste ogenblik.

De keuze/creatie van de mengvorm wordt beïnvloed door de grootte van de school, de hoeveelheid

werk, de omgeving en de voorgeschiedenis. Lagere scholen omschrijven zichzelf bijna altijd als een

'task culture', hoewel observaties meer wijzen in de richting van een welwillende 'club culture'.

Secundaire scholen worden hoofdzakelijk gekenmerkt door een 'role culture' (door de hiërachie,
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gestandaardiseerde curricula en management van grote organisaties), hoewel dat soms ingaat tegen

het typerende professionalisme (autonomie en verantwoordingsschuld).

Het vierde thema waarop de aandacht moet worden gevestigd is de ontwikkeling van een collegiale

structuur en de daarmee verbonden nood aan navorming. Volgens Southworth (1988: 51-56)

bestaat de ideale 'collegiale school' uit kleine themagroepen die suggesties doen voor verandering op

school aan de hele staf wanneer die samenkomt om beslissingen te nemen. Het schoolhoofd steunt

deze samenwerking en moedigt ze aan.

Sleutelcomponenten van collegialiteit zijn: consultatie, communicatie, continuïteit, coördinatie en

samenhang. Collegialiteit heeft gevolgen voor bestaande relationele verhoudingen: het zal de

predominantie van het schoolhoofd en de autonomie van de leerkrachten doen afnemen. Het eerste

door toenemende delegatie en participatie; het tweede doordat leerkrachten ertoe zullen worden

aangemoedigd een dubbele rol op zich te nemen: de verantwoordelijkheid binnen het schoolbeleid

voor de samenhang van het programma waarmee ze in de klas werken en een adviserende,

consulterende rol in het curriculumbeleid voor de hele school.

Collegialiteit heeft tevens enorme implicaties voor stafontwikkeling. De schoolleider zal moeten

(leren) optreden als 'facilitator'.

Hughes (1988: 16-21) onderstreept eveneens 'group maintenance and development'. Hij vertrekt

daarbij vanuit de vaststelling dat het beklemtonen van de hiërarchie het opbouwen van collegiale

relaties vaak moeilijk maakt. Informele contacten met het corps bieden zeer veel mogelijkheden om

collegiale invloed uit te oefenen (in beide richtingen). Formele staf-participatie kan beschouwd

worden als de institutionalisering van dergelijke informele collegiale interactie. Men zou kunnen

stellen dat de beste vormen van stafontwikkeling neveneffecten zijn van participatief management.

Stevenson (1987: 235-237; 243-246) onderscheidt volgende kritische dimensies van

stafontwikkeling: controle over en organisatie van de activiteiten, proces en condities van

programma-implementatie, doel of focus (instructioneel, institutioneel, sociaal). Als obstakels voor

effectieve stafontwikkeling ziet hij: autonoom individualisme, leeftijd, praktische omstandigheden

(tijd, middelen, personeel) en gebrekkige aandacht voor stafontwikkeling. Hij trekt uit dit alles

volgende conclusies:

1.stafontwikkeling-activiteiten moeten gezamenlijk gepland en georganiseerd worden door een

kritisch aandeel van de staf;
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2.technische en psychologische ondersteuning op een voortdurende basis, is noodzakelijk voor alle

programma's;

3.een directieve vorm van instructioneel leiderschap in staff development, door het schoolhoofd en

een invloedrijk staflid, kan geschikt zijn om de effectiviteit in de klas te verhogen; maar een meer

collegiale benadering lijkt noodzakelijk wanneer verbeteringen op het vlak van de gehele school

worden nagestreefd.

Het 'Advisory Committee on the Supply and Education of Teachers' (1988: 335-342) karakteriseert

stafontwikkeling als volgt. In-service training heeft verschillende doelen: opbouw van een goed

getraind leerkrachtencorps, bijdrage aan de effectiviteit van de gehele school, persoonlijke en

professionele ontwikkeling van leerkrachten en verbeteren van leerlingenresultaten. Noodzakelijke

condities zijn:

-identificatie door leerkachten van bijscholingsbehoeften;

-steun van bestuur, schoolhoofd, oudere stafleden en lokale beleidsverantwoordelijken;

-coherente LEA-politiek (Local Educational Authority);

-precieze afstemming van aanbod op behoeften;

-keuze voor geschikte vorm van in service-training (individueel; op schoolbasis of extern);

-keuze voor een aangepaste duur en aard van de activiteit;

-relevantie voor noden van leerkrachten en gericht op praktijk;

-expertise aan universiteiten en bij andere verstrekkers van in-service training;

-geschikt voorbereidend en follow-up werk in scholen.

Oldroyd (1988: 358-360) onderscheidt vier 'levels of impact' van in- service training afhankelijk van

de gestelde objectieven:

-bewustwording

-conceptuele en georganiseerde kennis

-principes en vaardigheden

-toepassing en probleem-oplossing 'in het veld'.

Hij merkt op dat vijf trainingscomponenten aanwezig moeten zijn, of het nu gaat om het leren van

nieuwe benaderingen of het verfijnen van reeds aanwezige vaardigheden:

-presentatie van theorie of descriptie van de vaardigheid of strategie

-modelling of demonstratie van vaardigheden of onderwijsmodel

-oefenen in gesimuleerde en reële klas-settings

-gestructureerde en open-ended feedback
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-begeleiding bij toepassing.

Een vijfde thema waarin de bevordering van het onderwijs wordt gesuggereerd is de regelmatige

evaluatie van leerkrachten. Natriello (1984: 593) meent dat de 'opbrengst' van leerkrachten (ratio

resultaat/inspanning) positief wordt beïnvloed door frequente evaluaties van hun onderwijs. Het

opdrijven van de frequentie waarmee leerkrachten geëvalueerd worden, zet leerkrachten ertoe aan

efficiënter te werken, niet harder.

En tenslotte zijn de contacten met de wereld buiten de school belangrijk. Hughes (1988: 16-21)

noemt dit het externe domein van de schoolleider. Gezien de onzekerheden waarmee scholen

geconfronteerd worden, is het niet verwonderlijk dat een representatieve 'ambassadeursrol' deel

uitmaakt van de taken van het schoolhoofd. Er wordt een beroep gedaan op de professionaliteit van

de schoolleider in de relatie met de 'klanten', hun ouders, de gemeenschap en de ministeriële en

andere instellingen. Complementair daaraan is de taak om de bekommernissen en interesses van

steeds invloedrijker externe groepen en autoriteiten voor het corps zichtbaar te maken en deze te

interpreteren.

2.2.6. Effecten op leerkrachten

We veronderstellen dat een kwalitatief hoogstaande onderwijsorganisatie gevolgen heeft voor de

leerkrachten. Op de eerste plaats heeft dit invloed op hun engagement. Zijn zij de mening

toegedaan dat zij zich op hun school verder kunnen ontwikkelen? Beschouwen zij zichzelf als

doelmatige leerkrachten? Zetten zij zich nog ten volle in voor school- en klasactiviteiten? Het

engagement van leerkrachten is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs (Rosenholtz,

1985: 355; Reid, 1987: 19). Volgens Becker (1960: 33) is er sprake van engagement wanneer

mensen zich consistent in dezelfde lijn gedragen. Het gaat m.a.w. om gedrag dat een zekere

tijdsspanne beslaat, dat een verwerping inhoudt van mogelijke alternatieven, en dat volgens de actor

betrekking heeft op één en hetzelfde doel, ook al komen er activiteiten voor die uiterlijk zeer divers

lijken. Nias (1988: 294-297) onderscheidt vijf vormen van engagement:

-verlangen om te zorgen en te geven;

-nastreven van professionele competentie;

-leerkracht zijn maakt deel uit van zelfconcept;

-routine-leerkrachten;
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-carrière-makers.

Dergelijke waarden en identiteiten hangen nauw samen met en worden ondersteund door binnen- en

buitenschoolse referentiegroepen. Een van die referentiegroepen wordt gevormd door de collega's.

Leerkrachten die geen kans hadden om met collega's te praten voelden zich van de wereld van de

volwassenen vervreemd en verlieten vaak het beroep. Degenen die tenminste van één persoon in

hun school confirmerende ondersteuning kregen, wonnen voldoende vertrouwen om zich consistent

met hun zelf-concept te gedragen, zelfs wanneer dit afweek van de 'schoolnorm'. Slechts een paar

leerkrachten voelden zich in staat om het corps als referentiegroep te nemen, wat zeer positieve

gevolgen had voor hun engagement en arbeidssatisfactie.

Volgens Johnson (1986: 55; zie ook Lee, Dedrick, Smith, 1991: 202) zijn er voldoende bewijzen dat

leerkrachten professionele doelmatigheid en niet geld, als de belangrijkste motiverende factor in hun

werk beschouwen. Deze auteur meent tevens dat er enige zekerheid is dat het vooruitzicht op

extrinsieke beloningen (bijvoorbeeld geld, promotie) de potentialiteit van intrinsieke beloningen

(bijvoorbeeld arbeidstrots, doelmatigheidsgevoelen) sterk kan doen afnemen.

Het concept van 'teacher efficacy' lijkt dus niet zonder belang. Immers, de resultaten van de

leerlingen vormen de voornaamste bron van psychische beloning voor de leerkrachten (Rosenholtz,

1985: 355). Doorgaans worden twee aspecten onderscheiden in de doelmatigheidsbeleving van de

leerkrachten. Enerzijds is er de resultaatverwachting, die weergeeft in welke mate de leerkrachten

geloven dat de omgeving gecontroleerd kan worden of m.a.w. de mate waarin de leerlingen

onderwezen kunnen worden, rekening houdend met factoren als familiale achtergrond, intelligentie

en onderwijscondities. Anderzijds is er de persoonlijke doelmatigheidsbeleving die aanduidt hoe

leerkrachten hun vaardigheden om positieve veranderingen bij de leerlingen teweeg te brengen

evalueren (Gibson & Dembo, 1984: 570; Imants & Vriens, 1989: 81). Denham en Michael (1981:

39-41) onderscheiden deze aspecten eveneens. Zij maken echter ook melding van een affectieve

component in de doelmatigheidsbeleving. De eerder cognitieve resultaatverwachting en

persoonlijke doelmatigheidsbeleving gaan immers gepaard met gevoelens van trots of schaamte.

Beide componenten hebben volgens de auteurs een meetbare invloed op het gedrag van de

leerkrachten (gedrag in de klas, steun voor vernieuwingen, professionele activiteiten, voortzetting

van de carrière in het onderwijs) en leerlingen (cognitieve, affectieve en gedragsmatige resultaten).

Het lijkt ons zeer aanvaardbaar dat een grote doelmatigheidsbeleving positieve gevolgen heeft voor

de voldoening die leerkrachten ervaren in hun job of carrière (Miskel e.a., 1979: 98; Chapman &

Lowther, 1982: 240). Leerkrachten beleven hun carrière en hun arbeidsvreugde immers op een heel
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subjectieve manier. Aan het objectieve, institutioneel bepaalde carrière-verloop geven zij een

persoonlijke invulling op basis van hun ervaringen in de klas en hun voortdurende, directe

betrokkenheid op de leerlingen (Stebbins, 1970: 37-39; McLaughlin & Yee, 1988: 23-24).

Leerkrachten formuleren hun carrière m.a.w. in termen van een continu proces van professionele

groei (McLaughlin & Yee, 1988: 26). Zij zijn dan ook zeer gelukkig met professionele suggesties

rond hun onderwijspraktijk (US Department of Education, 1986: 52). Meer nog, een niet aflatende,

gestructureerde professionele ontwikkeling schijnt het zekerst en het meest diepgaand te worden

bereikt wanneer leerkrachten frequent praten over hun concrete onderwijspraktijk, vaak

geobserveerd worden en naar aanleiding daarvan geconfronteerd worden met bruikbare kritiek,

samen onderwijsmateriaal ontwerpen, opmaken en evalueren en wanneer zij actief van mekaar leren

op onderwijskundig vlak (Little, 1982: 331). Dit alles lijkt slechts mogelijk in een school waar

voortdurend kansen gegeven worden aan het personeel om zich steeds verder te ontwikkelen d.m.v.

een verregaande collegialiteit, een probleemoplossende oriëntatie en een investerende

beloningsstructuur (McLaughlin & Yee, 1988: 29-39).

2.2.7. Effecten op leerlingen

Net zoals in zoveel onderzoek zullen de leerlingenresultaten eveneens geanalyseerd worden als maat

van de onderwijskwaliteit. We sluiten ons aan bij Ouston en Maughan (1985: 32-34) die ervoor

pleiten dat de indicatoren voor onderwijsresultaten verband zouden houden met de doelstellingen

van het onderwijs en een grote verscheidenheid aan factoren zouden omvatten. Het lijkt ons dan ook

vanzelfsprekend om, net zoals Mortimore (1988: 3-7) en Brandsma en Stoel (1987: 106), een aantal

indicatoren voor het functioneren van de leerlingen te onderscheiden op het cognitieve en het

affectieve vlak.

Op het eerste domein kan bv. gewerkt worden met een aantal loopbaanaspecten (dropout, vertraging,

door/afstroom, diplomering) en de gecorrigeerde output zoals die door Roeleveld (1987: 38-42)

gebruikt werden in onderzoek. We dienen bij dit alles rekening te houden met Madaus' (1979: 223)

opvatting dat examens die gebaseerd zijn op de curricula van scholen gevoeliger indicatoren zijn

voor de schoolprestaties dan de conventionele gestandaardiseerde tests.

Voor de indicatoren op het niet-cognitieve vlak lijkt het ons zinvol na te gaan hoe de leerlingen zich

voelen op school. King (1973: 18; 175-183) heeft het over 'involvement'. Deze
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affectief-evaluatieve oriëntatie refereert meer specifiek naar de emotionele dispositie van de leerling

tegenover en diens oordeel over de situatie op school. Deze auteur maakt ook melding van de

'hypothesis of compliance' van Etzioni. Organisaties werken zo dat de betrokkenheid van de

ondergeschikten gerelateerd wordt aan de macht van de bovengeschikten:

alienative involvement - coercive power

calculative involvement - renumerative power

moral involvement - normative power

De laatste combinatie zou het meest manifest zijn bij leerlingen. Leerlingen reageren uiteraard

verschillend op verschillende aspecten van de school, maar eveneens in samenhang met hun leeftijd,

geslacht en sociale achtergrond. Maar leerlingen blijken zich het meest te laten beïnvloeden door het

concreet gedrag van de leerkrachten.

Tot zover de probleemstelling en het onderzoeksontwerp van dit onderzoek. We zullen nu

achtereenvolgens de verschillende deelprobleemstellingen formuleren en beantwoorden. Wij

beginnen met het onderzoek bij de directie en de leerkrachten.
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Deel 2. Het Leerkrachten- en Directieonderzoek

Het eerste deelonderzoek dat voor de globale vraagstelling belangrijk was, heeft -zoals hierboven

reeds beschreven werd- betrekking op de opvatting van de leerkrachten en de directie over het lokale

schoolbeleid. Gezien wij vooral geïnteresseerd waren in de invloed die schoolbeleid kan hebben op

de onderwijskwaliteit, werd enkel gezocht naar schoolbeleidsvariabelen, waarvan uit de literatuur

gebleken was dat er enige reden is om te geloven dat zij de onderwijskwaliteit kunnen bevorderen.

Dit betekent nochtans niet dat er in de literatuur steeds empirische evidentie voor deze verbanden

werd gegeven. Duidelijk was weliswaar dat er een redelijk vermoeden is dat deze variabelen

betekenis kunnen hebben voor de bevordering van de onderwijskwaliteit van de leerlingen. De

schoolbeleidsvariabelen van het onderzoek kan men onder de volgende noemers samenvatten: 1)

personeelsbeleid, 2) participatie van de leerkrachten aan de besluitvorming, 3) samenwerking en

collegialiteit tussen de leerkrachten, 4) navorming, 5) de opbouw van het schoolimago, 6)

pedagogisch klimaat en 7) de opvatting van de leerkrachten en de directie over de doelmatigheid van

en de voldoening over verschillende vormen van schoolbeleid. Al deze variabelen worden in de

volgende bladzijden beschreven, geoperationaliseerd en hun theoretische relevantie voor de

bevordering van de onderwijskwaliteit wordt beredeneerd.

Om de lezer toe te laten een beeld te krijgen van het verloop van het onderzoek, zal in een eerste

korte paragraaf de steekproeftrekking en het onderzoeksverloop beschreven worden. In de tweede

paragraaf zal een beknopte schets worden gegeven van de onafhankelijke variabelen die in het

onderzoek worden gebruikt alsook de distributie van de verschillende categorieën. In de derde

paragraaf zullen een aantal belangrijke vragen worden behandeld:

1)Wat is de opvatting van leerkrachten en directie over het schoolbeleid?

2)Is er een verschil in opvatting over schoolbeleid tussen leerkrachten en directie?

3)Welke persoons- en schoolkenmerken bewerken verschillen wat betreft de opvatting van de

leerkrachten over het schoolbeleid?

In de vierde paragraaf worden de relaties die in de derde paragraaf werden gevonden opnieuw getest

op schijnbaarheid met behulp van variantieanalyse. Hierbij wordt enkel gecontroleerd voor drie

variabelen, namelijk schoolnet, schoolgrootte en onderwijsaanbod. De keuze van deze variabelen

werd bepaald door het feit dat zij nogal wat invloed schenen te hebben op de verschillende

schoolbeleidsvariabelen. In de vijfde paragraaf tenslotte pogen we de scholen te typeren al

naargelang van de opvatting van de leerkrachten en de directie over bepaalde facetten van het

schoolbeleid met behulp van clusteranalyse.
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1. STEEKPROEFTREKKING EN ONDERZOEKSVERLOOP

1.1. De steekproeftrekking

Wegens budgettaire beperkingen diende geopteerd te worden voor een theoretisch-representatieve

steekproef uit de populatie van secundaire scholen in Vlaanderen. Op basis van een aantal criteria

werd getracht een groep van 25 scholen (17 vrije scholen en 8 gemeenschapsscholen) samen te

stellen die de ruime verscheidenheid van het Vlaamse onderwijslandschap kan weerspiegelen.

Een eerste criterium is het onderwijsnet. Er werd m.a.w. geopteerd om zowel vrije gesubsidieerde

scholen als gemeenschapsscholen in de steekproef op te nemen. De reeds eerder aangehaalde

beperkingen maakten het onmogelijk om ook provinciale en gemeentelijke onderwijsinstellingen te

onderzoeken.

Naast het onderwijsnet werd uiteraard aandacht geschonken aan het onderwijstype. Niettegenstaan-

de de juridische invoering van de eenheidsstructuur in het secundair onderwijs reeds een feit was,

menen wij dat het opnemen van ex-type I- en ex-type II-scholen zinvol zou zijn.

Een derde steekproefcriterium is het studieaanbod van de school. Op basis van dit criterium

werden zowel zuivere ASO-scholen, TSO/BSO-scholen, ASO/TSO/BSO-scholen als middenscholen

(MS-scholen) in de steekproef opgenomen.

Er werd ook rekening gehouden met de schoolgrootte (totaal aantal leerlingen) en de geslachtsratio

binnen de leerlingenpopulatie. Dit resulteerde in de selectie van zowel (relatief) kleinere als

(relatief) grotere scholen, evenals van jongens- en meisjesscholen en gemengde scholen.

Een zesde criterium heeft betrekking op de directie van de scholen. Gezien de onderzoekspro-

blematiek leek het ons aangewezen scholen te weerhouden waarvan de directiefunctie tenminste

sinds 2 jaar door dezelfde persoon is waargenomen.

Bovenstaande criteria leverden een populatie op van Vlaamse secundaire scholen, waaruit

uiteindelijk 25 scholen geselecteerd werden. Het merendeel hiervan bevindt zich in twee regio's.

Dit laatste had het voordeel dat het ons in staat stelde de samenwerking tussen scholen in de

scholengemeenschappen te bestuderen.

Op 22 maart 1990 werden na contact met de scholenkoepels de 25 geselecteerde scholen

aangeschreven. Het onderzoek werd in deze brief toegelicht en er werd de directie om medewerking

gevraagd. Voor de vrije scholen ging dit gepaard met een schrijven van de heer A. Boone,

Secretaris-generaal van het N.V.K.S.O. (Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) waarin

de scholen tot deelname aan het onderzoek aangemoedigd worden. Een gelijkaardige introductie

kregen wij van de heer G. Van de Velde, Ondervoorzitter ARGO. De gemeenschapsscholen werden
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daarenboven telefonisch gecontacteerd door mevrouw Van Dam van de ARGO om de participatie te

bespreken. Gedurende de eerste week van april werd telefonisch contact opgenomen met de

directies om de bereidheid tot medewerking te toetsen en een afspraak te maken voor de afname van

het interview (zie verder). Eén katholieke school en twee gemeenschapsscholen weigerden te

participeren. Zij werden vervangen door andere scholen die eveneens aan de gestelde criteria

voldeden.

Tijdens het onderzoek haakten school 12 en school 24 af. Zij worden hierna dus niet beschreven.
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Tabel 1. Kenmerken van de scholen

School-

nummer

Net Type Aanbod Structuur Schoolgroot-

te

Geslachtsratio leerlingen Ervaring

directie

% man % vr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

10

10

10

10

21

21

10

10

10

10

21

10

10

10

10

10

21

21

10

10

10

10

21

2

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

3

2

1

2

3

1

1

1

2

1

3

1

6

7

7

7

7

7

1

1

1

1

4

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

5

3

0

0

1

0

0

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

2

3

0

713

343

160

277

286

176

308

640

558

425

320

658

577

305

303

1899

693

360

562

211

320

451

157

98.036

50.729

45.000

88.448

45.105

40.909

38.636

2.969

100.000

78.824

57.500

0.000

9.705

94.098

10.561

98.262

38.528

19.444

8.897

29.384

55.000

17.960

52.866

1.964

49.271

55.000

11.552

54.895

59.091

61.364

97.031

0.000

21.176

42.500

100.000

90.295

5.902

89.439

1.738

61.472

80.556

91.103

70.616

45.000

82.040

47.134

5

5

7

13

15

15

18

17

21

23

3

2

15

12

13

3

3

16

8

4

16

14

10

Legende

net: 0 = vrij onderwijs
1 = gemeenschapsonderwijs

type: 1 = type I
2 = type II
3 = beide types

aanbod: 1 = ASO
4 = ASO-TSO
5 = ASO-BSO
6 = TSO-BSO
7 = ASO-TSO-BSO

structuur: 0 = middenschool
1 = 1e en 2e graad
2 = zuivere bovenbouw
3 = 3 graden

schoolgrootte: totaal aantal leerlingen
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geslachtsratio: percentage mannelijke leerlingen
percentage vrouwelijke leerlingen

ervaring directie: aantal jaren ervaring in directiefunctie

1.2. De dataverzameling bij de schoolleiding

De dataverzameling bij de schoolleiding gebeurde met een gestructureerde vragenlijst, die

mondeling werd afgenomen. Deze optie was voornamelijk ingegeven vanuit de kennis dat

dergelijke vorm van dataverzameling een surplus aan respons oplevert in vergelijking met

schriftelijke enquêtes. Nochtans is het mondeling afnemen van interviews met gestructureerde

vragenlijsten niet volledig vrij van mogelijke effecten die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit

van de verkregen antwoorden. Het is daarom van groot belang aandacht te schenken aan zaken als

de volgorde van de vragen, de vraagverwoording, evenals aan de interviewertraining (zie Billiet e.a.,

1984).

De directies van de scholen werden in de loop van de maanden mei en juni 1990 bevraagd over de

hierboven geschetste managementsdomeinen:

* Profilering binnen de lokale gemeenschap

* Samenwerking met andere scholen

* Samenwerking met externe begeleidingsinstanties

* Personeelsbeleid

* Besluitvorming

* Samenwerking en collegialiteit

* Gemeenschappelijke doelstellingen

* Navorming

* Leven en leren op school.

Het onderzoeksinstrument (zie bijlage 1) gaat enerzijds in op het concrete beleid van de directies op

elk van deze terreinen, die in de literatuur als medebepalend voor de onderwijskwaliteit worden

beschreven.

Anderzijds wordt gepeild naar het belang dat de directies hechten aan de respectieve managements-

dimensies voor de kwaliteit van het onderwijs in hun school. Er werd tevens gevraagd naar een

persoonlijke evaluatie van het gevoerde beleid met het oog op de bepaling van de arbeidssatisfactie

van de directies terzake. Gemiddeld nam dit interview twee uur en een half in beslag.
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Daarnaast werden eveneens een aantal schriftelijke vragen aan de directies voorgelegd. Deze

hadden betrekking op een aantal algemene, administratieve schoolkenmerken en de individuele

achtergrond van de directies zelf. Aangezien het beantwoorden van deze vragen omtrent de

schoolgegevens enig opzoekwerk vergde, werd dit gedeelte uit de mondeling af te nemen vragenlijst

gelicht. De directies kregen dit bundeltje vragen na de toezegging van de medewerking aan het

onderzoek over de post opgestuurd. Bij de afname van het interview namen de onderzoekers het

even met hen door en namen het - in de mate van het mogelijke -weer mee.

Volgende elementen kwamen aan bod:

* Algemene schoolgegevens:

-school: onderwijsvorm, type, ligging

-leerkrachten: aantal, leeftijdsspreiding, onderwijservaring, diploma's, statuut, categorie, arbeidstijd,

middenkader

-leerlingen: aantal, ratio leerkracht/leerlingen

* Persoonlijke gegevens: diploma's, leeftijd, ervaring

* Navorming:

-navormingsinitiatieven: duur, frequentie, deelname, tijdstip, doelen, aantal deelnemers

-ondersteuningsactiviteiten: duur, frequentie, deelname, tijdstip, doelen, aantal deelnemers, externe

hulp.

1.3. De dataverzameling bij de leerkrachten

Wegens budgettaire beperkingen kon de dataverzameling bij de leerkrachten van de geselecteerde

scholen niet mondeling gebeuren. In de plaats daarvan werd gewerkt met een gestructureerde

schriftelijke vragenlijst (invultijd ongeveer 1 uur). Om de nadelige gevolgen van dergelijke

werkwijze zoveel mogelijk te ondervangen, werd gebruik gemaakt van allerlei bestaande technieken,

die hiertoe speciaal ontworpen zijn. Op basis van de personeelslijsten die de directies ons ter

beschikking stelden werden de vragenlijsten, met een begeleidend schrijven, via de scholen

verspreid onder alle leerkrachten (totaal aantal 1589) in de loop van de maanden mei en juni 1990.

Ongeveer drie weken nadat voor het eerst om medewerking werd gevraagd, werden de leerkrachten

die nog niet reageerden thuis aangeschreven met een nieuwe enquête en een brief waarin een

limietdatum werd vooropgesteld. Indien de leerkrachten dan nog niet reageerden, werden zij - zoals

in de herinneringsbrief was aangekondigd - telefonisch gecontacteerd door een getrainde enquêteur

die de vragenlijst dan (eventueel) bij hen thuis ging ophalen. Deze werkwijze heeft tot een vrij

goede respons geleid, zoals uit de volgende tabel kan worden afgeleid.
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Tabel 2. Overzicht enquête leerkrachten

Schoolnummer N (populatie) N (antwoorden) %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25

57
47
34
32
41
32
41
75
69
40
50
90
81
46
60

312
120
73

104
40
56
65
24

51
31
15
27
10
16
31
48
50
32
31
58
72
29
46

196
72
33
72
28
42
49
19

89.47
65.95
44.11
84.37
24.39
50.00
75.60
64.00
72.46
80.00
62.00
64.44
88.88
63.04
76.66
62.82
60.00
45.20
69.23
70.00
75.00
75.38
79.16

Totaal: 1078
67,84%

Geldig: 1058
98,14%

Ongeldig: 20
1,86%

Noot:School 12 en 24 zijn niet opgenomen aangezien uiteindelijk de medewerking werd geweigerd.

De volgende onderwerpen werden opgenomen in de gestructureerde vragenlijst voor de leerkrachten

(zie bijlage 2):

*Achtergrondgegevens: leeftijd, geslacht, categorie, vakken, diploma, statuut, arbeidstijd,

onderwijservaring, taken buiten les geven

*Profilering binnen de lokale gemeenschap

*Samenwerking met andere scholen

*Samenwerking met externe begeleidingsinstanties

*Personeelsbeleid
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*Besluitvorming

*Samenwerking en collegialiteit

*Gemeenschappelijke doelstellingen

*Navorming

*Leven en leren op school.

Voor elk van de aangehaalde managementsdimensies wordt gepeild naar concrete acties van de

leerkrachten zelf op dit vlak; naar hun perceptie van het schoolbeleid terzake en naar de mate waarin

het gevoerde lokale beleid volgens hen bepalend is voor de geleverde onderwijskwaliteit en de door

hen persoonlijk ervaren arbeidssatisfactie.
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2. PERSOONS- EN SCHOOLKENMERKEN

2.1. Persoonskenmerken

2.1.1. LEERKRACHTENKENMERKEN

Voor de leerkrachten worden de volgende persoonskenmerken in aanmerking genomen: geslacht,

leeftijd, onderwijservaring in de betrokken school, arbeidssituatie, vak, diploma en statuut. De

respondenten gaven zelf deze gegevens op bij het beantwoorden van de vragenlijst. Voor een aantal

persoonskenmerken ligt de operationalisering voor de hand. In de onafhankelijke variabele geslacht

wordt als vanzelfsprekend de categorieën 'mannen' en 'vrouwen' onderscheiden. Voor de variabele

arbeidssituatie gelden eveneens twee categorieën, nl. deze van de voltijds werkenden en deze van de

deeltijds werkenden. Bij de variabele vak wordt een onderscheid gemaakt tussen de leerkrachten die

algemene vakken doceren, degenen die technische vakken geven en degenen die beide combineren.

Onder de hoofding diploma werden 5 mogelijkheden opgenomen: een diploma van het Pedagogisch

Hoger Onderwijs (P.H.O.), één van het Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit (H.O.B.U.), één van

de Universiteit, een Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid (G.P.B.) of een diploma dat niet

onder één van de voorgaande labels valt. Bij de variabele statuut werden 4 antwoordalternatieven

aangeboden: tijdelijk, vastbenoemd, gereaffecteerd en mengvorm voor leerkrachten die b.v. slechts

voor een aantal uren gereaffecteerd zijn. Op basis van de feitelijke verdeling werd voor de variabele

leeftijd een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: de respondenten die net 36 jaar zijn of

jonger, de leerkrachten die ouder zijn dan 36 en jonger dan of net 46 en tenslotte de respondenten

die ouder zijn dan 46. Voor de variabele onderwijservaring in de betrokken school werden eveneens

op basis van de feitelijke verdeling in de respondentengroep een drietal categorieën opgesteld: de

leerkrachten met minder dan 10 jaar ervaring, degenen met 10 jaar of meer en minder dan 20 jaar

ervaring en tenslotte de respondenten met 20 jaar of meer onderwijservaring in de betrokken school.

In onderstaande tabellen wordt de verdeling van alle respondenten voor deze onafhankelijke

variabelen weergegeven.
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Tabel 3. Verdeling van de leerkrachten naar geslacht

frequentie percentage

mannen 513 47.6

vrouwen 564 52.3

geen ant-
woord

1 0.1

Tabel 4. Verdeling van de leerkrachten naar leeftijd

frequentie percentage

<= 36 jaar 352 32.7

> 36 & <= 46 jaar 375 34.8

> 46 jaar 340 31.5

geen antwoord 11 1.0

Tabel 5. Verdeling van de leerkrachten naar onderwijservaring in betrokken school

frequentie percentage

< 10 jaar 375 34.8

>= 10 & < 20 jaar 315 29.2

>= 20 jaar 371 34.4

geen antwoord 17 1.6

Tabel 6. Verdeling van de leerkrachten naar arbeidssituatie

frequentie percentage

voltijds 701 65.0

deeltijds 325 30.2

geen antwoord 52 4.8
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Tabel 7. Verdeling van de leerkrachten naar vak

frequentie percentage

algemeen 640 59.4

technisch 344 31.9

combinatie 86 8.0

geen antwoord 8 0.7

Tabel 8. Verdeling van de leerkrachten naar diploma

frequentie percentage

P.H.O. 519 48.1

HOBU 94 8.7

universiteit 256 23.7

G.P.B. 94 8.7

ander 64 5.9

geen antwoord 51 4.7

Tabel 9. Verdeling van de leerkrachten naar statuut

frequentie percentage

tijdelijk 139 12.9

vastbenoemd 869 80.6

gereaffecteerd 30 2.8

mengvorm 4 0.4

geen antwoord 36 3.3
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2.1.2. DIRECTIEKENMERKEN

Voor de directies beschikten we over 3 persoonskenmerken: leeftijd, geslacht en ervaring. Op basis

van de feitelijke gegevens werden de directies voor de variabele leeftijd in 3 categorieën ingedeeld:

directies met de oudste leeftijd (55 j. tot 62 j.), middengroep (51 j. tot 55 j.) en directies met de

jongste leeftijd (45 j. tot 51 j.). De operationalisering van de variabele geslacht ligt voor de hand:

mannen versus vrouwen. Voor de ervaring van de directie onderscheidden we ook hier 3

categorieën: directies met het grootst aantal jaren ervaring (> 15 j. en # 23 j.), middengroep (> 7 j. en

# 15 j.) en directies met het kleinst aantal jaren ervaring (< 7 j.).

In onderstaande tabellen wordt de verdeling van de directies voor deze 3 onafhankelijke variabelen

weergegeven.

Tabel 10. Verdeling van de directies naar leeftijd

frequentie percentage

oudste directie 8 34.8

middengroep 7 30.4

jongste directie 8 34.8

Tabel 11. Verdeling van de directies naar geslacht

frequentie percentage

man 20 87.0

vrouw 3 13.0

Tabel 12. Verdeling van de directies naar ervaring

frequentie percentage

meest ervaring 7 30.4

middengroep 9 39.1

minst ervaring 7 30.4
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2.2. Schoolkenmerken

De opvattingen van de leerkrachten en de directie omtrent het schoolbeleid werden niet alleen aan de

persoonskenmerken van de respondenten gekoppeld, maar ook aan een aantal meer formele

schoolkenmerken. We onderzochten 16 schoolkenmerken bij de leerkrachten, twaalf bij de directie.

Zowel bij het directie- als het leerkrachtenonderzoek werden volgende 12 onafhankelijke variabelen

bestudeerd: net, type, onderwijsaanbod, structuur, grootte, geslachtsratio leerlingen, geslachtsratio

leerkrachten, arbeidssituatie-ratio leerkrachten, diplomaratio leerkrachten, statuutratio leerkrachten,

leeftijdratio leerkrachten en ervaringsratio leerkrachten.

Voor de volgende onafhankelijke variabelen ligt de indeling voor de hand. Het net bestaat uit het

vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs. De variabele type valt uiteen in 3 categorieën: type 1-

scholen, type 2-scholen en scholen die beide types hebben. Voor de variabele onderwijsaanbod

onderscheiden we 5 groepen: ASO-scholen, ASO-TSO-scholen, ASO-BSO-scholen, TSO-BSO-

scholen en ASO-TSO-BSO-scholen. De structuur van de scholen delen we op in 4 categorieën:

middenscholen (MS, alleen 1e graad), 1e en 2e graadscholen, bovenbouwscholen (2e en 3e graad)

en driegradenscholen.

De variabele grootte van de scholen werd in 4 categorieën verdeeld: minder dan 300 leerlingen, 300

leerlingen of meer en minder dan 400, 400 leerlingen of meer en minder dan 600 en tenslotte de

scholen met 600 leerlingen of meer.

Zowel voor de variabele geslachtsratio van de leerkrachten als het kenmerk geslachtsratio van de

leerlingen werden drie categorieën onderscheiden: de groep van scholen met meer mannelijke dan

vrouwelijke leerkrachten of leerlingen, de scholen waarin beide geslachten zich op een vrij

evenwichtige manier verhouden (maximaal 15% verschil tussen elk aandeel), en tenslotte de scholen

met meer vrouwelijke dan mannelijke leerkrachten of leerlingen.

De arbeidssituatie van de leerkrachten werd als volgt als schoolkenmerk geoperationaliseerd: de

groep van scholen met het minst deeltijdse leerkrachten (8.7% tot 32.3%), de middengroep (34.3%

tot 41.9%) en tenslotte de scholen met het meest deeltijdse leerkrachten (42.9% tot 59.3%).

Voor het diploma, het statuut, de leeftijd en de onderwijservaring van de leerkrachten werd een

gelijkaardige strategie toegepast. Dit leidt tot de volgende operationaliseringen:

diploma

- scholen met het meest universitairen (34% tot 67.7%)
- middengroep (14.3% tot 27.8%)
- scholen met het minst universitairen (0% tot 13.9%)

statuut
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- scholen met het meest vastbenoemden (87.5% tot 96.9%)
- middengroep (77.6% tot 81.2%)
- scholen met het minst vastbenoemden (13.3% tot 76.4%)

leeftijd

- scholen met gemiddeld het oudste corps (42j tot 47j)
- middengroep (40j tot 42j)
- scholen met gemiddeld het jongste corps (38j tot 40j)

onderwijservaring

- scholen met gemiddeld het grootste aantal jaren ervaring
in corps (17j tot 25j)

- middengroep (14j tot 17j)
- scholen met gemiddeld het kleinste aantal jaren ervaring
in corps (12j tot 13j)

In onderstaande tabellen wordt de verdeling van de scholen voor de besproken onafhankelijke

variabelen schematisch weergegeven.

Tabel 13. Verdeling van de scholen naar net

frequentie percentage

vrij onderwijs 17 73.9

gemeenschapsonderwijs 6 26.1

Tabel 14. Verdeling van de scholen naar type

frequentie percentage

type 1 13 56.5

type 2 7 30.4

beide types 3 13.0
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Tabel 15. Verdeling van de scholen naar onderwijsaanbod

frequentie percentage

ASO 4 17.4

ASO - TSO 1 4.3

ASO - BSO 1 4.3

TSO - BSO 8 34.8

ASO - TSO - BSO 9 39.1

Tabel 16. Verdeling van de scholen naar structuur

frequentie percentage

middenschool 5 21.7

1E& 2E graad 2 8.7

bovenbouw 4 17.4

drie graden 12 52.2

Tabel 17. Verdeling van de scholen naar grootte

frequentie percentage

< 300 lln 6 26.1

>= 300 & < 400 lln 7 30.4

>= 400 & < 600 lln 5 21.7

>= 600 lln 5 21.7

Tabel 18. Verdeling van de scholen naar geslachtsratio leerlingen

frequentie percentage

jongens > meisjes 6 26.1

middengroep 6 26.1

meisjes > jongens 11 47.8
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Tabel 19. Verdeling van de scholen naar geslachtsratio leerkrachten

frequentie percentage

mannen > vrouwen 7 30.4

middengroep 6 26.1

vrouwen > mannen 10 43.5

Tabel 20. Verdeling van de scholen naar arbeidssituatie leerkrachten

frequentie percentage

minst deeltijds 8 34.8

middengroep 7 30.4

meest deeltijds 8 34.8

Tabel 21. Verdeling van de scholen naar diploma leerkrachten

frequentie percentage

meest universit. 8 34.8

middengroep 7 30.4

minst universit. 8 34.8

Tabel 22. Verdeling van de scholen naar statuut leerkrachten

frequentie percentage

meest vastben. 8 34.8

middengroep 7 30.4

minst vastben. 8 34.8
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Tabel 23. Verdeling van de scholen naar leeftijd leerkrachten

frequentie percentage

oudste corps 8 34.8

middengroep 7 30.4

jongste corps 8 34.8

Tabel 24. Verdeling van de scholen naar onderwijservaring leerkrachten

frequentie percentage

meest ervaring 8 34.8

middengroep 8 34.8

minst ervaring 7 30.4

Voor het leerkrachtenonderzoek kunnen we volgende 4 bijkomende onafhankelijke schoolvariabelen

onderscheiden: school als entiteit, ervaring directie, geslacht directie en leeftijd directie. Voor de

variabele school als entiteit onderscheiden we alle 23 scholen van elkaar. De overige 3 variabelen

zijn dezelfde als de persoonsvariabelen van de directies (zie tabellen 8, 9 en 10).
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3.OPVATTINGEN VAN LEERKRACHTEN OVER SCHOOLBELEID IN FUNCTIE VAN

ONDERWIJSKWALITEITSBEWAKING. ANALYSE OP SCHOOLNIVEAU.

3.1. Personeelsbeleid

3.1.1. INLEIDING

Aan het belang van een zorgvuldig overwogen personeelsbeleid wordt in de literatuur niet getwijfeld.

Immers, leerkrachten dragen op een zeer significante manier bij tot de onderwijskwaliteit. Zij vormen

a.h.w. een menselijk contactpunt voor de leerlingen, waarlangs alle andere invloeden op de onderwijs-

kwaliteit gemedieerd worden (Clark, 1983: 85). Het hoeft dan ook geen betoog dat stabiliteit binnen

het, vanzelfsprekend kwalitatief hoogstaand, leerkrachtencorps bijdraagt tot het behoud van het succes

van de school op onderwijskundig vlak (Purkey & Smith, 1983: 443; Corcoran, 1985: 85). Wanneer

de school er niet in slaagt goede leerkrachten aan te trekken en te behouden, dreigt zij terecht te komen

in de vicieuze cirkel van een hoog personeelsverloop en een lage produktiviteit. De selectie van

leerkrachten aan de hand van de doelen van de school komt naar voren als een belangrijk

controlemechanisme om de onderwijskwaliteit te verzekeren. Bij elke kandidaat-leerkracht dient te

worden nagegaan in hoeverre hij de vigerende doelen, waarden en normen van de school accepteert en

deelt (Rosenholtz, 1985: 358-363).

In de Belgische situatie was dergelijk personeelsbeleid niet altijd evident, althans niet voor het

Gemeenschapsonderwijs. De strikte en veelvuldige regels, centralisatie, politisering, denataliteit en

besparingen belemmerden ernstig de uitbouw van een autonoom lokaal beleid inzake aanwerving en

benoeming. De directies gingen zelden of nooit over tot een negatieve beoordeling van hun

personeelsleden. Ook hier eisen de politisering en de invloed van de syndicaten hun tol. Er zijn

desalniettemin een aantal directies die er d.m.v. hun persoonlijke relaties en/of ervaring met de

statutaire onduidelijkheden wel in slagen het centrale aanstellingsbeleid te beïnvloeden. Of de lokale

schoolraden dit beeld wezenlijk zullen veranderen, is een vraag die in dit onderzoek niet beantwoord

kan worden, gezien de respondenten voor 1 april 1991 bevraagd werden.

Binnen het katholiek onderwijs is de beleidsruimte op lokaal vlak groter, ook al spelen het stijgend

aantal ter beschikking gestelden, de reaffectatievoorschriften en tal van statutaire verplichtingen

negatief in op deze autonomie. De inrichtende machten delegeren de aanwervings- en benoe-

mingsbevoegdheid in meer of mindere mate naar de directeurs. Het onderwijzend personeel zelf wordt
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meestal niet bij de aanwervingspolitiek betrokken. Alle katholieke scholen baseren zich bij de

aanwerving en benoeming op een aantal algemene criteria. Sommige scholen maken gewag van

bijkomende beoordelingsnormen die geïnspireerd worden door het specifieke pedagogische project

van de school of door het congregationele opvoedingsproject. Ook binnen het katholiek onderwijs

wordt het afdanken van vastbenoemden als een haast onmogelijke zaak beschouwd. Het aantal minder

zware tuchtmaatregelen blijft eveneens vrij beperkt (Devos et al., 1989: 87-112).

3.1.2.OPERATIONALISERING

Het personeelsbeleid wordt in kaart gebracht vanuit een drietal invalshoeken.

Ten eerste is er de vraag naar de mate van autonomie van de directie bij het aanwerven en benoemen

van leerkrachten. Bij de leerkrachten werd hiernaar gepeild d.m.v. een vrij eenvoudige ja/neen-vraag.

Bij de bevraging van de directie werd iets dieper ingegaan op de complexe realiteit. Hierdoor kan

aangegeven worden of de directies de grootste invloed inzake aanwerving en benoeming bij

binnenschoolse (inrichtingshoofd, middenkader, leerkrachten, vakbondsafgevaardigden), dan wel bij

buitenschoolse partijen (inspectie, inrichtende macht) leggen. Dit verschil in bevraging maakt het

noodzakelijk enige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het vergelijken van het oordeel van de

directie met dat van de leerkrachten. De variabele auton geeft de perceptie van de leerkrachten van de

autonomie van de directie bij aanwerving en benoeming weer.

In tweede instantie wordt ingegaan op de criteria die bij aanwerving en benoeming gehanteerd

worden. Enerzijds wordt op een schaal van 0 tot 1 aangegeven in welke mate er volgens de

leerkrachten en directie bij aanwerving en benoeming belang gehecht wordt aan persoonsbetrokken

criteria (variabele: critpers). Hierbij werden de volgende elementen ter scoring aangeboden: instituut

waar de kandidaat afstudeerde, sociaal engagement, levensbeschouwing, woonplaats, geslacht en

leeftijd. Anderzijds wordt op een schaal van 0 tot 1 aangegeven in welke mate er volgens directie en

leerkrachten bij aanwerving en benoeming ingegaan wordt op een aantal schoolgebonden criteria

(critscho). Daarbij werden de volgende kenmerken aangeboden ter scoring: didactisch-pedagogische

ervaring, navormingsbereidheid, vroegere deelname aan navorming, beoordeling door inspectie en het

aanvaarden van het opvoedingsproject.

Tenslotte zal besproken worden hoe de leerkrachten en directies het gemiddeld activiteitsniveau (op

een schaal van 0 tot 3) op het vlak van de beoordeling van de leerkrachten inschatten (variabele:
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obslkr). Het gaat hier om een score die uitdrukt hoeveel van de aangeboden beoordelingsactiviteiten

(bijwonen van de lessen, functioneringsgesprek met de leerkracht in kwestie en gesprek met collega's

van de betrokken leerkracht) voor beginnende en ervaren leerkrachten aangestipt werden.

3.1.3. BESPREKING VAN DE RESULTATEN1

3.1.3.1. Bespreking voor de gehele leerkrachtenpopulatie

De leerkrachten schatten de autonomie van de directies vrij hoog in op 0.85. In deze beoordeling

spelen twee persoonskenmerken een rol. Ten eerste is er de leeftijd (p=.0001; R=.02). De jongste

leerkrachten (36 jaar of jonger) schatten de autonomie van de directie het hoogst (0.91). Deze score

ligt significant hoger dan die van de groep leerkrachten tussen de 36 en 46 jaar en dan deze van de

groep leerkrachten die ouder zijn dan 46 jaar (respectievelijk 0.85 en 0.81). Daarnaast speelt het

gedoceerde vak eveneens een rol. De score van de leerkrachten technische vakken (0.88) ligt

significant hoger dan deze van de leerkrachten die zowel technische als algemene vakken onderwijzen

(0.77). Voor de andere ingebrachte persoonskenmerken stellen we geen verband vast met de perceptie

van de leerkrachten van de autonomie van hun directies.

Het belang dat aan persoonsgebonden criteria gehecht wordt bij aanwerving en benoeming, wordt

door de leerkrachten op 0.30 geschat. Geen enkel van de ingebrachte persoonskenmerken

differentieert voor deze criteria tussen bepaalde groepen van leerkrachten. Voor het gedoceerde vak

stellen we globaal wel een significante afwijking vast (p=.02; R=.01) tussen de categoriegemiddel-

den. De aandacht die aan schoolbetrokken criteria besteed wordt, ligt volgens de leerkrachten op

0.63. Deze score varieert met het geslacht (p=.01; R=.009). Vrouwelijke leerkrachten schatten het

belang van schoolbetrokken criteria op 0.65. Bij de mannelijke leerkrachten ligt deze score significant

lager (critscho=0.60). Globaal kan men dus concluderen dat leerkrachten geloven dat de directie zich

bij de aanwerving van leerkrachten meer laat leiden door wat de school nodig heeft dan door

persoonlijke kenmerken van de leerkrachten.

1De schatting van het significantieniveau (p= ) van de afwijking van de categoriegemiddelden

tegenover het globale gemiddelde van een variabele wordt in de tekst expliciet aangegeven.
Indien in de tekst wordt gesproken over een significant verschil tussen de gemiddelden van twee
categorieën van eenzelfde variabele dan wordt 5% als niveau gehanteerd. Dit wordt in de tekst niet
expliciet vermeld.
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Tenslotte is er de beoordeling van de leerkrachten. Hiervoor bereiken de leerkrachten een

gemiddelde score (op een schaal van 0 tot 3) van 1.84. In dit oordeel spelen volgende per-

soonskenmerken mee: geslacht, arbeidssituatie, gedoceerde vak en diploma. Mannelijke leerkrachten

noemen het activiteitsniveau van hun directies bij de beoordeling van de leerkrachten significant

(p=.02; R=.006) hoger (obslkr=1.91) dan vrouwelijke leerkrachten (obslkr=1.77). Voltijds werkende

leerkrachten menen eveneens dat hun directie intensiever met de beoordeling van de leerkrachten

bezig is dan deeltijds werkende leerkrachten (obslkr= resp. 1.87 en 1.73; p=.03; R=.005). Ook het

gedoceerde vak (p=.0001; R=.03) beïnvloedt het oordeel over het activiteitsniveau bij de beoordeling

van de leerkrachten. De leerkrachten technische vakken komen hiervoor tot een score van 2.07. Dit

wijkt significant af van het globale gemiddelde (1.84) en ligt significant hoger dan de score van de

leerkrachten algemene vakken (obslkr=1.74) en van de leerkrachten die zowel algemene als

technische vakken geven (obslkr=1.67). Tenslotte is het behaalde diploma van belang om het oordeel

over de beoordeling van de leerkrachten in een juist daglicht te plaatsen. De leerkrachten met een

G.P.B. en degenen die in het HOBU een opleiding kregen, scoren met respectievelijk 2.13 en 2.08

significant hoger dan de andere 'diplomagroepen' (de universitairen: 1.77 en de leerkrachten uit het

P.H.O.: 1.74).

3.1.3.2. Bespreking voor de gehele directiepopulatie

Wanneer we de gemiddelde directiescores voor deze variabelen bekijken, stellen we vast dat deze -op

één variabele na- in dezelfde lijn liggen. De gemiddelde directiescore voor de autonomie ligt bij de

directies een stuk lager dan bij de leerkrachten, nl. op 0.35. Dit kan wellicht ten dele verklaard worden

door het verschil in de constructie van deze variabele. Bij de directies werden er meer elementen in

rekening genomen dan bij de leerkrachten.

Voor de persoonsgebonden criteria komen de directies gemiddeld tot een score van 0.26, die -net

zoals bij de leerkrachten- een stuk lager ligt dan de score voor de schoolgebonden criteria (0.64).

Leerkrachten en directie scoren dus bijna even hoog voor wat de selectiecriteria betreft.

Wat de beoordeling van de leerkrachten betreft, kan worden vastgesteld dat de directies zichzelf op

dat vlak wat actiever noemen dan gemiddeld door de leerkrachten ervaren wordt. Zij komen tot een

score van 2.13.

Persoonskenmerken van de directie hebben geen invloed op de perceptie van hun personeelsbeleid.
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3.1.3.3. Bespreking van verschillende categorieën van scholen

a. Perceptie door leerkrachten

Het gemiddelde oordeel van de leerkrachten inzake de autonomie van hun directie in het

personeelsbeleid vertoont verschil naargelang de scholen volgens een aantal formele kenmerken in

categorieën worden onderverdeeld. Ten eerste is er het net. De autonomie van de directies van de

vrije scholen wordt significant (p=.0001; R=.65) hoger (auton=0.90) ingeschat dan deze van de

directies van de gemeenschapsscholen (auton=0.48). Dit is gezien de reglementaire bepalingen geen

verrassende vaststelling. Er treden tevens verschillen in de appreciatie van de autonomie op

naargelang van de grootte van de school (p=.004; R=.49). Scholen met minder dan 300 leerlingen

scoren significant lager (auton=0.54) dan scholen met 400 leerlingen of meer en minder dan 600

leerlingen (auton=0.95) en scholen met 600 leerlingen of meer (auton=0.90). Ten derde zien we een

significant verband optreden wanneer de scholen volgens de geslachtsratio van de leerlingen in

categorieën worden ondergebracht. De autonomie van de directie is aanzienlijk groter in scholen met

meer jongens dan meisjes (auton=0.96) dan in scholen met een vrij evenwichtige verhouding tussen

beide geslachten (auton=0.65). De geslachtsratio van de leerkrachten bewerkt eveneens een diffe-

rentiatie op het vlak van het oordeel over de autonomie zoals die door verschillende categorieën wordt

geformuleerd (p=.002; R=.47). De respondenten van de scholen met een vrij evenwichtige

verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten schatten de autonomie van de directie

inzake personeelsbeleid in op een gemiddelde van 0.55. Deze score verschilt significant van het

resultaat van de groep scholen met meer mannelijke dan vrouwelijke leerkrachten (auton=0.96) en van

de groep scholen met meer vrouwelijke dan mannelijke leerkrachten (auton=0.81).

Tenslotte differentieert de leeftijd van de leerkrachten (p=.002; R=.47). Scholen met gemiddeld

gezien het oudste leerkrachtencorps (42.4 jaar tot 47.4 jaar) scoren het laagst op de autonomie-

variabele (auton=0.59). Zij wijken hiermee significant af van de scholen met een corps met een

gemiddelde leeftijd tussen de 40.1 en 42.2 jaar (auton=0.83) en de scholen met een corps met een

gemiddelde leeftijd van 38.1 tot 40 jaar (auton=0.95).

Het belang dat volgens de leerkrachten binnen het personeelsbeleid aan de persoons- en

schoolgebonden criteria gehecht wordt, hangt slechts in beperkte mate samen met de ingebrachte

formele schoolkenmerken. Er treedt enkel een significant verschil (p=.02; R=.25) op tussen de twee

netten voor de waarde die aan de persoonsgebonden criteria gegeven wordt. In de scholen van het

vrije net zou hier meer aandacht (critpers=0.33) aan worden besteed dan in de scholen van het
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gemeenschapsnet (critpers=0.20).

De formele schoolkenmerken differentiëren op het vlak van de beoordeling van de leerkrachten

evenmin sterk tussen groepen van scholen. Een eerste beïnvloedende factor is het type (p=.008;

R=.38). Scholen met beide types scoren voor deze variabele significant hoger (obslkr=2.13) dan de

scholen van type 1 (obslkr=1.68) en die van type 2 (obslkr=1.62). Daarnaast schijnt ook de

schoolgrootte een rol te spelen. In scholen met minder dan 300 leerlingen ervaren leerkrachten

(obslkr=1.46) significant (p=.05) minder beoordelingsactiviteiten van hun directies dan hun collega's

in scholen met 600 leerlingen of meer (obslkr=2.01). In kleine scholen is de sociale afstand tussen

directie en leerkrachten wellicht geringer en hebben beleidvoerders dan ook niet direct nood aan de

genoemde beoordelingsactiviteiten.

b. Perceptie door directie

Het oordeel van de directies inzake hun autonomie op hun personeelsbeleid verschilt naargelang het

net, de grootte en de leeftijd van het lerarencorps. Het net differentieert de beide groepen directies

(p=.004; R=.33). Directies uit de vrije scholen (auton=0.44) vinden dat ze meer autonomie hebben in

hun personeelsbeleid dan de directies uit de gemeenschapsscholen (auton=0.08). De grootte van de

school staat eveneens in relatie tot de mate waarin de directies zich autonoom voelen (p=.04; R=.35).

Directies van scholen met meer dan 400 en minder dan 600 leerlingen (0.50) zijn autonomer dan hun

collega's die minder dan 300 leerlingen hebben (0.08). De leeftijd van het lerarencorps is de derde en

laatste beïnvloedende factor op het personeelsbeleid (p=.01; R=.37). Directies van een gemiddeld

jong lerarencorps (auton=0.50) percipiëren hun autonomie hoger dan de directies met een gemiddeld

oud lerarencorps (auton=0.13).

Het belang dat volgens de directie bij aanwerving en benoeming aan persoonsgebonden criteria

wordt gehecht, wordt enkel beïnvloed door het diploma van de leerkrachten (p=.03; R=.36).

Directies van scholen met gemiddeld het grootste aantal universitairen (critpers=0.40) hechten meer

belang aan persoonsgebonden criteria dan directies van scholen met gemiddeld het minst

universitairen (critpers=0.15). Met betrekking tot de schoolgebonden criteria stellen we geen

verschillen vast.

De perceptie van de directies van het gemiddeld activiteitsniveau op het vlak van de beoordeling van

de leerkrachten differentieert niet naargelang de formele schoolkenmerken.
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3.1.4. CONCLUSIE

Uit onderstaande tabellen kan worden opgemaakt dat de leerkrachten de kansen om een autonoom

personeelsbeleid uit te bouwen gemiddeld aanzienlijk hoger inschatten dan de directies. Wanneer we

de scores voor deze variabele per school bekijken stellen we vast dat deze tendens zich telkens

voordoet, één uitzondering (school 7) niet te na gesproken. De verklaring voor dit gegeven dient o.i. in

de eerste plaats gezocht te worden in het feit dat de autonomie-vraag bij de leerkrachten heel wat enger

geformuleerd werd dan bij de directies. Voor laatstgenoemden werd eigenlijk met relatieve indicaties

van macht en invloed gewerkt, terwijl voor de leerkrachten enkel gebruik gemaakt werd van vrij

absolute aanduidingen omtrent de autonomie.

Leerkrachten schijnen de directie goed in te schatten wat het belang van de persoons- en

schoolkenmerken bij de aanwerving van leerkrachten betreft. Hun scores verschillen haast niet.

Gemiddeld genomen schatten de directies hun activiteitsniveau inzake de beoordeling van

leerkrachten hoger in dan de leerkrachten zelf. Dit gegeven vertaalt zich ook in de cijfers van elke

school afzonderlijk: in 18 van de 23 scholen meent de directie meer te doen op het vlak van

beoordeling dan door de leerkrachten gepercipieerd wordt.
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Tabel 25. Perceptie van leerkrachten en directie op het personeelsbeleid ( gemiddelde scores)

leerkrachten directies sign. verschil lkr.-

dir.

p=

autonomie van directie bij aanwerving en benoeming (auton) 0.85 0.35 .0001

belang van persoonskenmerken bij de aanwerving (critpers) 0.30 0.26 .2970

belang van de schoolkenmerken bij de aanwerving (critscho) 0.63 0.64 .6624

beoordelingsactiviteiten door directie (obslkr) 1.84 2.13 .0041
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Tabel 26. Perceptie van leerkrachten op het personeelsbeleid. Gemiddelde score per school.

School autonomie van directie bij

aanwerving en benoeming

(auton)

Belang van persoons-

kenmerken bij aanwerving

(critpers)

Belang van schoolken-

merken bij aanwerving

(critscho)

Beoordelingsactiviteiten

door directie (obslkr)

1 0.97 0.38 0.56 1.98

2 0.96 0.40 0.57 1.91

3 0.63 0.32 0.61 1.35

4 0.92 0.30 0.63 1.38

5 0.43 0.46 0.42 1.42

6 0.31 0.17 0.79 1.46

7 0.94 0.30 0.59 1.59

8 0.95 0.28 0.58 1.95

9 0.96 0.35 0.58 1.55

10 0.97 0.33 0.65 1.70

11 0.48 0.08 0.87 1.90

13 0.92 0.34 0.64 2.04

14 0.95 0.37 0.54 1.54

15 0.98 0.47 0.47 1.64

16 0.91 0.26 0.67 1.67

17 0.94 0.27 0.65 2.30

18 0.71 0.18 0.72 1.80

19 0.45 0.08 0.80 1.96

20 0.95 0.28 0.63 1.69

21 0.44 0.27 0.64 1.25

22 0.86 0.48 0.41 1.54

23 0.90 0.13 0.78 2.05

25 0.50 0.25 0.62 1.89

Totaal 0.86 0.30 0.63 1.84
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Tabel 27. Perceptie van de directie op het personeelsbeleid. Gemiddelde score per school.

School autonomie van directie bij

aanwerving en benoeming

(auton)

Belang van persoons-

kenmerken bij aanwerving

(critpers)

Belang van schoolken-

merken bij aanwerving

(critscho)

Beoordelingsactiviteiten

door directie (obslkr)

1 0.50 0.50 0.50 3

2 0.50 0.17 0.83 2

3 0 . . 1

4 0.50 0.17 0.83 1.50

5 0 . . 2

6 0 . . 2

7 1 0.42 0.58 1

8 0.50 0.25 0.75 3

9 0.50 0.25 0.75 1.50

10 0.50 0.33 0.67 1.50

11 0 0.33 0.67 2

13 0.50 0.42 0.42 3

14 0.50 0 1 3

15 0.50 0.50 0.50 2

16 0.50 0.17 0.83 3

17 0 0 0.50 1.50

18 0.50 0 0.33 3

19 0 . . 2

20 0.50 0.17 0.50 2

21 0 0.58 0.42 2

22 0.50 0.58 0.42 2

23 0.50 0 0.83 3

25 0 0.08 0.92 2

Totaal 0.35 0.26 0.64 2.13
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3.2. Participatie van de leerkrachten aan de besluitvorming

3.2.1. INLEIDING

In de talrijke publikaties over schoolmanagement en onderwijskwaliteit wordt vrij uitvoerig aandacht

geschonken aan de (mogelijke) invloed van besluitvormingsprocessen op de relatie tussen beide

genoemde aspecten van het schoolgebeuren. Vaak wordt daarbij gesuggereerd dat participatie van het

leerkrachtenteam dan de besluitvorming een positief effect heeft op de kwaliteit van het geboden

onderwijs (Anderson, 1982: 400; Lughthart, 1989: 100-110; Reynolds, 1985: 192 e.v.).

Er dient echter onmiddellijk op gewezen dat het hier meestal een indirecte invloed betreft. Door

verhoging van de participatiegraad zou het onderwijs beter worden afgestemd op de specifieke noden

van de leerkrachten, wat tevens hun professionele betrokkenheid en inzet zou ten goede komen. Dit

alles zou het onderwijs effectiever maken (Rosenholtz, 1989: 47-48; Koopman-Iwema, 1985: 704).

Nochtans is uit voorgaande onderzoekingen gebleken dat de leerkrachten niet op alle terreinen in

dezelfde mate (wensen te) participeren aan de besluitvorming binnen de school. Het merendeel van de

auteurs situeert hun deelname eerder op het onderwijsinhoudelijke en het onderwijstechnische vlak.

Beheersaspecten maken daarentegen vrijwel integraal deel uit van het bevoegdheidsdomein van de

schoolleiding (Corcoran, 1985: 88; Mortimore e.a., 1988: 225; Rosenholtz, 1985: 373-375; Mahieu,

1989).

3.2.2. OPERATIONALISERING

Het onderzoek naar de participatie van de leerkrachten aan de besluitvorming valt uiteen in twee grote

onderdelen.

Ten eerste is er het formele aspect. Er werd nagegaan welke raden en vergaderingen er binnen elke

school bestaan. Een confrontatie tussen de leerkrachten- en directiegegevens op dit punt kan reeds

leiden tot een aantal interessante vaststellingen rond de transparantie van het schoolbeleid.

Leerkrachten en directies dienden zich tevens uit te spreken over de kwaliteit van de werking van de

bestaande organen (op een vijfpunten-schaal van zeer slecht tot zeer goed). Deze gegevens werden

herleid tot één variabele (werpart) die op een schaal van 0 tot 1 uitdrukt hoe de werking van de
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volgens de directie bestaande organen over het algemeen wordt beoordeeld (alpha=0.78 in het vrij

onderwijs).

Daarnaast werd gepeild naar de onmisbaarheid van deze raden en vergaderingen voor de bewaking

van de onderwijskwaliteit binnen de school. Ook hier werd het oordeel omtrent elk van de volgens de

directie bestaande organen samengebracht in één variabele (onmpart) die op een schaal van 0 tot 1

aangeeft in hoeverre de bestaande raden onmisbaar worden geacht voor de onderwijskwaliteit

(alpha=0.78 in het vrij onderwijs).

Naast dit alles wordt een meer inhoudelijk aspect van de participatie aan de besluitvorming behandeld.

Er werd bij de leerkrachten nagegaan in hoeverre zij daadwerkelijk wensen te participeren aan het

schoolbeleid. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de besluitvorming rond beheer en

organisatie en de besluitvorming rond onderwijskundige topics. Onder eerstgenoemde categorie

vallen de aanwerving, de benoeming en afdanking van personeel, het maken van afspraken met andere

scholen, de verdeling van de leeropdrachten, de verdeling van het schoolbudget, de opbouw van het

schoolimago, de oprichting van nieuwe studierichtingen en de aanwending van het urenpakket. Onder

de onderwijskundige topics worden volgende zaken gerangschikt: de keuze van het didactisch

materiaal, het maken van afspraken m.b.t. navorming, het opstellen van het huishoudelijk reglement,

het opstellen van het lessenrooster en de klasverdeling van de leerlingen. De betrokkenheidswens van

de leerkrachten wordt bijgevolg in twee variabelen tot uitdrukking gebracht: één die slaat op beheer en

organisatie (betwbe1) en één die slaat op onderwijskundige topics (wilpart) (alpha=0.85). Beide

variabelen zijn gesitueerd op een schaal van 0 tot 2: van helemaal geen interesse, over een verlangen

naar de mogelijkheid om informatie te krijgen en advies geven, tot een wens naar mee beslissen. De

leerkrachtengegevens op dit vlak kunnen geconfronteerd worden met de visie van de directie op de

wijze waarop en de frequentie waarmee zij de leerkrachten bij het besluitvormingsproces betrekt.
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3.2.3. BESPREKING VAN DE RESULTATEN

3.2.3.1. Bespreking voor de gehele leerkrachtenpopulatie

Het gemiddelde oordeel over de werking van de volgens de directies bestaande participatie-organen

ligt voor de gehele leerkrachtenpopulatie op 0.65. De score voor de onmisbaarheid van deze raden

en vergaderingen in het kader van de bewaking van de onderwijskwaliteit ligt op 0.78. De

onderzochte persoonskenmerken schijnen voor deze grote groep leerkrachten niet te differentiëren in

hun oordeel omtrent de onmisbaarheid van de participatie-organen. In de beoordeling van de werking

van de participatie-organen treedt enkel voor het kenmerk arbeidssituatie een significant verschil op

(p=.005; R=.03). Leerkrachten die voltijds werken schatten deze significant lager (werpart=0.64) in

dan hun deeltijds werkende collega's (werpart=0.67).

De betrokkenheidswens op het vlak van beheer en organisatie komt binnen de globale

leerkrachtenpopulatie niet boven de 0.69 uit. De wens om bij de besluitvorming rond onderwijskun-

dige topics betrokken te worden is meer uitgesproken: hier wordt een gemiddelde van 1.14 bereikt.

De betrokkenheidswens voor onderwijskundige topics wordt door een aantal persoonkenmerken

beïnvloed. Ten eerste is er het geslacht (p=.01; R=.01). Mannelijke leerkrachten voelen zich

significant meer aangetrokken tot participatie in de besluitvorming hieromtrent dan vrouwelijke

leerkrachten (wilpart is respectievelijk 1.21 en 1.09). Daarnaast speelt de leeftijd van de leerkrachten

een rol (p=.03; R=.007). De leerkrachten van 36 jaar of minder wensen significant meer

(wilpart=1.20) bij de besluitvorming rond onderwijskundige topics betrokken te worden dan

leerkrachten die ouder zijn dan 46 jaar (wilpart=1.09). Tenslotte is er de invloed van het aantal jaren

onderwijservaring in de betrokken school (p=.005; R=.01). Bij leerkrachten die meer dan 20 jaar

onderwijservaring hebben is de wens om te participeren aan het beleid over onderwijskundige topics

(1.08) significant kleiner dan zowel bij leerkrachten die nog geen 10 jaar lesgeven (1.16) als bij

leerkrachten die meer dan 10 maar minder dan 20 jaar ervaring hebben (1.2).

Ook voor de betrokkenheidswens voor beheer en organisatie treden verschillen op naargelang van

een aantal persoonskenmerken. Vooreerst is er het geslacht (p=.0001; R=.05). Mannelijke

leerkrachten wensen significant meer (betwbe1=0.79) betrokken te worden bij het beheer en de

organisatie van hun school dan vrouwelijke leerkrachten (betwbe1=0.61). Ook de arbeidssituatie

speelt een rol (p=.01; R=.006). Voltijds werkende leerkrachten komen met een score van 0.72

significant boven de gemiddelde score van de deeltijds werkende leerkrachten uit (betwbe1=0.65).
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Ook de onderwijservaring van de leerkrachten discrimineert voor deze variabele (p=.02; R=.008).

Het verschil is echter vooral te zien tussen de middencategorie (betwbe1=0.73) en de categorie met de

meeste ervaring (betwbe1=0.65). De middencategorie is meer op beheer en organisatie betrokken dan

de meest ervaren categorie. Tenslotte speelt het diploma van de leerkrachten een differentiërende rol

(p=.0001; R=.03). Leerkrachten met een P.H.O.-diploma wensen relatief gezien het minst bij de

besluitvorming op het vlak van beheer en organisatie betrokken te worden. Zij wijken met hun score

van 0.62 significant af van de leerkrachten die hun opleiding kregen binnen andere vormen van het

HOBU (betwbe1=0.82) en van de universitairen (betwbe1=0.75).

3.2.3.2. Bespreking voor de gehele directiepopulatie

De scores van de directies liggen voor de op dit managementsdomein onderscheiden variabelen

gemiddeld telkens significant hoger dan die van de leerkrachten (zie tabel 28).

De werking van de participatie-organen wordt vrij gunstig beoordeeld met een gemiddelde van

0.81. Het geslacht beïnvloedt dit resultaat (p=.02; R=.23): mannelijke directies omschrijven de

werking van de participatie-organen positiever (werpart=0.83) dan vrouwelijke directies

(werpart=0.69).

Het oordeel over de onmisbaarheid hiervan voor de bewaking van de onderwijskwaliteit wordt nog

wat explicieter gesteld met een resultaat van 0.87. Verschillen naargelang persoonskenmerken treden

niet op.

Het gemiddelde voor de betrokkenheid van de leerkrachten inzake beheer en organisatie situeert

zich volgens de directies net onder het niveau van de passieve betrokkenheid (betwbe1=0.91). De

directies zijn evenwel van oordeel dat de betrokkenheid van de leerkrachten op het gebied van de

onderwijskundige topics veel duidelijker de actieve kant opgaat, met een score van 1.38. Ook hier

treden er geen verschillen op in functie van de persoonskenmerken van de directies.

3.2.3.3. Bespreking van verschillende categorieën van scholen
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a. Perceptie door leerkrachten

Wanneer we de gemiddelde percepties van de leerkrachten op de hier behandelde variabelen

categoriseren op basis van een aantal formele schoolkenmerken, treden een aantal significante

verschillen op.

Het oordeel over de werking van de participatie-organen hangt samen met twee formele

schoolkenmerken. Ten eerste is er het type (p=.02; R=.32). De leerkrachten van de scholen waarin

beide types vertegenwoordigd zijn komen tot een significant gunstiger appreciatie van de werking van

de raden en vergaderingen (werpart=0.73) dan de leerkrachten uit type 1 scholen (werpart=0.63) of

degenen uit type 2 scholen (werpart=0.61). Daarnaast speelt de ervaring van de directie een

differentiërende rol (p=.01; R=.35). De score voor de werking van de participatie-organen ligt het

laagst voor de scholen waar de directie gemiddeld het meest aantal jaren ervaring heeft

(werpart=0.58). Dit cijfer wijkt significant af van de twee andere categorieën van scholen, nl. de

middengroep (werpart=0.66) en de groep met de directies met het minst aantal jaren ervaring

(werpart=0.67). Dit suggereert dat in scholen met een ervaren directie, participatie-organen wellicht

minder kansen krijgen of willen.

Voor het oordeel aangaande de onmisbaarheid van de bestaande participatie-organen voor de

bewaking van de onderwijskwaliteit treedt een significant verschil op wanneer de scholen op basis van

schoolgrootte gecategoriseerd worden (p=.048; R=.33). De leerkrachten van scholen met 300 tot 400

leerlingen schatten deze onmisbaarheid significant sterker in (onmpart=0.82) dan de leerkrachten van

scholen met 400 tot 600 leerlingen (onmpart=0.72).

De betrokkenheidswens van de leerkrachten op de besluitvorming op het vlak van beheer en

organisatie krijgt een verschillend karakter naargelang van de geslachtsratio van de leerkrachten

(p=.004; R=.42). Deze betrokkenheidswens is met name het kleinst in scholen waar meer vrouwen

dan mannen werken (betwbe1=0.62). Deze scholen wijken met die score significant af van de scholen

waarin een vrij evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen bestaat (betwbe1=0.82) en de

scholen met meer mannen dan vrouwen (betwbe1=0.79). Dit stemt overeen met wat hierboven werd

vastgesteld, nl. dat vrouwelijke leerkrachten gemiddeld minder willen betrokken worden bij

besluitvorming over beheer en organisatie.
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De betrokkenheidswens van de leerkrachten op de besluitvorming op het vlak van de

onderwijskundige topics staat eveneens in verband met schoolkenmerken. Zo speelt de structuur van

de school een belangrijke rol (p=.008; R=.45). De betrokkenheidswens op onderwijs-kundige topics

komt het sterkst geprofileerd naar voren bij de leerkrachten van scholen met een eerste en tweede

graad (wilpart=1.45). Deze score wijkt significant af van de uitslag van de leerkrachten uit de midden-

scholen (wilpart=1.12) en die van de leerkrachten uit de driegradenscholen (wilpart=1.09). De

geslachtsratio van de leerlingen (p=.04; R=.27) en de leerkrachten (p=.03; R=.29) bepalen elk deze

betrokkenheidswens. Het verschil tussen de score van de leerkrachten uit scholen met meer mannelijke

dan vrouwelijke leerlingen en leerkrachten (wilpart= resp. 1.26 en 1.25) en de score van de

leerkrachten uit scholen met meer vrouwelijke dan mannelijke leerlingen en leerkrachten (wilpart=

resp. 1.08 en 1.06) is betekenisvol. Vervolgens is ook de arbeidssituatie van de leerkrachten belangrijk

(p=.047; R=.26). De leerkrachten uit de scholen met het minst deeltijdsen wensen aanzienlijk meer

betrokken te worden bij de besluitvorming rond onderwijskundige topics (wilpart=1.24) dan hun

collega's uit scholen met relatief gezien het meest deeltijds werkende leerkrachten (wilpart=1.05).

Tenslotte differentieert het statuut van de leerkrachten (p=.02; R=.32). De leerkrachten uit de scholen

met het meest vastbenoemden scoren voor deze variabele significant hoger (wilpart=1.26) dan de

leerkrachten uit de scholen van de middengroep met 78 à 81% vastbenoemden (wilpart=1.07).

b. Perceptie door directie

De formele schoolkenmerken hebben bij de directies minder invloed op de perceptie van de

participatie van de leerkrachten aan de besluitvorming dan bij de leerkrachten.

Het directie-oordeel over de werking van de participatie-organen wordt enkel beïnvloed door het

net (p=.03; R=.20). Directies van het gemeenschapsonderwijs (werpart=0.88) beoordelen de werking

van de participatie-organen positiever dan hun collega's van het vrije net (werpart=0.78).

Het directie-oordeel aangaande de onmisbaarheid van de bestaande participatie-organen ter bewaking

van de onderwijskwaliteit wordt eveneens beïnvloed door het net (p=.008; R=.29). Directies van

vrije scholen achten de onmisbaarheid hoger (onmpart=0.90) dan de directies van de

gemeenschapsscholen (onmpart=0.78). Ook de leeftijd van het lerarencorps beïnvloedt het oordeel

van de directies (p=.04; R=.27). De directies van een jong corps achten de onmisbaarheid van de

participatie-organen groter (onmpart=0.92) dan de directies van een ouder corps (onmpart=0.81).
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De inschatting van de participatiewens aan het schoolbeleid van de leerkrachten door de directies

wordt niet beïnvloed door formele schoolkenmerken.

3.2.4. CONCLUSIE

Afgaande op de algemene gemiddelden stellen we vast dat de directies de werking van de participatie-

organen gunstiger beoordelen dan de leerkrachten. Dit gaat trouwens ook op voor de scores voor deze

variabele binnen de afzonderlijke scholen, één uitzondering niet te na gesproken.

Dezelfde verhouding tussen de gemiddelde scores van de directies en de leerkrachten doet zich voor

voor de variabele 'onmisbaarheid'. Hier zijn echter iets meer scholen, meer bepaald vijf, waarin de

leerkrachten, meer nog dan de directie, ervan overtuigd zijn dat de bestaande participatie-organen in

het algemeen onmisbare instrumenten genoemd kunnen worden in de bewaking van de

onderwijskwaliteit.

Voor de betrokkenheidsvariabelen ligt de gemiddelde score van de directies eveneens hoger dan die

van de leerkrachten. De interpretatie van dit gegeven is echter niet zo eenvoudig. Immers, bij de

leerkrachten gaat het om een wens, bij de directies om de weergave van de, volgens hen, feitelijke

situatie. Wanneer we dan voor 15 van de 23 scholen vaststellen dat de score van de directie voor de

betrokkenheid bij de besluitvorming rond beheer en organisatie hoger ligt dan die van de leerkrachten,

kan dit erop wijzen dat de directie de situatie al te gunstig inkleurt. Anderzijds kan de lagere score van

de leerkrachten ook duidelijk maken dat hun betrokkenheidswens niet zo sterk doorklinkt omdat ze

juist voldoende aan hun trekken komen.

Dezelfde bedenkingen kunnen geformuleerd worden bij de scores voor de betrokkenheid bij de

besluitvorming rond onderwijskundige topics, waarbij in 19 van de 23 scholen de score van de directie

hoger ligt dan die van de leerkrachten.
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Tabel 28.Visie van leerkrachten en directie op de participatie van leerkrachten aan de besluitvorming
in de school (gemiddelde scores).

leerkrachten directies sign. verschil

lkr.-dir.

p=

oordeel over werking van participatie-organen (werpart) 0.65 0.81 .0001

oordeel over onmisbaarheid van de raden voor kwaliteitsbewaking (onmpart) 0.78 0.87 .0009

wens van leerkrachten tot betrokkenheid bij beheer en organisatie van school

(betwbe1)

0.69 0.91 .0055

wens van leerkrachten tot betrokkenheid bij onderwijskundige topics (wilpart)

(1)

1.14 1.38 .0004

(1)De directies spreken zich uit over de feitelijke betrokkenheid van de leerkrachten bij het
onderwijsbeleid
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Tabel 29.Visie van leerkrachten op hun participatie aan de besluitvorming in de school. Gemiddelde

score per school.

School oordeel over werking van

participatieorganen (werp-

art)

Oordeel over de onmis-

baarheid van de raden

(onmpart)

Wens van leerkrachten tot

betrok. bij beheer

(betwbe1)

Wens van leerkrachten tot

betrokkenheid bij

onderwijsk. (wilpart)

1 0.65 0.79 0.63 1.10

2 0.66 0.79 0.73 1.19

3 0.60 0.82 0.58 1.01

4 0.63 0.78 0.78 1.22

5 0.70 0.67 1.03 1.28

6 0.60 0.79 0.78 1.03

7 0.65 0.82 0.79 1.21

8 0.62 0.78 0.50 1.05

9 0.58 0.71 0.75 1.14

10 0.55 0.72 0.85 1.32

11 0.69 0.80 0.68 1.15

13 0.77 0.88 0.45 0.91

14 0.65 0.69 0.59 1.09

15 0.63 0.97 0.69 1.07

16 0.67 0.85 0.70 1.04

17 0.66 0.77 0.71 1.13

18 0.62 0.81 0.72 1.15

19 0.66 0.70 0.67 1.01

20 0.67 0.77 0.52 1.07

21 0.44 0.84 0.88 1.19

22 0.53 0.82 0.84 1.31

23 0.77 0.68 0.55 1.08

25 0.67 0.86 0.86 1.10

Tot. 0.65 0.78 0.69 1.14
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Tabel 30.Visie van de directie op de participatie van de leerkrachten aan de besluitvorming in de
school. Gemiddelde score per school.

School
oordeel over werking van

participatieorganen (werp-

art)

Oordeel over de

onmisbaarheid van de

raden (onmpart)

Feitelijke betrokkenheid

van leerkrachten bij beheer

(betwbe1)

Feitelijke betrokkenheid

van leerkrachten bij onder-

wijsk. (wilpart)

1 0.82 0.87 1.33 2

2 0.83 0.86 1 1.40

3 0.63 0.78 0.55 0.80

4 0.72 0.80 1.22 1.40

5 1 0.83 1 1.60

6 0.85 0.75 0.67 1.20

7 0.80 1 0.89 1.40

8 0.88 1 1.11 1.40

9 0.80 0.83 0.67 1.60

10 0.85 0.87 0.78 1.20

11 0.97 0.83 1.11 1.20

13 0.83 0.92 0.33 1

14 0.91 1 0.89 1.60

15 0.84 1 0.33 1.20

16 0.62 0.83 1.30 1.60

17 0.82 1 1.11 1.80

18 0.87 0.75 0.78 1.20

19 0.83 0.64 1 1.60

20 0.77 0.86 1.33 1.80

21 0.76 0.90 0.89 1

22 0.64 0.83 0.78 1.40

23 0.80 0.87 1 1

25 0.76 0.90 0.89 1.40

Tot. 0.81 0.87 0.91 1.38
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3.3. Samenwerking en collegialiteit

3.3.1. INLEIDING

Samenwerking en collegialiteit zijn zeer populaire begrippen in het onderzoek rond onderwijskwaliteit

en worden door tal van auteurs naar voren geschoven (Southworth, 1988: 51-56). Wanneer

leerkrachten het goed met elkaar kunnen vinden, heeft dat positieve gevolgen voor de resultaten van

de leerlingen (Anderson, 1982: 400-401; US Department of Education, 1986: 51). Bovendien is een

collegiale samenwerking op school zeer bevorderlijk voor de motivatie van de leerkrachten (Mc

Laughlin & Yee, 1988: 34-35) en vormt zij een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle

stafontwikkeling (Southworth, 1988: 51-56; Little, 1982: 331).

Het spreekt echter vanzelf dat over de ontwikkeling van samenwerkingsrelaties en collegiale

omgangsvormen tussen leerkrachten enige tijd gaat. Leerkrachten moeten -ook structureel- de kans

krijgen in dialoog te treden met elkaar (Corcoran, 1985: 88). In de Vlaamse scholen kunnen de

vakwerkgroepen, thematische klasseraden en begeleidende klasseraden daarbij een rol spelen. De

leerkrachten krijgen er de kans te overleggen over thema's als de leerstof, de begeleiding van niet-

geslaagde leerlingen, de bespreking van een probleem-klas en van de discipline, orde of stiptheid in de

school (Devos, Vandenberghe, Verhoeven, 1989: 151, 153-155).

Naast deze -haast altijd- van boven af opgelegde samenwerking, zijn het echter vooral de vrijwillige

en spontaan ontstane collegiale relaties die het meest effectief zijn. In tegenstelling tot wat vaak

beweerd wordt, zijn heel wat leerkrachten sterk geïnteresseerd in een grotere collegiale samenwerking

omdat zij zich bewust zijn van de beperkingen van hun autonoom klasoptreden (Mc Laughlin & Yee,

1988: 34-35). Waar leerkrachten van oordeel zijn dat onderwijzen veeleer een collectieve dan wel een

individuele onderneming is, ontstaan a.h.w. patronen van collegialiteit binnen de staf. De leerkrachten

interacteren meer op basis van professionele bekommernissen dan op basis van 'social small talk'. Ze

doen dit vaker en met meer collega's. Dergelijke contacten vinden plaats tijdens vergaderingen, maar

ook in de leerkrachtenkamer, de gang en de klas zelf (Rosenholtz, 1989: 365). Rosenholtz (1989: 207-

208) maakt in dit verband onderscheid tussen geïsoleerde en samenwerkende scholen. In de eerste

wordt onafhankelijkheid niet beschouwd als egoïsme, maar als een morele gedragscode. In de tweede

wordt onafhankelijkheid gekarakteriseerd als een egoïstische inbreuk tegen de schoolgemeenschap.
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3.3.2. OPERATIONALISERING

De samenwerking en collegialiteit op school werd vanuit twee invalshoeken in kaart gebracht.

Op de eerste plaats werd nagegaan in hoeverre de leerkrachten daadwerkelijk samenwerken. Er

werden een aantal activiteiten voorgelegd: samen een project uitwerken, samen lessen voorbereiden,

overleg plegen i.v.m. de leerstof, overleg plegen i.v.m. didactische methoden en technieken, samen

examens opstellen, bijwonen van lessen van collega's en team-teaching. De leerkrachten dienden aan

te geven in welke mate zij samenwerken voor elk van deze activiteiten. Hun antwoorden werden

herleid tot één index voor samenwerking (colact) op een schaal van 0 tot 1 (alpha=0.73).

Aan de directies werden dezelfde activiteiten voorgelegd en ook zij moesten opgeven in hoeverre hun

leerkrachten hiervoor samenwerken. Deze antwoorden werden tot een gelijkaardige index herleid.

Er werd eveneens gepeild naar de sfeer op school. De leerkrachten dienden te bepalen in hoeverre een

aantal uitspraken van toepassing zijn op hun school. Deze stellingen waren de volgende:

de leerkrachten respecteren elkaar

de meeste leerkrachten werken hier graag

ik voel me opgenomen in de groep van leerkrachten

met problemen kan ik terecht bij collega's

in de leerkrachtenkamer heerst een gezellige sfeer

alle leerkrachten zijn opgenomen in de groep

nieuwe leerkrachten worden opgevangen door de andere leerkrachten

leerkrachten tonen interesse voor het lesgeven van collega's

De antwoorden op deze uitspraken werden herleid tot een index voor de collegiale sfeer (colsfe) op

een schaal van 0 tot 1 (alpha=0.86).

Aan de directies werd anderzijds de vraag voorgelegd in hoeverre de leerkrachten tot samenwerking

bereid zijn. Deze bereidheid tot samenwerking wordt eveneens uitgedrukt op een schaal van 0 tot 1

(colsbe).
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3.3.3. BESPREKING VAN DE RESULTATEN

3.3.3.1. Bespreking voor de gehele leerkrachtenpopulatie

De gemiddelde intensiteit van de samenwerking wordt door de leerkrachten ingeschat op 0.49. Er

treden voor deze variabele evenwel een aantal differentiaties op tussen bepaalde categorieën van

leerkrachten naargelang van een aantal persoonskenmerken. Op de eerste plaats is er het geslacht

(p=.002; R=.009). Mannelijke leerkrachten komen tot een lagere gemiddelde score voor de

samenwerking (colact=0.48) dan hun vrouwelijke collega's (colact=0.51). Op de tweede plaats speelt

de leeftijd mee (p=.02; R=.008). De leerkrachten tot en met 36 jaar menen dat de intensiteit van

samenwerking lager ligt (colact=0.47) dan de leerkrachten die ouder zijn dan 36 en jonger dan of net

46 (colact=0.51). Er treedt ook een verschil op naargelang van de onderwijservaring van de

leerkrachten (p=.006; R=.01). De leerkrachten met 20 jaar of meer ervaring werken significant meer

samen (colact=0.51) dan hun collega's met minder dan 10 jaar onderwijservaring (colact=0.48).

Tenslotte hangt de mate van samenwerking ook af van het diploma (p=.0001; R=.04). De universitair

gevormden werken het minst intens samen (colact=0.44). Zij wijken met deze score significant af van

de leerkrachten met een P.H.O.-diploma, degenen met een G.P.B. en de leerkrachten met een diploma

van een andere aard die telkens tot een gemiddelde score van 0.51 komen voor deze variabele.

De gemiddelde collegiale sfeer wordt door de leerkrachten op 0.67 ingeschat. De perceptie van de

leerkrachten op dit vlak wordt door een beperkter aantal persoonskenmerken beïnvloed. Net zoals bij

de appreciatie van de samenwerking speelt het diploma een rol (p=.03; R=.01). Hier zijn het de

leerkrachten die afkomstig zijn uit het HOBU die het laagst scoren (colsfe=0.63). Zij scheiden zich zo

significant af van de leerkrachten met een universitair en P.H.O.-diploma, die telkens 0.68 laten

optekenen. Daarnaast is het gedoceerde vak van betekenis (p=.0008; R=.01). De leerkrachten

algemene vakken vinden de sfeer op school beter (colsfe=0.69) dan de leerkrachten technische vakken

(colsfe=0.65). Merkwaardig is ook het verschillend oordeel tussen de tijdelijke en de vastbenoemde

leerkrachten. De tijdelijken (colsfe=0.71) schatten de sfeer iets collegialer in dan de vastbenoemden

(colsfe=0.67).
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3.3.3.2. Bespreking voor de gehele directiepopulatie

De directies schatten de intensiteit van de samenwerking in op een gemiddelde score van 0.55. Dit

resultaat verschilt niet significant naargelang de persoonskenmerken van de directie.

Voor de bereidheid tot samenwerking bij de leerkrachten komen zij tot een gemiddelde van 0.49 (zie

tabel 31). Hier stellen we wel een verschil vast naargelang de leeftijd van de directie (p=.02; R=.33).

Directies met een gemiddelde jonge leeftijd stellen bij hun leerkrachten een grotere bereidheid vast

(colsbe=0.59) dan de directies uit de middengroep (colsbe=0.32).

3.3.3.3. Bespreking van verschillende categorieën van scholen

a. Perceptie door de leerkrachten

Wanneer we de scores van de leerkrachten voor de variabelen rond samenwerking en collegialiteit

categoriseren op basis van een aantal formele schoolkenmerken stellen we enkel significante

verschillen vast voor de variabele colsfe. Zo treden er significante verschillen op wanneer de scholen

op basis van de leeftijd (p=.02; R=.32) en de onderwijservaring (p=.03; R=.30) van de leerkrachten

in verschillende categorieën worden ondergebracht. We stellen namelijk vast dat de sfeer in de

scholen met relatief het jongste leerkrachtencorps significant gunstiger beoordeeld wordt (colsfe=0.72)

dan in scholen uit de middengroep (colsfe=0.64). Wanneer de scholen ingedeeld worden volgens het

gemiddeld aantal jaren ervaring van de leerkrachten, stellen we vast dat de score voor deze variabele

significant lager ligt in de scholen met een corps met relatief het meest aantal jaren ervaring

(colsfe=0.64) dan in de scholen uit de middengroep (colsfe=0.72).

Inzake de intensiteit van de samenwerking zijn er geen significante verschillen te melden tussen de

leerkrachtencategorieën ingedeeld volgens de schoolkenmerken.

b. Perceptie door de directie

Ook bij de directieantwoorden worden geen significante verbanden vastgesteld tussen de

schoolkenmerken en de door hen gepercipieerde intensiteit van samenwerking bij hun leerkrachten.

De directieperceptie van de bereidheid tot samenwerking van hun leerkrachten differentieert wel
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naargelang het type (p=.03; R=.30). In scholen met beide types wordt de bereidheid tot

samenwerking van de leerkrachten hoger ingeschat (colsbe=0.75) dan zowel in de type 1-

(colsbe=0.44) als type 2-scholen (colsbe=0.43).

3.3.4. CONCLUSIE

De intensiteit van de samenwerking tussen de leerkrachten wordt door de directies hoger ingeschat dan

door de leerkrachten zelf. Wanneer we de scores van de afzonderlijke scholen bekijken, stellen we in

15 gevallen dezelfde verhouding vast. In een zevental scholen lopen de leerkrachten hoger op met de

samenwerking dan de directies. In één school komen beide partijen tot hetzelfde resultaat. Uit de

beschrijvingen van de scholen is gebleken dat het plegen van overleg een ingeburgerde vorm van

samenwerking genoemd mag worden. Het enthousiasme voor het bijwonen van lessen van collega's en

het onderwijzen in team is duidelijk minder groot.

De sfeer op school wordt dan weer door de leerkrachten positiever ingeschat dan door de directies.

Hier is evenwel enige voorzichtigheid geboden. Bij de interpretatie dient rekening te worden

gehouden met het feit dat aan de leerkrachten een achttal uitspraken werd voorgelegd, terwijl de

directies zich enkel dienden uit te spreken over de bereidheid tot samenwerken bij hun leerkrachten.

Voor deze variabele stellen we vast dat de geschetste verhouding zich in 19 afzonderlijke scholen

voordoet. In 4 scholen scoren de directies hoger dan de leerkrachten. De meeste respondenten voelen

zich aangesproken door de stellingen rond het zich opgenomen weten in de leerkrachtengroep. Gezien

de klemtonen die bij de samenwerking gelegd worden, verwondert het niet dat er minder interesse

getoond wordt voor het lesgeven van collega's.
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Tabel 31.Perceptie van samenwerking en collegialiteit tussen leerkrachten bij leerkrachten en directie
(gemiddelde scores)

leerkrachten directies sign. verschil

lkr.-dir.

p=

samenwerking met collega's (colact) 0.49 0.55 .0190

collegiale sfeer tussen leerkrachten (colsfe)(1) 0.67 0.48 .0002

(1)Door de directie wordt eigenlijk een uitspraak gedaan over de bereidheid tot samenwerking bij
leerkrachten.
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Tabel 32.Visie van leerkrachten op de samenwerking en collegialiteit tussen leerkrachten in de school.

Gemiddelde score per school.

School Samenwerking met collega's (colact) collegiale sfeer tussen leerkrachten (colsfe)

1 0.47 0.68

2 0.60 0.76

3 0.51 0.56

4 0.44 0.72

5 0.43 0.67

6 0.44 0.67

7 0.44 0.73

8 0.61 0.68

9 0.53 0.69

10 0.51 0.65

11 0.45 0.78

13 0.49 0.74

14 0.53 0.65

15 0.45 0.70

16 0.44 0.66

17 0.48 0.67

18 0.49 0.56

19 0.50 0.67

20 0.47 0.69

21 0.39 0.58

22 0.52 0.59

23 0.52 0.76

25 0.45 0.68

Tot. 0.49 0.67



Opvattingen van leerkrachten 71

Tabel 33.Visie van directie op de samenwerking en de bereidheid tot samenwerking van leerkrachten
in de school. Gemiddelde score per school.

School Samenwerking met collega's (colact) Bereidheid tot samenwerking (colsbe)

1 0.67 0.50

2 0.73 0.25

3 0.53 0.50

4 0.47 0.25

5 0.75 0.25

6 0.33 0.50

7 0.44 0.50

8 0.73 0.25

9 0.50 0.50

10 0.53 0.50

11 0.42 0.50

13 0.53 0.50

14 0.67 0.25

15 0.78 0.50

16 0.42 0.50

17 0.47 0.75

18 0.33 0.50

19 0.57 0.50

20 0.75 0.25

21 0.47 0.75

22 0.40 0.75

23 0.61 1

25 0.67 0.25

Tot. 0.55 0.48
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3.4. Navorming

3.4.1. INLEIDING

Navorming gericht op effectief lesgeven wordt gezien als een sleutel tot het optimaliseren van de

onderwijskwaliteit. Immers, het bijschaven van de vaardigheden van de leerkrachten blijkt één van de

factoren te zijn om schooleffectiviteit te verbeteren (Purkey & Smith, 1983: 443-445; Wilson &

Corcoran, 1988: 94; Stevenson, 1987: 243-246). Door de navorming biedt een school haar

leerkrachten de kans tot professionele ontwikkeling ten einde hun opvattingen, houdingen en

klaspraktijk te verbeteren (Rosenholtz, 1989: 71).

Binnen de navorming kunnen twee aspecten onderscheiden worden: 'level of opportunity' en 'level of

capacity' (Mc Laughlin & Yee, 1988: 26-29). Wat het eerste betreft, ligt de nadruk op het stimuleren

van en het bieden van kansen aan leerkrachten om zich verder te bekwamen. Het tweede situeert zich

meer op het vlak van de materiële werkcondities: zijn de middelen en omstandigheden aanwezig om

goed les te geven, en kan er op een vlotte manier gebruik van gemaakt worden.

Murphy e.a. (1985: 366) beklemtonen de noodzaak van een aantal schoolorganisatorische kenmerken

om tot een goed functionerende navorming te komen. Vooreerst moet de staf voldoende gestimuleerd

worden en betrokken worden bij de diverse activiteiten. Vervolgens moet de navorming consistent zijn

met de onderwijsdoelstellingen van de school. Ten derde is het belangrijk dat de activiteiten

geïntegreerd worden in de schoolorganisatie. Tenslotte moet er een implementatie op inhoudelijk vlak

tot stand komen. Belangrijk hierbij is dat er een collegiale sfeer heerst onder de leerkrachten zodat het

mogelijk wordt de opgedane kennis met anderen te delen.

3.4.2. OPERATIONALISERING

Op basis van de leerkrachtengegevens werden een drietal variabelen geconstrueerd. Op de eerste

plaats werd de respondenten gevraagd of zij gedurende de afgelopen twee jaar aan navorming

participeerden. De antwoorden werden herwerkt naar een schaal (intnav) van 0 tot 1 waarin de globale

gemiddelde intensiteit van de navorming tijdens de afgelopen twee schooljaren ('88-'89 en '89-'90) is

opgenomen.

Daarnaast werd gepeild naar de mate waarin de leerkrachten aangeven de opgedane kennis en

vaardigheden in hun didactische praktijk te integreren. Hierbij werd gedifferentieerd naar de twee
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onderscheiden formules binnen de navorming: de ondersteuningsactiviteiten die door de school zelf op

het getouw gezet worden enerzijds (binnav) en het navormings-aanbod van buiten de school

anderzijds (buitnav).

In tegenstelling tot de andere managementdomeinen beschikken we met betrekking tot de navorming

over onvoldoende exacte gegevens van de directies. Omwille van deze reden worden de

directiegegevens niet gerapporteerd.

3.4.3. BESPREKING VAN DE RESULTATEN

3.4.3.1. Bespreking voor de gehele leerkrachtenpopulatie.

In het secundair onderwijs is navorming een ruim aanvaard beleidsinstrument: de gemiddelde score op

de intensiteitsschaal voor alle leerkrachten is 0.61 voor de twee afgelopen schooljaren. Zij stellen

daarenboven de opgedane kennis en vaardigheden uit de externe navorming iets meer toe te passen

dan deze uit de interne navorming (buitnav=0.59 en binnav=0.44). Een aantal persoonskenmerken

schijnen de ingenomen standpunten mee te beïnvloeden. Op de eerste plaats is er het geslacht (p=.001;

R=.01 voor intnav en p=.01; R=.01 voor binnav). De intensiteit van de participatie aan navorming

ligt significant hoger bij de vrouwelijke dan bij de mannelijke respondenten (intnav is resp. 0.66 en

0.56). Tevens beweren de vrouwelijke leerkrachten de in de interne navorming opgedane kennis en

vaardigheden ook significant meer (binnav= 0.46) toe te passen in hun dagelijkse klaspraktijk dan hun

mannelijke collega's (binnav=0.40). Verder speelt de leeftijd (p=.02; R=.01) van de leerkrachten een

rol bij het toepassen van de kennis en vaardigheden uit de externe navorming. Leerkrachten die ouder

zijn dan 46 jaar scoren hier significant hoger (buitnav=0.63) dan hun collega's van 36 jaar of jonger

(buitnav=0.55). Ook de vakken die de leerkrachten doceren hebben invloed op wat men achteraf met

de navorming doet (p=.001; R=.04 voor buitnav en p=.002; R=.02 voor binnav). De leerkrachten

technische vakken onderscheiden zich van hun collega's voor wat betreft de toepassing van kennis en

vaardigheden uit de externe navorming. Zij scoren voor deze variabele 0.66 en wijken daarmee

significant af van de leerkrachten algemene vakken (buitnav=0.55) en de leerkrachten die beide

combineren (buitnav=0.57). Voor de toepassing van kennis en vaardigheden uit de interne navorming

treedt een significant verschil op tussen de leerkrachten technische vakken (binnav=0.49) en de

leerkrachten algemene vakken (binnav=0.40). Initiatieven van navorming worden door leerkrachten

verschillend ingeschat afhankelijk van hun statuut (p=.01; R=.01) (intnav=0.61). Tussen de

statuutscategorieën is er evenwel geen significant verschil. Tijdelijken, vastbenoemden en dgl. hebben

ongeveer evenveel aan navorming deelgenomen. Tenslotte speelt het diploma van de respondenten
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een rol in hun perceptie van de navorming. Met betrekking tot de intensiteit van de navorming

(p=.0008; R=.02) stellen we vast dat de leerkrachten met een universitair (intnav=0.67) of P.H.O.-

diploma (intnav=0.63) significant intenser aan navorming participeren dan hun collega's met een

diploma van een andere aard (intnav=0.39). Wanneer we naar de interne navorming kijken (p=.0002;

R=.04), zien we dat de universitairen beweren aanzienlijk minder toe te passen uit deze navorming

(binnav=0.37) dan hun collega's met een P.H.O.-diploma (binnav=0.44) of een GPB (binnav=0.49).

Voor de externe navorming (p=.0002; R=.04) doet zich hetzelfde fenomeen voor: de universitair

gevormden scoren ook hier significant lager (buitnav=0.52) dan de leerkrachten met een P.H.O.-

diploma (buitnav=0.60) en degenen met een GPB (buitnav=0.68). De andere persoonskenmerken

(onderwijservaring in de betrokken school en arbeidssituatie) spelen geen rol van betekenis in de wijze

waarop de leerkrachten tegen de navorming aankijken.

3.4.3.2. Bespreking van verschillende categorieën van scholen.

Wanneer we de scores van de leerkrachten voor de variabelen rond navorming categoriseren op basis

van een aantal formele schoolkenmerken stellen we vast dat er slechts voor twee karakteristieken

significante verschillen optreden. Op de eerste plaats speelt de arbeidssituatie van de leerkrachten

(p=.01; R=.36) een rol in de intensiteit waarmee aan navorming werd gedaan gedurende de afgelopen

twee schooljaren. De scholen met het minst deeltijdsen scoren hier, verbazingwekkend genoeg,

significant lager (intnav=0.49) dan de middengroep en deze met het meest deeltijds werkende

leerkrachten (intnav is telkens 0.66). Daarnaast is het statuut van de leerkrachten (p=.0004; R=0.54)

van belang voor de mate waarin kennis en vaardigheden uit de externe navorming achteraf in

klasverband worden toegepast. De scholen met het meest vastbenoemden onderscheiden zich op dit

vlak (buitnav=0.52) significant van de middengroep en de scholen met het minst vastbenoemden

(buitnav is resp. 0.66 en 0.61). Dit lijkt erop te wijzen dat scholen met een groot aantal

vastbenoemden minder geneigd zijn profijt te trekken uit de navorming.
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3.4.4. CONCLUSIE

De directiegegevens omtrent de navorming lieten ons niet toe variabelen te construeren die een

zinvolle vergelijking met de leerkrachtenvariabelen mogelijk maken. We beperken ons in deze

conclusie dan ook tot de leerkrachtengegevens.

De gemiddelde intensiteit van de navorming gedurende de afgelopen twee schooljaren bedraagt over

alle respondenten heen 0.61. De kennis en vaardigheden die tijdens de externe navorming werden

opgedaan worden meer toegepast in de dagdagelijkse klaspraktijk dan deze die tijdens de interne

navorming aan bod komt (deze variabelen hebben een gemiddelde waarde van 0.59 en 0.44). Deze

tendens vindt men trouwens in elke school terug, zoals uit tabel 34 kan worden afgeleid.



Het Leerkrachten- en Directieonderzoek76
Tabel 34.Gemiddelde scores per school van de participatie van leerkrachten aan navorming, en van de

mate waarin de leerkrachten de binnenschoolse en de buitenschoolse navorming in hun
lespraktijk integreren.

School mate van deelname aan navorming

(intnav)

mate van integratie van

buitenschoolse navorming

(buitnav)

mate van integratie van

binnenschoolse navorming (binnav)

1 0.50 0.49 0.37

2 0.61 0.61 0.48

3 0.42 0.73 0.53

4 0.50 0.61 0.43

5 0.43 0.47 0.17

6 0.60 0.70 0.39

7 0.58 0.44 0.27

8 0.59 0.42 0.33

9 0.66 0.55 0.39

10 0.45 0.49 0.36

11 0.62 0.61 0.33

13 0.85 0.62 0.48

14 0.72 0.58 0.45

15 0.45 0.55 0.30

16 0.65 0.62 0.46

17 0.51 0.63 0.48

18 0.42 0.68 0.46

19 0.59 0.61 0.50

20 0.76 0.66 0.47

21 0.67 0.63 0.23

22 0.85 0.52 0.43

23 0.80 0.61 0.54

25 0.53 0.53 0.48

Tot. 0.61 0.59 0.44
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3.5. Opbouw schoolimago

3.5.1. INLEIDING

De onderwijssociologische theorie (m.n. de contingentietheorie) schenkt vrij veel aandacht aan de

omgeving waarbinnen de school als organisatie functioneert. Deze omgeving is echter geen objectief

gegeven, waaraan de school zich machteloos zou dienen aan te passen. De onderwijsinstelling kan in

meerdere of mindere mate vorm geven aan de eisen en verwachtingen die vanuit de maatschappij aan

haar worden gesteld (Pelkmans & Vrieze, 1989: 166-172).

Uit onderzoek blijkt trouwens dat betrokkenheid van de school op de lokale gemeenschap een

positieve invloed kan hebben op het prestatieniveau van de leerlingen (Wilson & Corcoran, 1988;

Barth, 1980; Comer, 1980; Henderson, 1981; Lombana, 1983). Meer zelfs, een actief beleid van de

school t.a.v. de haar omringende gemeenschap kan de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk

verbeteren. Immers, door samenwerking met mensen uit de gemeenschap wordt vaak een vorm van

kennis en ervaring in de school gebracht die de technische aspecten van het geboden onderwijs komen

versterken.

De mogelijke effecten van een actief beleid gericht op de schoolomgeving overstijgen echter het louter

cognitieve vlak. Contacten met de buitenwereld kunnen immers het belang van het onderwijs

onderstrepen en op deze manier de leerlingen ertoe aanzetten op een ernstige wijze met hun opleiding

om te springen. Tenslotte blijkt uit een intense samenwerking tussen de school en de lokale

gemeenschap een houding van wederzijdse waardering en intermenselijke betrokkenheid (Wilson &

Corcoran, 1988: 109-177).

Samenvattend verdedigt de literatuur dat de opbouw van het schoolimago binnen de lokale

gemeenschap een zekere bijdrage kan leveren aan de onderwijskwaliteit.

3.5.2. OPERATIONALISERING

Het managementsdomein 'opbouw van het schoolimago' werd vanuit twee invalshoeken benaderd:

enerzijds het activiteitsniveau, anderzijds de betrokkenheid van de leerkrachten. Zowel aan de directie

als aan de leerkrachten werden zes activiteiten voorgelegd, waarvan zij moesten aangegeven of deze al

dan niet in hun school plaats grijpen. Het gaat om de volgende activiteiten: samenwerking met de

sociaal-culturele sector; het voeren van reclamecampagnes; het zoeken van financiële steun in de
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lokale gemeenschap; het onderhouden van contacten met de bedrijfswereld; het uitbouwen van een

actieve oudleerlingenwerking en het betrekken van de ouders bij het schoolgebeuren. In de tabellen 37

en 38 wordt per school een overzicht gegeven van de gemiddelde score (op een schaal van 0 tot 1)

voor elk van deze activiteiten. Deze gegevens werden tevens herleid tot een gemiddelde schaal van 0

tot 1 die een globalere indicatie geeft van de intensiteit van de activiteiten die ten dienste staan van de

opbouw van het schoolimago (variabele actimag).

In tweede instantie werd aan de leerkrachten gevraagd in welke mate zij zich betrokken voelen bij het

opbouwen van het imago van hun school. Deze gegevens worden eveneens gepresenteerd in de vorm

van een schaal van 0 tot 1 (variabele betimag). De uitslag op deze schaal kan geconfronteerd worden

met de visie van de directie (tabel 35) op de betrokkenheid van de leerkrachten bij de besluitvorming

rond de opbouw van het schoolimago (tevens een schaal van 0 tot 1).

3.5.3. BESPREKING VAN DE RESULTATEN

3.5.3.1. Bespreking voor de gehele leerkrachtenpopulatie

Volgens de leerkrachten (1045 van de 1078 ondervraagden) bereiken de scholen een gemiddeld

activiteitsniveau van 0.71 (op een schaal van 0 tot 1) bij het opbouwen van hun schoolimago. Dit

oordeel schijnt slechts door 2 persoonskenmerken van de leerkrachten benvloed te worden. Vooreerst

stellen we een verband vast tussen het geslacht van de leerkrachten en het activiteitsniveau bij het

opbouwen van het schoolimago (p=.006; R=.007). De mannelijke leerkrachten komen tot een

gemiddelde score van 0.69, de vrouwelijke behalen 0.73. Daarnaast speelt het diploma van de

leerkrachten een rol in hun inschatting van de intensiteit van de actie ter opbouw van het schoolimago

(p=.0001; R=.03). De leerkrachten met een P.H.O.-diploma schatten het activiteitsniveau van hun

directies significant hoger (actimag=0.74) in dan de leerkrachten met een universitair diploma

(actimag=0.68) en degenen met een G.P.B. (actimag=0.64). Andere persoonskenmerken als leeftijd,

onderwijservaring, arbeidssituatie, vak en statuut beïnvloeden de perceptie van de leerkrachten van het

activiteitsniveau inzake opbouw schoolimago niet.

Gemiddeld scoren de leerkrachten 0.52 op een schaal van 0 tot 1 bij de vraag naar hun betrokkenheid

bij het opbouwen van de besluitvorming rond de opbouw van het schoolimago. De perceptie van de

eigen betrokkenheid op dit managementsgebied wordt door een aantal persoonskenmerken beïnvloed.
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Een eerste beïnvloedend persoonskenmerk is weerom het geslacht (p=.0001; R=.02). Vrouwelijke

leerkrachten voelen zich significant meer betrokken bij het opbouwen van het schoolimago dan

mannelijke leerkrachten. Zij scoren respectievelijk 0.55 en 0.49. Ook de leeftijd van de leerkrachten

speelt een rol (p=.02; R=.008). Leerkrachten tussen de 36 en de 46 voelen zich significant meer

betrokken bij de opbouw van het school-imago (betimag=0.54) dan leerkrachten die jonger zijn dan

36 (betimag=0.49). Een derde beïnvloedend persoonskenmerk is de arbeidssituatie van de leerkracht

(p=.04; R=.004). Voltijds werkende leerkrachten bestempelen zichzelf significant meer betrokken

(bet-imag=0.54) bij de opbouw van het schoolimago dan deeltijds werkende leerkrachten (bet-

imag=0.50). Tenslotte speelt ook het diploma een rol (p=.02; R=.01): leerkrachten met een ander

HOBU-diploma voelen zich minder betrokken (betimag=0.45) bij de opbouw van het schoolimago

dan leerkrachten die in het P.H.O. hun opleiding kregen (betimag=0.54).

3.5.3.2. Bespreking voor de gehele directiepopulatie

Bekijken we dezelfde variabelen op directieniveau, dan stellen we vast dat er voor het

activiteitsniveau een gemiddelde score van 0.74 bereikt werd. De persoonskenmerken ervaring,

geslacht en leeftijd van de directies hebben geen invloed op het activiteitsniveau. De betrokkenheid

van de leerkrachten bij het opbouwen van de besluitvorming rond de opbouw van het schoolimago

bedraagt volgens de directies 0.88. Het geslacht van de directie heeft een invloed op dit algemeen

gemiddelde (p=.03; R=.20). Mannelijke directies schatten de betrokkenheid van hun leerkrachten

rond de opbouw van het schoolimago hoger in dan de vrouwelijke directies.

3.5.3.3. Bespreking van verschillende categorieën van scholen

a. Perceptie door de leerkrachten

Scholen kunnen onderscheiden worden aan de hand van verschillende formele kenmerken. Veel

onderzochte schoolkenmerken differentiëren niet tussen de gemiddelde uitslagen van de leerkrachten.

Zo hebben het type, het onderwijsaanbod, de structuur, het diploma, het statuut, de leeftijd en de

onderwijservaring van de leerkrachten, het geslacht en de leeftijd van de directie geen invloed op het

activiteitsniveau bij de opbouw van het schoolimago en de betrokkenheid van de leerkrachten hierbij.

Andere formele schoolkenmerken spelen wel een rol. In de perceptie van het activiteitsniveau komen

twee elementen op differentiërende wijze tussen: de arbeidssituatie van de leerkrachten (p=.01;
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R=.37) en de ervaring van de directie (p=.02; R=.31). Zo stellen we vast dat scholen met het kleinste

aandeel deeltijdse leerkrachten (8.7% tot 32.3% van het totale corps) en deze met het meest deeltijdse

leerkrachten (42.9% tot 59.3%) tot eenzelfde score komen voor het activiteitsniveau (actimag=0.67).

Beide categorieën verschillen significant van de middengroep (34.3% tot 41.9% van het corps werkt

deeltijds) die een hogere activiteitsscore van 0.80 behaalt. Daarnaast is er een significant verschil

tussen scholen voor de opbouw van het imago naargelang van het gemiddeld aantal jaren ervaring van

de directie. Scholen met een directie met gemiddeld het meest aantal jaren ervaring (>15 jaar en <= 23

jaar) scoren significant lager op de variabele activiteitsniveau (actimag=0.65) dan scholen uit de

middencategorie met een directie die gemiddeld kan bogen op een ervaring van meer dan 7 en minder

dan 15 of net 15 jaar (actimag=0.77).

De betrokkenheid van de leerkrachten wordt eveneens door een aantal formele schoolkenmerken

wezenlijk beïnvloed. Een eerste is het net (p=.04; R=.19). Zo voelen de leerkrachten van de

gemeenschapsscholen zich significant meer betrokken (betimag=0.62) bij de opbouw van het

schoolimago, dan de leerkrachten uit het vrij onderwijs (betimag=0.53). De grootte van de scholen

differentieert eveneens de betrokkenheid van de leerkrachten (p=.04; R=.34). In scholen met minder

dan 300 leerlingen voelen de leerkrachten zich significant meer betrokken (betimag=0.61) bij de

opbouw van het schoolimago dan in scholen met 600 leerlingen of meer (betimag=0.48). De

geslachtsratio van de leerlingen schijnt eveneens een rol te spelen (p=.007; R=.39). Leerkrachten in

scholen met een vrij evenwichtige verhouding tussen jongens en meisjes (maximaal 15% verschil in

het aandeel van beide geslachten in de totale populatie) (betimag=0.62) en van de scholen waar de

meisjes in de meerderheid zijn (betimag=0.57), voelen zich het sterkst betrokken. De leerkrachten van

de scholen met meer jongens dan meisjes scoren het laagst (betimag=0.47). Enkel de gemiddelde

betrokkenheid van de leerkrachten van scholen met meer jongens dan meisjes verschilt significant van

de twee andere categorieën. Waarom nu juist leerkrachten in overwegend jongensscholen minder dan

de andere scholen op de imago-opbouw betrokken zijn moet nader onderzocht worden. Tenslotte

speelt de geslachtsratio van de leerkrachten een rol (p=.01; R=.35). In scholen met een vrij

evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten (maximaal 15% verschil) ligt

de score op de betrokkenheids-variabele significant hoger (betimag=0.62) dan in scholen met meer

mannelijke dan vrouwelijke leerkrachten (betimag=0.48). De score van de scholen met een overwicht

aan vrouwelijke leerkrachten ligt ergens tussenin (betimag=0.56), maar verschilt niet significant van

één van beide andere categorieën. Ook hier moet nader worden onderzocht waarom de ene categorie

meer betrokken is dan de andere.
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b. Perceptie door de directie

Op één uitzondering na, stellen we geen significante verbanden vast tussen de directiescores m.b.t.

opbouw schoolimago en de schoolkenmerken. Alleen m.b.t. het activiteitsniveau stellen we

verschillen vast binnen de directieresultaten naargelang de leeftijd van het lerarencorps (p=.04;

R=.27). Directies met een gemiddeld oud lerarencorps percipiëren minder imago-opbouwende

activiteiten in hun school dan de directies uit de middengroep.

3.5.4. CONCLUSIE

Tabel 35.Perceptie van de opbouw schoolimago. Gemiddelde scores van leerkrachten en directie.

leerkrachten directies sign. verschil lkr-dir

p=

activiteitsniveau bij opbouwen

schoolimago (actimag)

0.71 0.74 .2259

betrokkenheid bij opbouwen

schoolimago (betimag)

0.52 0.88 .0001

Scholen werken vrij intens aan de opbouw van hun imago binnen de lokale gemeenschap. Over het

algemeen wordt het activiteitsniveau door de directies (0.74) even hoog ingeschat als door de

leerkrachten (0.71) (p=.2259). Bekijken we deze verhouding voor elke school afzonderlijk, dan

stellen we vast dat leerkrachten en directie slechts in één school (school 17) dezelfde score halen.

Voorts zijn er 11 scholen waar de directie tot een hoger activiteitsniveau komt dan de leerkrachten, en

11 waar dit net andersom ligt. Directies en leerkrachten hebben over het algemeen een vrij

gelijklopend oordeel over het belang van de onderscheiden strategieën, zoals uit de tabellen 37 en 38

kan worden afgeleid. Daaruit blijkt dat zowel directies als leerkrachten gemiddeld het opzetten van

reclamecampagnes om leerlingen te recruteren als belangrijkste middel beschouwen om aan de imago-

opbouw te werken. Daarnaast wordt aan het betrekken van de ouders bij het schoolgebeuren vrij veel

belang gehecht. Maar ook het zoeken van financiële steun in de lokale gemeenschap en de

samenwerking met de bedrijven en de sociaal-culturele sector scoren goed bij leerkrachten en direc-

ties.
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Tabel 36.Perceptie van de initiatieven genomen door de scholen bij de opbouw van het schoolimago.

Gemiddelde scores van de leerkrachten en de directie.

Initiatieven leerkrachten directies

socio-culturele sector 0.78 0.83

reclame 0.97 1

financiële steun 0.80 0.65

bedrijf 0.64 0.65

oud-leerlingen 0.64 0.48

ouders 0.88 0.83

De betrokkenheid van de leerkrachten bij de opbouw van het schoolimago wordt door de leerkrachten

vrijwel altijd (op één school na) lager ingeschat dan door de directies. Dit uit zich in de significant

verschillende algemene gemiddelden. De leerkrachten scoren 0.52 op een schaal van 0 tot 1, terwijl de

directies een gemiddelde van 0.88 bereiken. Directies leven dus meer dan de leerkrachten in de

overtuiging dat leerkrachten betrokken zijn bij de opbouw van het schoolimago.
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Tabel 37.Visie van de leerkrachten op de initiatieven genomen door de scholen bij de opbouw van het

schoolimago. Gemiddelde score per school.

School Soc-cul sector reclame financiële bedrijf oud-lln ouders gemiddeld

1 0.87 1 0.35 0.98 0.54 0.94 0.70

2 0.96 1 0.93 0.14 0.55 1 0.71

3 0.73 1 0.60 0.61 0.46 0.87 0.65

4 0.82 1 0.96 0.50 0.96 0.91 0.79

5 0.80 0.92 1 0.25 0.67 0.92 0.65

6 0.80 0.93 0.87 0.69 0.18 0.54 0.59

7 0.54 0.93 0.96 0.15 0.86 0.85 0.65

8 0.53 0.98 0.74 0.08 0.40 0.98 0.57

9 0.87 0.94 0.66 0.27 0.98 0.98 0.70

10 0.61 1 0.45 0.04 1 0.96 0.66

11 0.89 0.96 0.92 0.31 0.88 0.80 0.71

13 0.83 0.94 0.26 0.58 0.96 0.86 0.71

14 0.85 1 1 1 0.98 0.95 0.89

15 0.77 1 0.86 0.92 0.96 0.96 0.81

16 0.85 1 0.98 1 0.76 0.78 0.87

17 0.90 0.91 0.55 0.97 0.41 0.89 0.67

18 0.77 0.96 0.88 1 0.15 0.71 0.63

19 0.69 0.97 0.90 0.97 0.48 0.87 0.69

20 0.88 0.99 0.80 1 0.97 1 0.88

21 0.22 0.88 0.96 0.82 0.17 0.39 0.51

22 0.92 1 0.92 0.97 0.25 0.93 0.79

23 0.96 0.92 0.81 0.90 0.25 0.71 0.68

25 0.87 1 1 0.64 0.94 0.94 0.81

Tot. 0.78 0.97 0.80 0.64 0.64 0.88 0.71
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Tabel 38.Visie van de directie op de initiatieven genomen door de scholen bij de opbouw van het
schoolimago. Gemiddelde score per school.

School soc-cul sector reclame financiële bedrijf oud-lln ouders gemiddeld

1 1 1 1 1 0 1 0.83

2 1 1 1 0 0 1 0.67

3 1 1 0 1 1 1 0.83

4 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 0 0 0 0.50

6 0 1 1 0 0 1 0.50

7 1 1 1 0 1 1 0.83

8 1 1 1 0 0 1 0.67

9 1 1 0 0 1 1 0.67

10 0 1 0 0 1 1 0.50

11 1 1 0 1 1 0 0.67

13 1 1 0 1 1 0 0.67

14 1 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1 0 0.83

17 1 1 0 1 0 1 0.67

18 1 1 1 1 0 1 0.83

19 0 1 1 1 0 1 0.67

20 1 1 0 1 1 1 0.83

21 0 1 1 1 0 1 0.67

22 1 1 1 1 0 1 0.83

23 1 1 0 1 0 1 0.67

25 1 1 1 0 0 1 0.67

Tot. 0.83 1 0.65 0.65 0.48 0.83 0.74
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Tabel 39.Mate van betrokkenheid van de leerkrachten bij het opzetten van activiteiten ter opbouw van
het schoolimago vergeleken met het oordeel van de directie over de mate waarin
leerkrachten betrokken zijn bij de besluitvorming rond de opbouw van het schoolimago.
Gemiddelde score voor leerkrachten en directie per school.

School leerkrachten directie

1 0.39 1

2 0.62 1

3 0.47 0.67

4 0.52 0.67

5 0.78 1

6 0.60 0.67

7 0.59 1

8 0.52 1

9 0.49 1

10 0.50 1

11 0.56 1

13 0.55 0.33

14 0.57 1

15 0.50 1

16 0.64 1

17 0.39 1

18 0.53 0.67

19 0.58 1

20 0.61 1

21 0.64 0.67

22 0.60 0.67

23 0.43 1

25 0.67 1

Tot. 0.52 0.88
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3.6. Pedagogisch klimaat

3.6.1. INLEIDING

Kenmerkend voor effectieve scholen is dat zij erin slagen een positieve leeromgeving te creëren.

Zowel bij de schoolleiding als bij het leerkrachtenteam leven vrij hoge verwachtingen omtrent de

prestaties en het gedrag van de leerlingen. Dergelijk algemeen verwachtingspatroon wordt in het

dagdagelijkse schoolleven vertaald naar concrete, scherp afgelijnde normen betreffende

leerlingengedrag en leerlingenprestaties. Tevens lijkt er in de meest effectieve scholen onder de

leerkrachten een gefundeerde visie te bestaan m.b.t. een verantwoord pedagogisch-didactisch optreden

(Blom e.a., 1986: 79, 99-100; Anderson, 1982: 403; Murphy, 1985: 367; Purkey & Smith, 1983: 444).

Binnen dit pedagogisch klimaat onderscheiden wij m.a.w. een viertal aspecten: regels en

regelduidelijkheid, doelstellingen, prestatie-eisen en begeleiding van de leerlingen.

Uit enkele onderwijssociologische studies is immers gebleken dat een klimaat van orde en discipline

een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het geboden onderwijs. Minstens even belangrijk is

evenwel de manier waarop dergelijke sfeer bewerkstelligd wordt (Corcoran, 1985: 89). Effectieve

scholen worden meestal gekenmerkt door de aanwezigheid van een duidelijke en eenvoudige

regelgeving, die door het merendeel van de betrokkenen als fair en geschikt wordt beoordeeld.

Opvallend is dat het accent veeleer ligt op het publiek belonen (positief sanctioneren) dan op het

publiek straffen (negatief sanctioneren) van de leerlingen (Corcoran, 1985: 86; Anderson, 1982: 403-

404). Desondanks worden overtredingen van bestaande regels zorgvuldig opgetekend en op een snelle

en consistente wijze afgehandeld. Om mogelijke misverstanden te vermijden leveren de

verantwoordelijken extra inspanningen om het schoolreglement te expliciteren, zowel naar de

leerlingen als naar de ouders toe. Tevens valt op dat het schoolreglement niet voor eeuwig en altijd

vastligt, maar regelmatig aangepast wordt aan de zich wijzigende omstandigheden (Mortimore, 1988:

224-231; Nanninga, 1989: 21-23; Bosker & Hofman, 1987: 58; U.S. Department of education, 1986:

45-50; Anderson, 1982: 403-404; Murphy, 1985: 368; Purkey & Smith, 1983: 444).

In tegenstelling tot scholen die gekarakteriseerd worden door een zekere onenigheid binnen de staf

over de doelstellingen die de school dient na te streven, blijken meer effectieve scholen getypeerd te

worden door een relatief hoge mate van eensgezindheid op dit punt (Murphy e.a., 1985: 365 e.v.).

Volgens heel wat auteurs bestaat er een duidelijk verband tussen het gemeenschappelijke karakter van
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onderwijsdoelstellingen enerzijds en de resultaten van de school op het vlak van de onderwijskwaliteit

anderzijds (Van Marwijk-Kooy, 1984: 20; Brookover e.a., 1979: 45). Immers, de collectieve

erkenning van de schooldoelen resulteert in een gedeeld normen- en waardenpatroon dat zich uit in

een gelijklopend handelingspatroon. Dit laatste zou een gunstig kader constitueren voor professionele

uitdagingen, professionele groei en op deze manier positief inwerken op de onderwijskwaliteit (Mc

Laughlin & Yee, 1988: 31-34).

In een positieve leeromgeving legt de staf de klemtoon op de prestaties van de leerlingen. Hierbij

worden 'traditionele' schoolse vaardigheden centraal gesteld (Blom e.a., 1986: 79; Bosker & Hofman,

1987: 58). De leerlingen worden geconfronteerd met relatief hoge doch steeds bereikbare leerdoelen

(Hoy, 1987: 32). Om enig zicht te krijgen op de effectiviteit van hun onderwijs wordt de vooruitgang

van de leerlingen door de leerkrachten frequent geëvalueerd. Door middel van dergelijke 'monitoring'

weten de leerkrachten precies waar hun leerlingen staan en dit heeft implicaties voor de verdere

planning van het onderwijs (Nanninga, 1989: 21-23; Murphy, 1985: 365). Dit laatste punt getuigt

reeds van de aard van de leerlingenbegeleiding die op effectieve scholen de beklemtoning van

academische prestaties komt ondersteunen. Dergelijke werkwijze lijkt de kwaliteit van het geboden

onderwijs te bevorderen (Van Marwijk-Kooy, 1986: 49-50). Binnen de leerlingenbegeleiding kan de

sociaal-psychologische opvang van (probleem)leerlingen onderscheiden worden van de begeleiding

van leerlingen bij het studeren, de studiekeuze en de ontwikkeling van geschikte studievaardigheden

(Lughthart, 1989: 83-91).

3.6.2. OPERATIONALISERING

De bestudering van het pedagogisch klimaat werd, zoals uit de inleiding kan worden afgeleid, op vier

deeldomeinen toegespitst.

Binnen het aspect 'leefregels' werd één variabele geconstrueerd (regel). Het gaat hierbij om de mate

waarin aan regelduidelijkheid gewerkt wordt op een schaal van 0 tot 1 (alpha=0.75). Dit oordeel is in

wezen een gemiddelde van negen waarden die alle in verband staan met de wijze waarop met regels en

regelduidelijkheid omgesprongen wordt.

Binnen het aspect 'prestatie-eisen' werden drie variabelen aangemaakt. Vooreerst is er de variabele

dialoog die op een schaal van 0 tot 1 aangeeft in welke mate er tussen leerkrachten en directie en

leerkrachten onderling een dialoog gevoerd wordt rond de cognitieve prestatie-eisen die aan de

leerlingen gesteld worden (alpha=0.74). Het gaat hier opnieuw om een gemiddelde dat gebaseerd is op
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tien vragen rond dit thema.

Vervolgens werd de variabele vertaal geconstrueerd die op een schaal van 0 tot 1 aangeeft in welke

mate de bestaande prestatie-eisen in de concrete klaspraktijk naar de leerlingen toe vertaald worden

(alpha=0.48). Ook hier gaat het om een gemiddelde waarde die gebaseerd is op drie vragen rond deze

topic.

Een laatste variabele (evaluat) binnen het behandelde aspect slaat op de schoolse reglementering rond

de evaluatie van de leerlingen. Deze gemiddelde waarde op een schaal van 0 tot 1 is gebaseerd op

twaalf vragen rond dit thema (alpha=0.74).

Een volgend aspect dat binnen het pedagogisch klimaat onderscheiden werd, slaat op de begeleiding

van de leerlingen. Hierbij werden twee gelijkaardige variabelen geconstrueerd: socbege en stubege. De

eerste geeft op een schaal van 0 tot 1 aan in welke mate aan de sociaal-psychologische begeleiding van

de leerlingen gewerkt wordt (alpha=0.54). De tweede doet dit voor de begeleiding op studiegebied.

Beide zijn gebaseerd op drie vragen rond deze problematiek. De variabele bege biedt op een schaal

van 0 tot 1 een gemiddeld overzicht van de begeleiding in haar geheel (alpha=0.63).

Voor het aspect 'doelstellingen' werd, gezien de aard van deze variabelen, niet naar één globale schaal

toegewerkt. Er zal evenwel beschreven worden welke drie van de negen aangeboden doelstellingen de

leerkrachten als belangrijkste markeren. De rangschikking van de individuele leerkrachten werd naar

gemiddelden op negen schalen van 0 tot 1 herwerkt. Op deze gegevens zullen geen toetsingen

uitgevoerd worden.

Voor de directies werden dezelfde variabelen op gelijklopende wijze aangemaakt. Dit maakt een

vergelijking tussen de percepties van het pedagogisch klimaat van beide partijen mogelijk.
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3.6.3. BESPREKING VAN DE RESULTATEN

3.6.3.1. Bespreking voor de gehele leerkrachtenpopulatie

De mate waarin in de scholen aan regelduidelijkheid gewerkt wordt, wordt door de leerkrachten op

een gemiddelde waarde van 0.58 ingeschat. Van de ingebrachte persoons-kenmerken speelt het

geslacht van de respondenten een betekenisvolle rol (p=.0002; R=.01), alsook het behaalde diploma

(p=.02). De vrouwelijke leerkrachten menen dat er significant meer aan de regelduidelijkheid

geschaafd wordt (regel=0.59) dan hun mannelijke collega's (regel=0.56). Wat de diploma's betreft,

verschillen de gemiddelden wel significant van elkaar (p=.02; R=.01), maar de verschillen tussen de

diploma's onderling zijn niet significant.

De mate waarin tussen de leerkrachten en de directie en de leerkrachten onderling een dialoog

gevoerd wordt rond de cognitieve prestatie-eisen wordt door de respondenten op een gemiddelde

waarde van 0.59 ingeschat. Net zoals bij de variabele regel speelt ook hier het geslacht van de

leerkrachten een rol (p=.03; R=.005). De vrouwelijke respondenten stellen in significant grotere mate

dat er op school rond dit thema gedialogeerd wordt (dialoog=0.60) dan hun mannelijke collega's

(dialoog=0.58). Daarnaast is het diploma eveneens van belang (p=.0001; R=.03). De leerkrachten met

een P.H.O.-diploma scoren een gemiddelde van 0.61 en onderscheiden zich daarmee significant van

de leerkrachten met een HOBU-diploma (dialoog=0.56) en de universitair gevormden (dialoog=0.56).

De eisen die aan de leerlingen gesteld worden klinken vrij sterk door in de dagdagelijkse klaspraktijk.

De respondenten komen tot een gemiddelde score van 0.62 voor de variabele vertaal. Hier is een

duidelijke samenhang met de leeftijd (p=.02; R=.008). Leerkrachten die jonger zijn dan 36 of net 36

werden, verklaren dat ze in mindere mate dan hun oudere collega's toetsen en examens klassikaal

bespreken, goede prestaties klassikaal belonen en rekening houden met de resultaten van de leerlingen

bij het opmaken van lesvoorbereidingen. Met hun waarde van 0.60 wijken zij significant af van de

twee andere leeftijdscategorieën die elk een gemiddelde van 0.63 scoren. Wanneer de

onderwijservaring wordt ingebracht blijkt er, enigszins verrassend, een significant verschil te bestaan

tussen de leerkrachten met 20 jaar of meer onderwijservaring (vertaal=0.63) en de respondenten met

10 tot 20 jaar ervaring (vertaal=0.60). Dit verschil vindt men echter niet tussen de leerkrachten met

minder dan 10 jaar ervaring en de anderen. Men kan dus niet zonder meer concluderen dat de mate

van terugkoppeling naar leerlingen automatisch zal toenemen wanneer de leerkrachten meer ervaring

krijgen.
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De schoolse reglementering rond evaluatie wordt door de leerkrachten op een gemiddelde waarde

van 0.86 ingeschat. Van de ingebrachte persoonskenmerken schijnt enkel het statuut van de

respondenten de perceptie op dit vlak wezenlijk (p=0,008; R=.01) te beïnvloeden. Tijdelijke

leerkrachten percipiëren de reglementering rond evaluatie als zijnde duidelijker en meer vaststaand

(evaluat=0.88) dan hun vastbenoemde collega's (evaluat=0.85).

Voor de begeleiding van de leerlingen komen de respondenten tot een gemiddelde score van 0.51. Zij

menen evenwel dat er aan de sociaal-psychologische begeleiding iets meer wordt gewerkt dan aan de

studiebegeleiding (socbege=0.59 en stubege=0.44). Enkel de variabelen geslacht (p=.001; R=.01) en

diploma (p=.001; R=.03) bewerken significante verschillen tussen de opvattingen van de

leerkrachten op dit vlak. De vrouwelijke respondenten schatten de begeleiding van de leerlingen in

het algemeen significant hoger in (bege=0.54) dan hun mannelijke collega's (bege=0.48). Voor de

twee onderscheiden deelgebieden gaat eenzelfde vaststelling op (socbege: p=.04; R=.004; stubege:

p=.001; R=.01). De sociaal-psychologische begeleiding wordt door de vrouwelijke leerkrachten op

0.61 getaxeerd, door de mannelijke op 0.57. De begeleiding op studiegebied staat bij de vrouwen op

een waarde van 0.48, bij de mannen van 0.41. Daarnaast speelt ook het diploma een rol (socbege:

p=.04; R=.01; stubege: p=.0001; R=.03). De universitair gevormden laten zich weinig lovend over

de leerlingbegeleiding uit. Zij komen tot een globale gemiddelde score van 0.44 en wijken hiermee

significant af van de leerkrachten met een P.H.O.- of HOBU-diploma (bege is resp. 0.55 en 0.54).

Men vindt deze samenhang ook terug wanneer men de deelaspecten van de begeleiding van elkaar

scheidt. De sociaal-psychologische begeleiding scoort bij de licentiaten 0.53, bij de regenten 0.61. De

begeleiding op studiegebied staat bij eerstgenoemden op een gemiddelde van 0.35, bij

laatstgenoemden op één van 0.49. Het klassieke beeld van de pedagogisch meer geïnteresseerde

regent of regentes in vergelijking met de licentiaten wordt hierdoor bevestigd.

Gevraagd naar hun doelstellingen-top drie komen de leerkrachten gemiddeld tot de volgende

rangschikking:

1. intellectuele ontwikkeling 0.52

2. technische en professionele ontwikkeling 0.50

3. sociale ontwikkeling 0.30

De directies plaatsen dezelfde doelstellingen voorop maar komen tot een lichtjes andere

rangschikking:
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1. intellectuele ontwikkeling 0.48

2. sociale ontwikkeling 0.42

3. technische en professionele ontwikkeling 0.36

Om dit juist te interpreteren mag men niet vergeten dat zowel leerkrachten als directie tot taak kregen

de drie belangrijkste doelstellingen van het secundair onderwijs uit een reeks van 9 te kiezen. Naast de

hierboven vermelde doelstellingen werd ook gesproken over: de religieuze ontwikkeling van jongeren

bevorderen, creativiteit van jongeren bevorderen, de fysieke ontwikkeling van jongeren bevorderen,

de emotionele ontwikkeling van jongeren bevorderen, het moreel bewustzijn van jongeren

ontwikkelen en de culturele waarden bevorderen.

3.6.3.2. Bespreking voor de gehele directiepopulatie

De directies schatten de mate waarin aan regelduidelijkheid wordt gewerkt gemiddeld op 0.73 in. Dit

is significant (p=.0001) hoger dan de leerkrachten. Alleen de leeftijd is een beïnvloedend

persoonskenmerk. Voor de leeftijd stellen we geen significante verschillen vast tussen de

categoriegemiddelden en het globale gemiddelde. We zien wel dat de jonge directies een significant

lagere score halen (regel=0.65) dan de middengroep (regel=0.83).

Volgens de directies wordt er gemiddeld significant meer over de prestatie-eisen gedialogeerd dan

volgens de leerkrachten. De directies halen een waarde van 0.77. Ook hier heeft alleen de leeftijd een

invloed (p=.03; R=.30). De jonge directie scoort met 0.69 significant lager dan de middengroep

(dialoog=0.89).

De terugkoppelingstaak wordt door de directies (vertaal=0.72) significant (p=.02) hoger ingeschat

dan door de leerkrachten. Men kan zich hier afvragen of de directies hun wensen niet te gemakkelijk

zien als realisaties. Ook hier is de leeftijd van de directie van betekenis (p=.003; R=.45). Jonge

directies behalen een significant lagere score (vertaal=0.57) dan de middengroep (vertaal=0.89).

De directies stellen gemiddeld genomen dat de schoolse reglementering rond evaluatie 0.96

bedraagt. Dit ligt significant (p=.0001) hoger dan de opvattingen van de leerkrachten (evaluat=0.86).

Geen enkel persoonskenmerk van de directie heeft invloed op de schoolse reglementering rond

evaluatie.

De directies schatten de begeleiding van de leerlingen globaal genomen gunstiger in dan de
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leerkrachten. Zij komen tot een gemiddelde score van 0.61 en wijken daarmee significant (p=.02) af

van hun leerkrachten. Wanneer we de twee onderscheiden vormen van begeleiding afzonderlijk

bekijken, stellen we vast dat de leerkrachten en directies voor de sociaal-psychologische begeleiding

op dezelfde lijn zitten. De directies scoren een gemiddelde van 0.64 en wijken daarmee niet significant

van de leerkrachten af. Voor wat de perceptie van de begeleiding op studiegebied betreft liggen de

zaken enigszins anders. Hier wijken de directies met hun score van 0.58 wel significant (p=.0451) af

van de leerkrachten (0.44). Zij schatten de inspanningen op dat vlak in hun school hoger in dan de

leerkrachten. Geen enkel persoonskenmerk van de directie verandert deze vaststellingen.

3.6.3.3. Bespreking van verschillende categorieën van scholen

a. Perceptie door leerkrachten

Wanneer we de gemiddelde percepties van de leerkrachten omtrent de voor dit domein geconstrueerde

variabelen uitzetten tegen een aantal formele schoolkenmerken komen we tot de volgende

vaststellingen.

Voor de variabelen 'dialoog' en 'evaluat' treden bij geen van de ingebrachte schoolkenmerken

significante verschillen op. Ook bij de andere variabelen is de oogst eerder beperkt.

De mate waarin aan regelduidelijkheid gewerkt wordt, verschilt significant naargelang het net

waartoe de school behoort (p=.04; R=.18). De leerkrachten van de gemeenschapsscholen komen tot

een gemiddelde score van 0.62; deze van het vrij onderwijs tot één van 0.57. De geslachtsratio van de

leerkrachten differentieert de middengroepscholen (regel=0.62) van de scholen met overwegend

mannelijke leerkrachten (regel=0.56).

De mate waarin één en ander een concrete vertaling krijgt naar de leerlingen toe lijkt samen te hangen

met het net (p=.0002; R=.49) en de geslachtsratio van de leerkrachten (p=.005; R=.41). De

gemeenschapsscholen scoren hier opnieuw significant hoger (vertaal=0.69) dan de vrije scholen

(vertaal=0.59). De scholen met een vrij evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke

respondenten wijken met hun score van 0.68 significant af van de scholen met een overwegend

vrouwelijk corps (vertaal=0.60) en van deze met een overwegend mannelijk corps (vertaal=0.58).

Waarom er in scholen met een vrij evenwichtige geslachtsratio tussen leerkrachten merkelijk meer

teruggekoppeld wordt naar de leerlingen vraagt bijkomend onderzoek.
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Tenslotte heeft de ervaring van de directie een invloed op de sociaal-psychologische

leerlingenbegeleiding. Leerkrachten uit scholen met directies met gemiddeld minder dan 7 jaar

ervaring werken meer aan de sociaal-psychologische begeleiding van de leerlingen (socbege=0.62)

dan leerkrachten met een directie met meer dan 15 jaar ervaring (socbege=0.43). Jonge directies

schijnen hun leerkrachten te stimuleren of in elk geval een klimaat te creëren waarin zich sociaal-

psychologische begeleiding van leerlingen kan ontwikkelen.

b. Perceptie door directies

We stellen geen verbanden vast tussen de variabelen vertaal en evaluat enerzijds en de

schoolkenmerken anderzijds.

De mate waarin volgens de directies aan regelduidelijkheid wordt gewerkt, verschilt enkel naargelang

het aanbod. De categoriegemiddelden verschillen significant (p=.02; R=.95) van het globale

gemiddelde.

De mate waarin er een dialoog gevoerd wordt over de cognitieve prestatie-eisen verschilt naargelang

de grootte van de school (p=.02; R=.40). Directies van scholen van meer dan 400 en minder dan 600

leerlingen percipiëren deze dialoog intenser (dialoog=0.77) dan de directies van minder dan 300

leerlingen (dialoog=0.71) en meer dan 600 leerlingen (dialoog=0.67).

De perceptie van de directies op de algemene begeleiding van de leerlingen verschilt naargelang het

net (p=.0006; R=.43). In vrije scholen wordt er volgens de directies meer aan algemene

leerlingenbegeleiding gedaan dan in de gemeenschapsscholen (0.71 t.o.v. 0.33). Deze significante

resultaten vinden we terug bij de sociale (p=.01; R=.25) én de studiebegeleiding (p=.02; R=.22). De

algemene leerlingenbegeleiding wordt eveneens beïnvloed door de leeftijd van het lerarencorps

(p=.03; R=.30). Scholen met gemiddeld jonge leerkrachten doen significant meer aan algemene

leerlingenbegeleiding (bege=0.79) dan scholen met een eerder oud lerarencorps (bege=0.48). De

begeleiding van de leerlingen op sociaal-psychologisch vlak wordt beïnvloed door de arbeidssituatie

van de leerkrachten (p=.0009; R=.37) én de geslachtsratio van de leerkrachten (p=.03; R=.29).

Scholen met gemiddeld het minst aantal deeltijds werkende leerkrachten doen volgens de directies

meer aan sociaal-psychologische leerlingenbegeleiding dan scholen met het meest aantal deeltijds

werkende leerkrachten (0.88 tegenover 0.46). Scholen waar grotendeels mannelijke leerkrachten
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lesgeven doen eveneens meer aan sociaal-psychologische begeleiding (socbege=0.88) dan scholen met

een evenwichtige verhouding mannelijke-vrouwelijke leerkrachten (socbege=0.44).

3.6.4. CONCLUSIE

Zoals uit de bespreking van de gehele leerkrachten- en directiepopulatie gebleken is, schatten de

directies het pedagogisch klimaat gemiddeld gunstiger in dan hun leerkrachten. Voor de meeste

variabelen zijn deze verschillen trouwens ook statistisch significant.

Tabel 40.Perceptie van het pedagogisch klimaat. Gemiddelde scores van leerkrachten en directie.

leerkrachten directie significantie verschil

lkr.-dir.

p=

regelduidelijkheid (regel) 0.58 0.73 .0001

dialoog leerkrachten-directie over prestatie-eisen (dialoog) 0.59 0.77 .0001

vertaling van prestatie-eisen naar leerlingen (vertaal) 0.62 0.72 .0212

reglementering van evaluatie (evaluat) 0.86 0.96 .0001

sociaal-psychologische begeleiding (socbege) 0.59 0.64 .2238

studiebegeleiding (stubege) 0.44 0.58 .0451

begeleiding van leerlingen (bege) 0.51 0.61 .0232

Logischer wijze komen we tot een gelijkaardige vaststelling wanneer we de scholen afzonderlijk

bekijken. Voor de variabele 'regel' scoren de directies in 20 van de 23 scholen hoger dan de

leerkrachten. Voor de variabele 'dialoog' geldt dit voor 18 scholen. Vijftien directies zijn er meer dan

hun leerkrachten van overtuigd dat de prestatie-eisen een concrete vertaling krijgen in de

dagdagelijkse klaspraktijk. In twee scholen komen beide partijen dienaangaande tot dezelfde con-

clusies. In de zes overige scholen ligt de gemiddelde score van de leerkrachten hoger. Alle directies

komen tot hogere scores dan hun leerkrachten wanneer zij zich uitspreken over de duidelijkheid en

standvastigheid van de schoolse reglementering rond evaluatie. De inspanningen op het vlak van de

leerlingbegeleiding worden door 17 directies positiever ingeschat dan door hun leerkrachten. Voor de

begeleiding op studiegebied is dit in 16 scholen het geval. Voor de begeleiding op sociaal-

psychologisch vlak gaat deze vaststelling in 13 scholen op. In 9 scholen komen de leerkrachten tot een

hogere score voor deze vorm van begeleiding. In 1 geval zijn directie en leerkrachten het roerend met

elkaar eens.
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Tabel 41.Visie van leerkrachten op pedagogisch klimaat. Gemiddelde scores per school.

School Regel Dialoog Vertaal Evaluatie Soc.-psych.

begeleiding

Studiebegelei-

ding

Begelei-ding

1 0.54 0.58 0.54 0.83 0.52 0.33 0.41

2 0.62 0.69 0.61 0.86 0.68 0.89 0.79

3 0.51 0.57 0.51 0.83 0.62 0.73 0.68

4 0.55 0.56 0.58 0.81 0.64 0.41 0.53

5 0.71 0.59 0.65 0.88 0.57 0.20 0.37

6 0.60 0.60 0.70 0.87 0.37 0.38 0.37

7 0.57 0.55 0.50 0.86 0.31 0.17 0.23

8 0.57 0.66 0.67 0.90 0.58 0.58 0.58

9 0.57 0.62 0.64 0.87 0.54 0.50 0.52

10 0.57 0.59 0.59 0.90 0.49 0.39 0.44

11 0.65 0.59 0.71 0.90 0.59 0.26 0.42

13 0.61 0.59 0.54 0.87 0.58 0.29 0.40

14 0.54 0.59 0.66 0.87 0.53 0.46 0.48

15 0.53 0.50 0.58 0.80 0.51 0.41 0.46

16 0.58 0.56 0.61 0.87 0.57 0.48 0.52

17 0.56 0.57 0.64 0.85 0.54 0.66 0.41

18 0.58 0.59 0.67 0.86 0.67 0.32 0.50

19 0.57 0.57 0.67 0.84 0.47 0.34 0.40

20 0.59 0.61 0.59 0.86 0.72 0.45 0.57

21 0.53 0.49 0.54 0.80 0.05 0.25 0.14

22 0.58 0.65 0.63 0.86 0.56 0.59 0.58

23 0.69 0.62 0.59 0.86 0.81 0.83 0.82

25 0.59 0.60 0.71 0.85 0.74 0.39 0.56

Tot. 0.58 0.59 0.62 0.86 0.59 0.44 0.51
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Tabel 42.Visie van directies op pedagogisch klimaat. Gemiddelde scores per school.

School Regel Dialoog Vertaal Evaluatie Soc.-psych.

begeleiding

Studiebegelei-

ding

Begelei-ding

1 0.67 0.63 0.50 1 1 0 0.50

2 1 0.92 0.67 1 0.67 1 0.83

3 0.56 0.79 0.50 1 0.67 1 0.83

4 0.67 0.72 0.67 0.91 0.33 1 0.67

5 1 0.89 1 0.92 0.67 0.67 0.67

6 0.83 0.67 0.67 1 0 0.67 0.33

7 0.89 1 1 1 1 0.33 0.67

8 0.67 0.72 0.67 0.94 0.67 1 0.83

9 0.72 0.89 0.67 1 0.67 0.67 0.67

10 0.81 0.92 0.89 1 1 0 0.50

11 0.92 0.91 0.89 0.96 0.33 0 0.17

13 0.67 0.53 0.67 0.95 0.67 0.67 0.67

14 0.67 1 1 1 1 0.33 0.67

15 0.74 0.73 0.67 0.95 1 1 1

16 0.56 0.75 0.67 0.89 0.67 1 0.83

17 0.63 0.67 0.78 0.95 1 1 1

18 0.74 0.78 1 0.95 0.67 0 0.33

19 0.50 0.52 0.67 1 0 0 0

20 0.79 1 1 1 0.67 0.67 0.67

21 0.75 0.63 0.50 0.80 0.33 0.33 0.33

22 0.70 0.59 0.67 1 0.33 0.67 0.50

23 0.85 0.85 0.44 1 0.67 1 0.83

25 0.48 0.56 0.33 0.95 0.67 0.33 0.50

Tot. 0.73 0.77 0.72 0.96 0.64 0.58 0.61
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3.7.Opvatting van leerkrachten over de doelmatigheid van en de voldoening over de

verschillende vormen van schoolbeleid

3.7.1. INLEIDING

Alle hoger besproken gedragspatronen zouden de onderwijskwaliteit bevorderen. Onderzoek heeft

daarenboven aangetoond dat dit niet enkel afhankelijk is van de wijze waarop leerkrachten hun taak

invullen, maar eveneens van de mate waarin zij denken dat deze maatregelen bijdragen tot beter

onderwijs. Leerkrachten stellen zich m.a.w. vragen over de mate waarin hun arbeid bijdraagt tot betere

resultaten van de leerlingen (Rosenholtz, 1985: 355). Twee aspecten zijn er hier te onderscheiden,

namelijk de resultaatverwachting en de persoonlijke doelmatigheidsbeleving. De resultaatverwachting

heeft betrekking op de mate waarin leerkrachten geloven dat hun onderwijs de resultaten van de

leerlingen kunnen beïnvloeden. De persoonlijke doelmatigheidsbeleving van leerkrachten bestaat uit

hun evaluatie van hun vaardigheden om positieve veranderingen bij de leerlingen teweeg te brengen

(Gibson en Dembo, 1984: 570; Imants en Vriens, 1989: 81; Lee e.a.,1991: 191).

Doelmatigheidsbeleving kan ook betrekking hebben op het beleid dat door de school gevoerd wordt

om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Hier stelt zich de vraag in welke mate leerkrachten denken

dat het schoolbeleid echt bijdraagt tot de onderwijskwaliteit. Het is deze laatste vraag die hier werd

onderzocht.

Net zoals de doelmatigheidsbeleving van de leerkrachten belang kan hebben voor de

onderwijskwaliteit (Miskel e.a. 1979: 98; Chapman en Lowther, 1982: 240), kan dit ook het geval zijn

voor de arbeidssatisfactie van de leerkrachten. Met dit laatste bedoelen we een 'affectieve respons

tegenover het bereiken van een doel' (Lee e.a., 1991: 191). Leerkrachten trekken zich immers op aan

de dagelijkse klaservaringen en aan de steun die zij krijgen binnen de schoolorganisatie bij het

uitvoeren van hun beroep. In de literatuur (US Department of Education, 1986: 52) wordt

gesuggereerd dat leerkrachten uitkijken naar professionele suggesties over hun onderwijspraktijk. In

de mate dat leerkrachten gevolgd worden en kunnen praten over hun professionele realisaties gaan zij

meer tevreden zijn over hun positie (Little, 1982: 331). Dit roept de vraag op om na te gaan in welke

mate leerkrachten tevreden zijn over het gevoerde onderwijsbeleid, welk belang zij hechten aan de

verschillende stappen om de onderwijskwaliteit te beschermen en hoe belangrijk zij het gevoerde

schoolbeleid vinden voor hun arbeidssatisfactie. In dit hoofdstuk willen we enkel onderzoeken hoe

leerkrachten over deze punten denken en onder invloed van welke persoons- en schoolvariabelen zij

hier tot eventueel verschillende opvattingen komen. In welke mate positieve houdingen op dit vlak
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bijdragen tot de kwaliteitsverbetering van het onderwijs bij de leerlingen maakt voorwerp uit van een

volgend deel. Er dient echter meteen te worden opgemerkt dat arbeidssatisfactie zowel oorzaak als

gevolg kan zijn van de onderwijskwaliteit van de leerlingen.

3.7.2. OPERATIONALISERING

In de voorgaande delen werd beschreven hoe leerkrachten denken over de verschillende stappen die

kunnen bijdragen tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Deze maatregelen hadden betrekking op

een tiental punten, die hierboven soms tot één maatregel werden samengevat. Voor al deze

maatregelen werd nagegaan of leerkrachten daarover bepaalde verwachtingen hadden.

De tien domeinen waarover leerkrachten een uitspraak moesten doen waren de volgende:

1) opbouwen van het schoolimago

2) personeelsbeleid

3) participatie in de besluitvorming

4) samenwerking en collegialiteit

5) navorming

6) regelduidelijkheid

7) organisatie en pedagogisch-didactische vormgeving

8) leerlingbegeleiding op sociaal-psychologisch vlak

9) leerlingbegeleiding op studiegebied

10) didactisch handelen van leerkrachten.

Voor elk van deze domeinen werd hen gevraagd zich uit te spreken over het feit of deze maatregelen

totaal onbelangrijk, onbelangrijk, noch belangrijk/noch onbelangrijk, belangrijk of zeer belangrijk zijn

(score 0 tot 4).

Elk van deze maatregelen moest beoordeeld worden vanuit een andere hoek. Vier vragen werden er

gesteld waarin telkens een ander criterium moest worden gebruikt. Na elke vraag was de reeks

maatregelen afgedrukt, waarbij de mogelijkheid werd geboden om elke maatregel te evalueren op een

schaal van vijf punten.

De eerste vraag luidde: "Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten voor de kwaliteit van het

onderwijs in uw school?" Deze vraag had de bedoeling te weten te komen welk belang er volgens de

leerkrachten aan elk van deze tien maatregelen in hun school wordt gehecht om de kwaliteit van het
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onderwijs te beschermen (belang) (alpha = .77).

De tweede vraag was: "Hoe belangrijk vindt u het schoolbeleid rond volgende aspecten voor uw

arbeidssatisfactie?" De bedoeling was na te gaan in welke mate leerkrachten belang hechten aan deze

maatregelen voor hun eigen arbeidsvoldoening (arbsat) (alpha = .83).

De derde vraag werd zo geformuleerd: " Hoe doeltreffend vindt u het schoolbeleid rond de volgende

aspecten?" Leerkrachten werden hier dus gevraagd zich uit te spreken over de mogelijke bijdrage van

al deze maatregelen in hun school tot het bereiken van de gestelde doelen (doel) (alpha = .91).

De vierde vraag tenslotte: "Hoe tevreden bent u over het schoolbeleid rond de volgende aspecten?"

Leerkrachten worden hier verondersteld te zeggen of zij persoonlijk vinden dat de getroffen

maatregelen voldoen aan hun verwachtingen (tevrede) (alpha = .90).

3.7.3. BESPREKING VAN DE RESULTATEN

3.7.3.1. Bespreking van de gehele leerkrachtenpopulatie

De voorgestelde maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te beschermen worden door de

leerkrachten hoog gewaardeerd. Globaal halen zij een score van 0.81 op 1. Dit cijfer varieert wel

enigszins afhankelijk van het geslacht (p=.0001; R=.01) en de onderwijservaring (p=.005; R=.01)

van de leerkrachten. Geen significante verschillen zijn er te bespeuren wat betreft arbeidsituatie, vak,

diploma en statuut. Wel is er een aanduiding dat leerkrachten jonger dan 36 jaar (belang=0.80) deze

maatregelen significant minder belangrijk vinden dan de leerkrachten van 36 tot 46 jaar

(belang=0.82). Net zoals hiervoor reeds meermaals werd vastgesteld, komen wij ook hier tot de

bevinding dat de vrouwen (belang=0.82) meer belang hechten aan de maatregelen dan de mannen

(belang=0.79). Leerkrachten die tussen de 10 en 20 jaar onderwijservaring hebben (belang=0.82)

hechten meer belang aan de maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te beschermen dan

leerkrachten met minder dan 10 jaar onderwijservaring (belang=0.80).

Vraagt men zich vervolgens af hoe belangrijk leerkrachten al deze maatregelen vinden voor hun

arbeidssatisfactie dan bekomt men een cijfer (arbsat=0.74) dat iets lager ligt dan het voorgaande. Het

is echter wel duidelijk dat schoolbeleid op de vermelde punten de arbeidssatisfactie bevordert en deze

voldoening verschilt voor geen enkel van de onderzochte persoonskenmerken op een significante
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wijze.

In vergelijking met wat zojuist werd beschreven zijn leerkrachten wel minder overtuigd van de

doeltreffendheid van het gevoerde beleid op het vlak van de 10 maatregelen (doel= 0.61). Slecht twee

persoonskenmerken differentiëren hier de resultaten, namelijk het geslacht (p=.0001; R=.05) en het

diploma (p=.0008; R=.02). Vrouwelijke leerkrachten (doel=0.64) vinden het schoolbeleid op de tien

punten meer doeltreffend dan de mannen (doel=0.58). Hetzelfde kan men zeggen voor regenten en

regentessen (doel=0.63) enerzijds en licentiaten (doel=0.58) anderzijds: de eersten vinden het

schoolbeleid meer doeltreffend dan de tweeden.

Wat tevredenheid over het schoolbeleid (tevrede=0.60) betreft, verschillen de cijfers niet veel van

deze over de doeltreffendheid van het schoolbeleid. Afhankelijk van hun persoonskenmerken zijn

leerkrachten meer of minder tevreden over het schoolbeleid. Globaal verschilt de tevredenheid van de

leerkrachten over het beleid naar geslacht (p=.0001; R=.03), maar ook naar arbeidssituatie (p=.01;

R=.007), diploma (p=.008; R=.01) en statuut (p=.01; R=.01). Vrouwen (0.63) zijn meer tevreden

dan mannen (0.58), deeltijdsen (0.62) meer dan voltijdsen (0.60), regenten (0.62) meer dan licentiaten

(0.59) en tijdelijken (0.64) meer dan vastbenoemden (0.60). Waarom de ene categorie meer tevreden

is dan de andere is niet meteen duidelijk. Het feit dat tijdelijken en deeltijdsen meer tevreden zijn, doet

vermoeden dat zij meer naar de sociale wenselijkheid gekeken hebben bij hun antwoord.

3.7.3.2. Bespreking voor de gehele directiepopulatie

Voor elk van de 4 onderzoekstopics stellen we vast dat de directie significant hoger scoort dan de

leerkrachten. Verder zien we dat geen van de 3 persoonskenmerken (geslacht, leeftijd en ervaring) de

directieresultaten beïnvloedt.
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3.7.3.3. Bespreking van de verschillende categorieën van scholen

Daar we enkel significante verbanden vaststellen van de schoolkenmerken met de doelmatigheids-

beleving van het schoolbeleid, gepercipieerd door de leerkrachten en niet door de directie, beperken

we ons hier tot de perceptie van de leerkrachten.

Onze verwachting dat een aantal schoolkenmerken enige invloed zou hebben op het oordeel van

leerkrachten over het belang van en hun tevredenheid over het schoolbeleid wordt slechts in beperkte

mate bevestigd. Van de 15 schoolkenmerken die werden onderzocht zorgden er slechts drie voor enige

differentiatie tussen de scholen wat betreft het belang dat leerkrachten hechten aan de verschillende

maatregelen ter bevordering van de onderwijskwaliteit. De drie variabelen zijn het net (p=.04;

R=.19), de geslachtsratio van de leerlingen (p=.02; R=.34) en de geslachtsratio van de leerkrachten

(p=.0002; R=.57). Wat het net betreft is het duidelijk dat in het gemeenschapsonderwijs

(belang=0.82) door de leerkrachten meer belang wordt gehecht aan het schoolbeleid dan in het vrij

onderwijs (belang=0.80). In scholen waar de meisjes het overwicht hebben (belang=0.81) wordt het

belang van het beleid hoger geschat dan in scholen waar jongens de overhand hebben (belang=0.79).

En hetzelfde gebeurt in scholen waar jongens en meisjes in ongeveer gelijk aantal aanwezig zijn

(belang=0.82) in vergelijking met overwegend jongensscholen. De eerste categorie vindt het

onderwijsbeleid belangrijker voor de onderwijskwaliteit dan de tweede categorie. Dit roept de vraag

op waarom de leerkrachten in scholen waarin meisjes het overwicht hebben of in gelijk aantal als de

jongens aanwezig zijn meer belang hechten aan het schoolbeleid t.a.v. de onderwijskwaliteit dan de

leerkrachten in overwegend jongensscholen. Dit vraagt verder onderzoek. Enigszins in het verlengde

van het voorgaande ligt de vaststelling dat in scholen waar de vrouwelijke leerkrachten in de

meerderheid zijn (belang=0.81) of waar het leerkrachtencorps bijna evenveel mannen als vrouwen telt

(belang=0.82) er meer belang wordt gehecht aan het schoolbeleid t.a.v. de onderwijskwaliteit dan in

scholen waar de mannen in de meerderheid zijn (belang=0.79). Deze cijfers lijken wel te suggereren

dat vrouwen meer aandacht hebben voor schoolbeleid dan mannen.

Onderzoeken we vervolgens of de schoolkenmerken enige invloed hebben op het oordeel van de

leerkrachten over de belangrijkheid van het schoolbeleid voor hun arbeidssatisfactie, dan komen wij

tot de bevinding dat de types van elkaar verschillen (p=.04; R=.28). Verschillen tussen de

categorieën op basis van het type zijn echter niet significant.

Op twee variabelen na, namelijk het geslacht van de directie (p=.04; R=.19) en het aantal jaren
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ervaring van de directie (p=.04; R=.27), schijnen schoolvariabelen geen invloed te hebbben op de

beoordeling van leerkrachten over de doeltreffendheid van het schoolbeleid. Interessant is de

vaststelling dat het beleid in scholen met een vrouw als directrice (doel=0.68) als meer doeltreffend

wordt beoordeeld dan het beleid in scholen met een mannelijke directie (doel=0.60). Wat het aantal

jaren ervaring van de directie betreft, is het wel zo dat leerkrachten een significant verschillend oordeel

hebben over de doeltreffendheid van het beleid afhankelijk van het feit of zij geconfronteerd worden

met ervaren of een minder ervaren directie. Nader onderzoek laat echter niet toe te besluiten dat een

directie met meer ervaring meer geloof in de doeltreffendheid van het beleid bewerkt.

De tevredenheid van leerkrachten over het schoolbeleid ten slotte blijkt niet te verschillen tussen

scholen met verschillende schoolkenmerken. Slecht één schoolkenmerk schijnt enige invloed te

hebben op de tevredenheid van leerkrachten over het schoolbeleid: de leeftijd van het lerarencorps

(p=.022; R=.32). Meer bepaald is het zo dat scholen met gemiddeld het jongste leerkrachtencorps

(tevrede=0.64) meer tevredenheid bij de leerkrachten laten zien dan scholen met leerkrachten die

gemiddeld tot de middencategorie behoren (tevrede=0.56).

3.7.4. CONCLUSIE

Globaal is het zo dat leerkrachten het beleid in hun scholen als belangrijk zien voor de bevordering

van de onderwijskwaliteit. In iets mindere mate hechten zij belang aan het school-beleid voor hun

arbeidssatisfactie. Zij beoordelen de genomen beleidsmaatregelen als tamelijk doeltreffend, een score

van 0.61 op 1, en zijn in een even sterke mate tevreden over het school-beleid.

Ten tweede moet er worden opgemerkt dat de leerkrachten op al deze variabelen gemiddeld lager

scoren dan de directie (zie tabel 43). Dit is te begrijpen vanuit de overweging dat schoolbeleid bij

uitstek het domein van de directie is en dat zij in deze beoordeling in feite haar eigen taak beoordeelt.

Dat dit aanleiding geeft tot een positiever oordeel is dan ook niet te verwonderen. Dit betekent

concreet dat de directies gemiddeld de genoemde maatregelen belangrijker vinden voor hun school

dan de leerkrachten. Directies vinden ook meer arbeidssatisfactie omwille van de genomen

maatregelen dan de leerkrachten. Ook schatten de directies de doeltreffendheid van het schoolbeleid

op de tien domeinen hoger dan de leerkrachten. En ten slotte blijken de directies ook meer tevreden te

zijn over het gevoerde beleid dan de leerkrachten. Directies hebben dus globaal genomen een

positievere kijk op het schoolbeleid dan de leerkrachten. Bekijkt men echter dit fenomeen per school,

dan is deze vaststelling niet zonder meer te handhaven. In verschillende scholen - ofschoon dit een
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minderheid is - beoordelen de leerkrachten het schoolbeleid positiever dan de directie. Op basis van

tabel 44 en tabel 45 kan men de resultaten van leerkrachten en directie vergelijken. In zeven scholen

vinden leerkrachten het schoolbeleid belangrijker voor de onderwijskwaliteit dan de directie. In vijf

scholen hechten de leerkrachten meer belang aan het schoolbeleid voor hun arbeidssatisfactie dan de

directie. Slechts in twee scholen vinden de leerkrachten het beleid doeltreffender dan de directies. En

ten slotte vinden we zes scholen waar leerkrachten meer tevreden zijn over het schoolbeleid dan de

directie. Let wel : niet al deze verschillen zijn significant.

Tabel 43.Belang gehecht aan en tevredenheid over bepaalde schoolbeleidsaspecten bij leerkrachten en
directie (gemiddelde scores)

leerkrachten directie sign. verschil lkr.-dir.

p=

belangrijkheid van onderwijsbeleid voor onderwijskwaliteit

(belang)

0.81 0.86 .0111

belangrijkheid van onderwijsbeleid voor arbeidssatisfactie (arbsat) 0.74 0.85 .002

doeltreffendheid van onderwijsbeleid (doel) 0.61 0.70 .0008

tevredenheid over schoolbeleid (tevrede) 0.60 0.68 .0060
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Tabel 44.Belang gehecht aan en tevredenheid over bepaalde schoolbeleidsaspecten door leerkrachten.

Gemiddelde score per school.

School belangrijkheid van

onderwijsbeleid voor

onderwijskwaliteit (belang)

belangrijkheid van

onderwijsbeleid voor

arbeidssatisfactie (arbsat)

doeltreffendheid van

onderwijsbeleid (doel)

tevredenheid over

schoolbeleid (tevrede)

1 0.78 0.73 0.57 0.56

2 0.81 0.74 0.71 0.69

3 0.78 0.77 0.61 0.59

4 0.80 0.75 0.59 0.60

5 0.83 0.72 0.60 0.62

6 0.81 0.78 0.55 0.52

7 0.77 0.70 0.52 0.57

8 0.80 0.69 0.58 0.61

9 0.79 0.75 0.62 0.65

10 0.80 0.78 0.56 0.56

11 0.84 0.78 0.66 0.63

13 0.82 0.67 0.72 0.70

14 0.82 0.74 0.64 0.62

15 0.78 0.80 0.59 0.59

16 0.84 0.77 0.70 0.67

17 0.79 0.73 0.60 0.59

18 0.82 0.77 0.55 0.52

19 0.80 0.77 0.61 0.56

20 0.82 0.74 0.64 0.63

21 0.82 0.69 0.50 0.49

22 0.82 0.76 0.52 0.52

23 0.80 0.74 0.72 0.71

25 0.83 0.77 0.62 0.60

Tot. 0.81 0.74 0.61 0.60
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Tabel 45.Belang gehecht aan en tevredenheid over bepaalde schoolbeleidsaspecten door directie.
Gemiddelde score per school.

School belangrijkheid van

onderwijsbeleid voor

onderwijskwaliteit (belang)

belangrijkheid van

onderwijsbeleid voor

arbeidssatisfactie (arbsat)

doeltreffendheid van

onderwijsbeleid (doel)

tevredenheid over

schoolbeleid (tevrede)

1 0.87 0.95 0.67 0.65

2 0.90 0.95 0.75 0.75

3 0.92 0.95 0.62 0.65

4 0.85 0.77 0.65 0.57

5 0.95 0.97 0.97 0.97

6 0.80 0.72 0.75 0.75

7 0.95 0.97 0.77 0.75

8 0.85 0.82 0.72 0.70

9 0.85 0.65 0.65 0.50

10 0.82 0.80 0.82 0.80

11 0.92 0.87 0.87 0.80

13 0.90 0.90 0.65 0.70

14 0.90 0.87 0.75 0.75

15 0.62 0.77 0.70 0.67

16 0.77 0.75 0.60 0.62

17 0.92 0.82 0.65 0.70

18 0.85 0.87 0.57 0.50

19 0.77 0.72 0.72 0.72

20 0.97 0.90 0.67 0.60

21 0.70 0.80 0.57 0.65

22 0.92 0.92 0.52 0.52

23 0.87 0.87 0.72 0.57

25 0.80 0.77 0.62 0.65

Tot. 0.86 0.85 0.70 0.68
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3.8. Samenvatting van de verbanden
De verbanden tussen de school- en persoonskenmerken enerzijds en de managementvariabelen anderzijds worden zowel voor

de leerkrachten als voor de directies in volgende tabellen weergegeven. We beperkten ons tot het weergeven van de

significante verbanden (5% niveau). In ieder ingevuld veld vindt u op de eerste rij de R-waarde gevolgd door de p-waarde.

Op de tweede rij vindt u de variabelen die op het 5%-niveau van elkaar verschillen, alsook de richting van het verschil. Op de

derde rij vindt u de concrete waarden van de variabelen van de tweede rij. De 4e en 5e rij is analoog opgebouwd aan de 2e en

3e rij, hetzelfde m.b.t. de 6e en 7e rij.

3.8.1. PERCEPTIE DOOR DE LEERKRACHTEN

Tabel 46.Significante verbanden tussen school- en leerkrachtenkenmerken en personeelsbeleid, gepercipieerd door de
leerkrachten.

Schoolkenmerken AUTON* CRITPERS* CRITSCHO* OBSLKR*

Net .65 / .0001

vrij > gem.

.9 > .48

.25 / .02

vrij > gem.

.33 > .2

Type .38 / .008

type 1+2 > type 1

2.13 > 1.68

type 1+2 > type 2

2.13 > 1.62

Aanbod

Structuur

Grootte .49 / .004

$400+<600 > <300

.95 > .54

$600 > <300

.9 > .54

.53 / .002

$600 > <300

2.02 > 1.46

Geslachtsratio lln n.s.

jongens > midden

.96 > .65

Geslachtsratio lkr .47 / .002

mannen > midden

.96 > .55

vrouwen > midden

.81 > .55

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr .47 / .002

jong > oud

.95 > .59

midden > oud

.83 > .59
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Ervlkr

Ervdir

Geslacht dir

Lftdir

Leerkrachtenkenmerken

Geslacht .009 / .01

vrouw > man

.65 > .60

.006 / .02

man > vrouw

1.91 > 1.77

Leeftijd .02 / .0001

#36 > >36 en #46

.91 > .85

#36 > >46

.91 > .81

Ond.ervaring

Arbeidssituatie .005 / .03

VT > DT

1.87 > 1.73

Vak .007 / .03

techn > alg+techn

.88 > .77

.01 / .02 .03 / .0001

techn > alg

2.07 > 1.74

techn > alg.+techn

2.07 > 1.67

Diploma .03 / .0001

HOBU > PHO

2.08 > 1.74

GPB > PHO

2.13 > 1.74

GPB > UNIV

2.13 > 1.77

HOBU > UNIV

2.08 > 1.77

Statuut

auton:Perceptie leerkrachten gemiddelde autonomie directie inzake aanwerving en benoeming op schaal van 0 tot 1.

critpers:Perceptie leerkrachten gemiddeld belang van persoonsbetrokken criteria bij aanwerving en benoeming op schaal van 0 tot 1.

critscho:Perceptie leerkrachten gemiddeld belang van schoolbetrokken criteria bij aanwerving en benoeming op schaal van 0 tot 1.

obslkr.Perceptie leerkrachten gemiddeld activiteitsniveau bij beoordeling van leerkrachten op schaal van 0 tot 3.
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Tabel 47. Significante verbanden tussen school- en leerkrachtenkenmerken en participatie in de besluitvorming, gepercipieerd door de leerkrachten

Schoolkenmerken WERPART ONMPART BETWBE1 WILPART

Net

Type .32 / .02

type 1+2 > type 1

.73 > .63

type 1+2 > type 2

.73 > .61

Aanbod

Structuur .45 / .008

1+2graad > MS

1.45 > 1.12

1+2graad > 3 gr.

1.45 > 1.09

Grootte .33 / .048

$300+<400 > $400+<600

.82 > .72

Geslachtsratio lln .27 / .04

jongens > meisjes

1.26 > 1.08

Geslachtsratio lkr .42 / .0004

midden > vrouwen

.82 > .62

mannen > vrouwen

.79 > .62

.29 / .03

mannen > vrouwen

1.25 > 1.06

Arblkr .26 / .047

minst DT > meest DT

1.24 > 1.05

Diplkr

Statlkr .32 / 0.2

meest vast > midden

1.26 > 1.07

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir .35 / .01

midden > meest erv

.66 > .58

minst erv > meest erv

.67 > .58

Geslacht dir
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Lftdir

Leerkrachten-

kenmerken

Geslacht .05 / .0001

man > vrouw

.79 > .61

.01 / .0002

man > vrouw

1.21 > 1.09

Leeftijd .007 / .03

#36 > >46

1.2 > 1.09

Ond.ervaring .008 / .02

$10 + <20>$20

.73 > .65

.01 / .005

$10+<20 > $20

1.2 > 1.08

<10 > $20

1.16 > 1.08

Arbeidssituatie .005 / .03

DT > VT

.67 > .64

.006 / .01

VT > DT

.72 > .65

Vak

Diploma .03 / .0001

HOBU > PHO

.82 > .62

UNIV > PHO

.75 > .62

Statuut

werpart: Perceptie leerkrachten gemiddeld oordeel over werking van volgens directie bestaande participatie-organen op schaal van 0 tot 1.

onmpart:Perceptie leerkrachten over onmisbaarheid van volgens directie bestaande participatie-organen voor bewaking van onderwijskwaliteit op schaal van 0 tot 1.

betwbe1:Perceptie leerkrachten gemiddelde betrokkenheidswens in besluitvorming rond beheer en organisatie op schaal van 0 tot 2.

wilpart:Perceptie leerkrachten gemiddelde betrokkenheidswens in besluitvorming rond onderwijskundige topics op schaal van 0 tot 2.
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Tabel 48. Significante verbanden tussen school- en leerkrachtenkenmerken en samenwerking en collegialiteit, gepercipieerd door de leerkrachten

Schoolkenmerken COLACT COLSFE

Net

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Geslachtsratio lln

Geslachtsratio lkr

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr .32 / .02

jong > midden

.72 > .64

Ervlkr .30 / .03

midden > meest erv

.72 > .64

Ervdir

Geslacht dir

Lftdir

Leerkrachtenkenmerken

Geslacht .009 / .002

vrouw > man

.51 > .48

Leeftijd .008 / .02

$36+#46 > #36

.51 > .47

Ond.ervaring .01 / .006

$20 > <10

.51 > .48

Arbeidssituatie

Vak .01 / .0008

alg > alg+techn

.69 > .65

Diploma .04 / .0001

PHO > UNIV

.51 > .44

GPB > UNIV

.51 > .44

andere > UNIV

.51 > .44

.01 / .03

PHO > HOBU

.68 > .63

UNIV > HOBU

.68 > .63

Statuut n.s.

tijdelijk > vast

.71 > .67

colact:Perceptie leerkrachten globale gemiddelde intensiteit van samenwerking op schaal van 0 tot 1.

colsfe:Perceptie leerkrachten globale gemiddelde intensiteit van collegiale sfeer op schaal van 0 tot 1.
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Tabel 49. Significante verbanden tussen school- en leerkrachtenkenmerken en navorming, gepercipieerd door de leerkrachten

Schoolkenmerken INTNAV BUITNAV BINNAV

Net

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Geslachtsratio lln

Geslachtsratio lkr

Arblkr .36 / .01

meest DT > minst DT

.66 > .49

midden > minst DT

.66 > .49

Diplkr

Statlkr .54 / .0004

midden > meest vast

.66 > .52

minst vast > meest vast

.61 > .52

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir

Geslacht dir

Lftdir

Leerkrachtenkenmerken

Geslacht .01 / .001

vrouw > man

.66 > .56

0.1 / .01

vrouw > man

.46 > .4

Leeftijd .01 / .02

>46 > <10

.63 > .55

Ond.ervaring

Arbeidssituatie

Vak .04 / .0001

tech > alg+techn

.66 > .57

techn > alg

.66 > .55

.02 / .0002

techn > alg

.49 > .4

Diploma .02 / .0008

UNIV > andere

.67 > .39

PHO > andere

.63 > .39

.04 / .0002

GPB > UNIV

.68 > .52

PHO > UNIV

.6 > .52

.03 / .01

PHO > UNIV

.44 > .37

GPB > UNIV

.49 > .37

Statuut

intnav:Perceptie leerkrachten globale gemiddelde intensiteit van navorming gedurende afgelopen 2 schooljaren op schaal van 0 tot 1.

buitnav: Perceptie leerkrachten globale gemiddelde toepassing van kennis en vaardigheden uit externe navorming op schaal van 0 tot 1.

binnav:Perceptie leerkrachten globale gemiddelde toepassing van kennis en vaardigheden uit interne navorming op schaal van 0 tot 1.
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Tabel 50. Significante verbanden tussen school- en leerkrachtenkenmerken en opbouw schoolimago, gepercipieerd door de leerkrachten

Schoolkenmerken ACTIMAG BETIMAG

Net .19 / .04

gem > vrij

.62 > .53

Type

Aanbod

Structuur

Grootte .34 / .04

<300 > $600

.61 > .48

Geslachtsratio lln .39 / .007

midden > jongens

.62 > .47

meisjes > jongens

.57 > .47

Geslachtsratio lkr .35 / .01

midden > mannen

.62 > .48

Arblkr .37 / .01

midden > minst DT

.80 > .67

midden > meest DT

.80 > .67

Diplkr

Statlkr

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir .31 / .02

midden > meest erv

.77 > .65

Geslacht dir

Lftdir

Leerkrachtenkenmerken

Geslacht .007 / .006

vrouw > man

.73 > .69

.017 / .0001

vrouw > man

.55 > .49
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Leeftijd .008 / .02

>36+#46 > #36

.54 > .49

Ond.ervaring

Arbeidssituatie .004 / .04

VT > DT

.54 > .5

Vak

Diploma .03 / .0001

PHO > UNIV

.74 > .68

PHO > GPB

.74 > .64

.01 / .02

PHO > HOBU

.54 > .45

Statuut

actimag:Perceptie leerkrachten gemiddeld activiteitsniveau voor opbouw schoolimago op schaal van 0 tot 1.

betimag:Perceptie leerkrachten gemiddelde betrokkenheid van de leerkrachten bij opbouw schoolimago op schaal van 0 tot 1.
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Tabel 51a. Significante verbanden tussen school- en leerkrachtenkenmerken en pedagogisch klimaat, gepercipieerd door de leerkrachten

Schoolkenmerken REGEL DIALOOG VERTAAL EVALUAT

Net .18 / .04

gem > vrij

.62 > .57

.49 / .0002

gem > vrij

.69 > .59

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Geslachtsratio lln

Geslachtsratio lkr n.s.

midden > mannen

.62 > .56

.41 / .005

midden > mannen

.68 > .58

midden > vrouwen

.68 > .6

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir

Geslacht dir

Lftdir

Leerkrachtenkenmerken

Geslacht .01 / .0002

vrouw > man

.59 > .56

.005 / .03

vrouw > man

.6 > .58

Leeftijd .008 / .02

>36+#46 > #36

.63 > .6

>46 > #36

.63 > .6

Ond.ervaring n.s.

$20 > $10+<20

.63 > .6

Arbeidssituatie

Vak

Diploma .01 / .02 .03 / .0001

PHO > HOBU

.61 > .56

PHO > UNIV

.61 > .56

Statuut .01 / .008

tijdelijk > vast

.88 > .85

regel:Perceptie leerkrachten mate waarin aan regelduidelijkheid gewerkt wordt op schaal van 0 tot 1.

dialoog:Perceptie leerkrachten mate van dialoog directie/leerkrachten rond cognitieve prestaties op schaal van 0 tot 1.

vertaal:Perceptie leerkrachten mate waarin prestatie-eisen naar leerlingen in concrete klaspraktijk vertaling krijgen op schaal van 0 tot 1.

evaluat:Perceptie leerkrachten schoolse reglementering rond evaluatie op schaal van 0 tot 1.
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Tabel 51b. Significante verbanden tussen school- en leerkrachtenkenmerken en pedagogisch klimaat, gepercipieerd door de leerkrachten

Schoolkenmerken SOCBEGE STUBEGE BEGE

Net

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Geslachtsratio lln

Geslachtsratio lkr

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir .29 / .03

minst erv > meest erv

.62 > .43

Geslacht dir

Lftdir

Leerkrachtenkenmerken

Geslacht .004 / .04

vrouw > man

.61 > .57

.01 / .001

vrouw > man

.48 > .41

.01 / .001

vrouw > man

.54 > .48

Leeftijd

Ond.ervaring

Arbeidssituatie

Vak

Diploma .01 / .04

regent > lic

.61 > .53

.03 / .0001

regent > lic

.49 > .35

.03 / .001

PHO > UNIV

.55 > .44

HOBU > UNIV

.54 > .44

Statuut

socbege:Perceptie leerkrachten sociaal-psychologische begeleiding van de leerlingen op schaal van 0 tot 1.

stubege:Perceptie leerkrachten studiebegeleiding van de leerlingen op schaal van 0 tot 1.

bege:Perceptie leerkrachten begeleiding van de leerlingen op schaal van 0 tot 1.



Het Leerkrachten- en Directieonderzoek116

Tabel 52.Significante verbanden tussen school- en leerkrachtenkenmerken en tevredenheid over schoolbeleidsaspecten, gepercipieerd door de leerkrachten

Schoolkenmerken BELANG ARBSAT DOEL TEVREDE

Net .19 / .04

gem > vrij

.82 > .80

Type .28 / .04

Aanbod

Structuur

Grootte

Geslachtsratio lln .34 / .02

midden > jongens

.82 > .79

meisjes > jongens

.81 > .79

Geslachtsratio lkr .57 / .0002

midden > mannen

.82 > .79

vrouwen > mannen

.81 > .79

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr .32 / .02

jong > midden

.64 > .56

Ervlkr

Ervdir .27 / .04

Geslacht dir .19 / .04

vrouw > man

.68 > .60

Lftdir

Leerkrachtenkenmerken

Geslacht .01 / .0001

vrouw > man

.82 > .79

.05 / .0001

vrouw > man

.64 > .58

.03 / .0001

vrouw > man

.63 > .58

Leeftijd n.s.

$10+<20 > <10
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.81 > .80

Ond.ervaring .01 / .005

$10+<20 > <10

.82 > .80

Arbeidssituatie .007 / .01

DT > VT

.62 > .60

Vak

Diploma .02 / .0008

PHO > UNIV

.63 > .58

.01 / .008

PHO > UNIV

.62 > .59

Statuut .01 / .01

tijdelijk > vast

.64 > .60

belang:Perceptie leerkrachten belang voorgestelde maatregelen ter bescherming van kwaliteit onderwijs.

arbsat:Perceptie leerkrachten belang voorgestelde maatregelen voor hun arbeidssatisfactie.

doel:Perceptie leerkrachten doeltreffendheid schoolbeleid.

tevrede:Perceptie leerkrachten tevredenheid schoolbeleid.
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3.8.2. PERCEPTIE DOOR DE DIRECTIE

Tabel 53. Significante verbanden tussen school- en directiekenmerken en personeelsbeleid, gepercipieerd door de directie

Schoolkenmerken AUTON CRITPERS CRITSCHO OBSLKR

Net .33 / .004

vrij > gem

.44 > .08

Type

Aanbod

Structuur

Grootte .35 / .04

$400+<600 > <300

.5 > .08

Geslachtsratio lln

Geslachtsratio lkr

Arblkr

Diplkr .36 / .03

meest univ > minst univ

.40 > .15

Statlkr

Lftlkr .37 / .01

jong > oud

.5 > .13

Ervlkr

Directiekenmerken

Ervaring

Geslacht

Leeftijd

auton:Perceptie directies gemiddelde autonomie inzake aanwerving en benoeming op schaal van 0 tot 1.

critpers:Perceptie directies gemiddeld belang van persoonsbetrokken criteria bij aanwerving en benoeming op schaal van 0 tot 1.

critscho:Perceptie directies gemiddeld belang van schoolbetrokken criteria bij aanwerving en benoeming op schaal van 0 tot 1.

obslkr.Perceptie directies gemiddeld activiteitsniveau bij beoordeling van leerkrachten op schaal van 0 tot 3.



Opvattingen van leerkrachten 119

Tabel 54. Significante verbanden tussen school- en directiekenmerken en participatiebeleid in de besluitvorming, gepercipieerd door de directie

Schoolkenmerken WERPART ONMPART BETWBE1 WILPART

Net .20 / .03

gem > vrij

.88 > .78

.29 / .008

vrij > gem

.9 > .78

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Geslachtsratio lln

Geslachtsratio lkr

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr .27 / .04

jong > oud

.92 > .81

Ervlkr

Directiekenmerken

Ervaring

Geslacht .23 / .02

man > vrouw

.83 > .69

Leeftijd

werpart: Perceptie directies gemiddeld oordeel over werking van volgens directie bestaande participatie-organen op schaal van 0 tot 1.

onmpart:Perceptie directies over onmisbaarheid van volgens directie bestaande participatie-organen voor bewaking van onderwijskwaliteit op schaal van 0 tot 1.

betwbe1:Perceptie directies betrokkenheid leerkrachten bij besluitvorming rond beheer en organisatie op schaal van 0 tot 2.

wilpart:Perceptie directies betrokkenheid leerkrachten bij besluitvorming rond onderwijskundige topics op schaal van 0 tot 2.
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Tabel 55. Significante verbanden tussen school- en directiekenmerken en samenwerkking en collegialiteit, gepercipieerd door de directie

Schoolkenmerken COLACT COLSBE

Net

Type .30 / .03

type 1+2 > type 1

.75 > .44

type 1+2 > type 2

.75 > .43

Aanbod

Structuur

Grootte

Geslachtsratio lln

Geslachtsratio lkr

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr

Ervlkr

Directiekenmerken

Ervaring

Geslacht

Leeftijd .33 / .02

jong > midden

.59 > .32

colact:Perceptie directies globale gemiddelde intensiteit van samenwerking op schaal van 0 tot 1.

colsbe:Perceptie directies globale gemiddelde bereidheid tot samenwerken bij leerkrachten op schaal van 0 tot 1.
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Tabel 56. Significante verbanden tussen school- en directiekenmerken en opbouw schoolimago, gepercipieerd door de directie

Schoolkenmerken ACTIMAG BETIMAG

Net

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Geslachtsratio lln

Geslachtsratio lkr

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr .27 / .04

midden > oud

.83 > .65

Ervlkr

Directiekenmerken

Ervaring

Geslacht .20 / .03

man > vrouw

.92 > .67

Leeftijd

actimag: Perceptie directie gemiddeld activiteitsniveau voor opbouw schoolimago op schaal van 0 tot 1.

betimag: Perceptie directie gemiddelde betrokkenheid van de leerkrachten bij besluitvorming van opbouw schoolimago op schaal van 0 tot 1.



Het Leerkrachten- en Directieonderzoek122

Tabel 57a. Significante verbanden tussen school- en directiekenmerken en pedagogisch klimaat, gepercipieerd door de directie

Schoolkenmerken REGEL DIALOOG VERTAAL EVALUAT

Net

Type

Aanbod .45 / .02

Structuur

Grootte .40 / .02

$400+>600 > <300

.77 > .71

$400+<600 > $600

.77 > .67

Geslachtsratio lln

Geslachtsratio lkr

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr

Ervlkr

Directiekenmerken

Ervaring

Geslacht

Leeftijd n.s.

midden > jong

.83 > .65

.30 / .03

midden > jong

.89 > .69

.45 / .003

midden > jong

.89 > .57

regel:Perceptie directies mate waarin aan regelduidelijkheid gewerkt wordt op schaal van 0 tot 1.

dialoog:Perceptie directies mate van dialoog directie/leerkrachten rond cognitieve prestaties op schaal van 0 tot 1.

vertaal:Perceptie directies mate waarin prestatie-eisen naar leerlingen in concrete klaspraktijk vertaling krijgen op schaal van 0 tot 1.

evaluat:Perceptie directies schoolse reglementering rond evaluatie op schaal van 0 tot 1.
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Tabel 57b. Significante verbanden tussen school- en directiekenmerken en pedagogisch klimaat, gepercipieerd door de directie

Schoolkenmerken SOCBEGE STUBEGE BEGE

Net .25 / .01

vrij > gem

.73 > .39

.22 / .02

vrij > gem

.69 > .28

.43 / .0006

vrij > gem

.71 > .33

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Geslachtsratio lln

Geslachtsratio lkr .29 / .03

mannen > midden

.86 > .44

Arblkr .37 / .009

minst DT > meest DT

.88 > .46

Diplkr

Statlkr

Lftlkr .30 / .03

jong > oud

.79 > .48

Ervlkr

Directiekenmerken

Ervaring

Geslacht

Leeftijd

socbege:Perceptie directies sociaal-psychologische begeleiding van de leerlingen op schaal van 0 tot 1.

stubege:Perceptie directies studiebegeleiding van de leerlingen op schaal van 0 tot 1.

bege:Perceptie directies begeleiding van de leerlingen op schaal van 0 tot 1.
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Tabel 58.Significante verbanden tussen school- en directiekenmerken en tevredenheid over schoolbeleidsaspecten bij leerkrachten, gepercipieerd door de directie

Schoolkenmerken BELANG ARBSAT DOEL TEVREDE

Net

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Geslachtsratio lln

Geslachtsratio lkr

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr

Ervlkr

Directiekenmerken

Ervaring

Geslacht

Leeftijd

belang:Perceptie directies belang voorgestelde maatregelen ter bescherming van kwaliteit onderwijs.

arbsat:Perceptie directies belang voorgestelde maatregelen voor hun arbeidssatisfactie.

doel:Perceptie directies doeltreffendheid schoolbeleid.

tevrede:Perceptie directies tevredenheid schoolbeleid.
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4.OPVATTINGEN VAN LEERKRACHTEN OVER SCHOOLBELEID IN FUNCTIE VAN

ONDERWIJSKWALITEITSBEWAKING. ANALYSE OP LEERKRACHTENNIVEAU

Hiervoor werden de opvattingen van de leerkrachten over schoolbeleid in functie van onderwijs-

kwaliteitsbewaking bestudeerd op schoolniveau. Schoolgemiddelden werden gehanteerd om na te

gaan in welke mate schoolkenmerken en persoonskenmerken verschillen bewerkten in de

opvattingen van de leerkrachten. Het is duidelijk dat deze verschillen niet enkel tot stand komen

onder invloed van elke variabele afzonderlijk, maar dat zij gecombineerd met elkaar andere

resultaten zouden kunnen geven. Om dit te onderzoeken zou de mogelijke schijnbaarheid van de

verbanden moeten worden getoetst. Vermits het aantal scholen van de steekproef, namelijk 23,

eigenlijk nogal klein is om steeds op een betrouwbare wijze te toetsen op schijnbaarheid, wordt in

deze paragraaf niet gewerkt met de school-gemiddelden, maar wel op leerkrachtenniveau. Dit laat

weliswaar niet toe uitspraken te doen op schoolniveau, maar geeft wel een beeld hoe leerkrachten

denken over schoolbeleid en de verschillen in opvattingen zoals bewerkt door schoolkenmerken.

Hoe wordt hierbij te werk gegaan? Niet alle verbanden werden onderzocht. Wij hebben ons door de

empirie laten leiden. In het onderzoek op schoolniveau werd immers vastgesteld dat bepaalde

school- en persoonsvariabelen significant verschillende gemiddelden opleverden voor een aantal

schoolbeleidsvariabelen. Deze variabelen werden opnieuw in de analyse opgenomen, doch nu

werden de leerkrachten in de analyse opgenomen, niet de scholen. Voor elk van de opvattingen

over schoolmanagement van de leerkrachten werd onderzocht of de schoolvariabelen nog

significante verschillen blijven vertonen wanneer wordt gecontroleerd voor net, grootte en onder-

wijsaanbod. Deze drie variabelen werden gehanteerd omdat gebleken was dat gemeenschapsscholen

en vrije scholen een enigszins andere beleidsstijl hebben. Hetzelfde kon meermaals worden

vastgesteld voor de omvang van de school1. Om deze invloed te berekenen werd er gebruik

gemaakt van variantie-analyse. Daarbij moest worden gewerkt met ongelijke aantallen per cel.

Hiervoor werd gebruik gemaakt van de GLM-procedure van SAS (Tukey) (1990: 891 e.v.). In wat

volgt worden enkel de significante verbanden gerapporteerd. In elke volgende tabel van dit

hoofdstuk wordt de variantie tussen de leerkrachtengemiddelden beschreven in relatie met één of

twee schoolvariabelen. Voor elke onafhankelijke variabele wordt aangegeven welke proportie van

1 Dit was niet het geval voor de aard van het onderwijs (ASO, TSO, BSO en combinaties) dat
wordt aangeboden. Wij meenden echter dat het eigen karakter van elke onderwijsvorm wel eens
invloed zou kunnen hebben, wat ook zal blijken.
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de variantie wordt verklaard (R2). Hetzelfde wordt gedaan voor het model dat in de analyse wordt

opgenomen. Daarenboven worden de resultaten gegeven van de variantie-analyse volgens de

procedure TYPE III SS. Hierin wordt het effect van één variabele getoetst gegeven een andere

variabele, alsook de interactie tussen de twee variabelen. We geven in de voorlaatste kolom de pro-

portie variantie verklaard door het model (R2). Tevens wordt er in de laatste kolom van elke tabel

een korte schets gegeven van de richting waarin de gemiddelde waarden van de managementsvaria-

belen van elkaar verschillen. Merk wel op dat de verklaarde variantie van deze analyse meestal veel

lager ligt dan bij de analyse op schoolniveau. Hier werden immers niet de gemiddelden van de

scholen vergeleken zoals in vorige paragraaf, maar wel de gemiddelden per onderzochte categorie.

4.1. Personeelsbeleid

Twee variabelen werden hier wat scherper onderzocht, namelijk de inschatting door de leerkrachten

van de autonomie van de directie bij aanwerving en benoeming en ten tweede de schatting door de

leerkrachten van het aantal beoordelingsactiviteiten van de directie.

Zoals hierboven ook werd aangetoond, wordt in het vrij onderwijs de autonomie van de directie bij

aanwerving en benoeming van leerkrachten hoger ingeschat dan in het gemeenschapsonderwijs.

Deze vaststelling blijft behouden, wanneer men controleert voor grootte van de school en

onderwijsaanbod. Dit is niet onverwacht, gezien de verschillende besluitvormingsstructuur in de

beide netten vooraleer de lokale onderwijsraden in het gemeenschapsonderwijs in werking traden.

Er moet nochtans gewezen worden op een significant interactie-effect tussen net enerzijds en grootte

en aanbod anderzijds. Autonomie is vooral een zaak van grote vrije scholen en van vrije ASO- en

ASO-TSO-scholen.
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Tabel 59.Variantie-analyse van de relatie tussen net en oordeel over de autonomie van de directie,
onder controle voor grootte van school en aanbod 2

Verband auton en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net

Model net grootte

var net

var grootte

var net * grootte

Model net aanbod

var net

var aanbod

var net * aanbod

1

6

1

3

2

6

1

4

1

20.73

4.72

12.05

2.27

.68

3.97

13.41

.73

.69

295.8

74.96

191.49

36.11

10.86

58.87

199.05

10.88

10.19

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0015

.23

.31

.26

vrij > gem

vrij > gem

B > A, C > A, D > A, B > C, B > D

vrij > gem

1 > 2, 1 > 5, 4 > 2, 4 > 5

In scholen met een grotere proportie jonge leerkrachten wordt de autonomie van de directie bij de

aanwerving van de leerkrachten hoger ingeschat dan in scholen waar een grotere proportie oude

leerkrachten te vinden is. Dit is een interessant verband, want wanneer er wordt gecontroleerd voor

net, grootte of aanbod van de school dan wordt dezelfde relatie gevonden. Het verband wordt echter

doorkruist door de interactie tussen leeftijdsratio en net, grootte en aanbod. De invloed van de

leeftijdsratio verschilt volgens de grootte van de scholen: de invloed is sterker in grote scholen. Ook

schatten jonge leerkrachten in ASO-, TSO-BSO- en ASO-TSO-BSO-scholen de autonomie hoger in

dan in andere scholen. Tevens blijkt dat vooral in vrije scholen met een jonge leeftijdsstructuur de

autonomie hoog wordt gewaardeerd.

2 Gebruikte symbolen in deze en volgende tabellen:
Schoolgrootte:A=<300 leerlingen

B=300 tot <400 leerlingen
C=400 tot <600 leerlingen
D=600 of meer lerlingen

Onderwijsaanbod
1= ASO
2=ASO-TSO
3=ASO-BSO
4=TSO-BSO
5=ASO-TSO-BSO
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Tabel 60.Variantie-analyse van de relatie tussen leeftijdsratio leerkrachten en oordeel over de
autonomie van directie, gecontroleerd voor net, grootte van school en onderwijsaanbod

Verband auton en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdsratio lkr (lftlkr)

Model lftlkr grootte

var lftlkr

var grootte

var lftlkr * grootte

Model lftlkr aanbod

var lftlkr

var aanbod

var lftlkr * aanbod

Model lftlkr net

var lftlkr

var net

var lftlkr * net

2

9

2

3

4

10

2

4

4

4

2

1

1

6.57

2.28

1.42

2.3

.53

2.08

2.78

1.60

.94

6.11

1.06

10.03

1.75

84.57

32.12

19.99

32.43

7.42

29.38

39.3

22.66

13.25

91.73

15.86

150.60

26.2

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.14

.22

.23

.27

jong>oud, midden>oud, jong>midden

jong>oud, midden>oud, jong>midden

B > A, C > A, D > A, C > B, C > D

jong>oud, midden>oud, jong>midden

1>2,1>3,1>4,1>5,4>2,4>3,4>5,5>2

jong > oud, midden > oud

vrij > gem

Vervolgens wordt er een merkwaardige hiërarchie vastgesteld: leerkrachten uit scholen met een

meerderheid mannelijke leerkrachten veronderstellen dat de directie meer autonoom is bij

benoemingen dan leerkrachten uit scholen met een overwicht aan vrouwen en beide categorieën

schatten de autonomie elk ook hoger dan scholen waarin er ongeveer evenveel mannen als vrouwen

werken. Deze relatie houdt stand bij controle voor grootte en aanbod, niet bij controle voor net.

Enige aandacht voor interactie tussen de verklarende variabelen is wel geboden.

61.Variantie-analyse van de relatie tussen geslachtsratio leerkrachten en het oordeel van de
leerkrachten over de autonomie van de directie, gecontroleerd voor net, grootte en
onderwijsaanbod van de school

Verband auton en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr (sexe-lkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

var sexelkr * grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

var sexelkr * aanbod

Model sexelkr net

var sexelkr

var net

var sexelkr * net

2

10

2

3

5

9

2

4

3

4

2

1

1

6.34

2.33

4.19

2.77

.49

1.68

2.08

.54

.25

5.36

.33

8.40

.42

81.22

34.12

61.47

40.69

7.13

22.05

27.3

7.07

3.28

76.97

4.72

120.7

6.1

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.02

.0001

.009

.0001

.01

.14

.25

.16

.23

mannen > midden, mannen > vrouwen, vrouwen >

midden

mannen > midden, mannen > vrouwen, vrouwen >

midden

C>A, C>B, C>D, D>A, D>B, B>A

mannen > midden, mannen > vrouwen, vrouwen >

midden

1>2, 1>3, 1>5, 4>2, 5>2, 4>3, 5>3

geen sign. groepsverschillen

vrij > gem
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Verder maken onze cijfers ook duidelijk dat leerkrachten meer autonomie aan de directie toekennen

naarmate de school groter is. Deze relatie vindt men eveneens terug als men onderwijsaanbod of net

constant houdt. Deze vaststellingen wijzen erop dat er enige reden is om te zeggen dat er een grotere

kans is dat leerkrachten de autonomie van de directie hoog inschatten naarmate scholen groter zijn.

Maar ook hier is het vroeger vermelde interactie-effect te zien: de autonomie van de directie wordt

hoger ingeschat in grote, vrije scholen en in grote ASO- en TSO-BSO-scholen.

Tabel 62.Variantie-analyse van de relatie tussen schoolgrootte en het oordeel van de leerkrachten
over de autonomie van de directie, gecontroleerd voor net, grootte en onderwijsaanbod
van de school

Verband auton en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte

Model grootte aanbod

var grootte

var aanbod

Model grootte net

var grootte

var net

var grootte * net

3

10

3

4

6

3

1

2

4.54

1.83

2.98

1.04

4.72

2.27

12.05

.68

58.85

25.00

40.59

14.23

74.96

36.11

191.49

10.86

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.15

.20

.31

B>A, C>A, D>A, C>B, D>B, C>D

B>A, C>A, D>A, C>B, D>B

1>4, 1>2, 3>2, 4>2, 5>2

B>A, C>A, D>A, C>B, D>B

vrij > gem

Een tweede facet van het personeelsbeleid dat we hier bespreken heeft betrekking op de opvatting

van de leerkrachten over de verschillende activiteiten van de directie om een oordeel te vellen

over de leerkrachten. Een eerste vaststelling die in dit verband gedaan wordt, is dat in scholen

waar beide types van onderwijs aanwezig waren de leerkrachten ervan overtuigd zijn dat de directie

meer beoordelingsactiviteiten ontwikkelt dan in scholen waar enkel type 1 of type 2 te vinden was.

Dit is eveneens het geval wanneer wordt gecontroleerd voor grootte van de school of het

onderwijsaanbod. Controleren voor net heeft geen zin, vermits in het gemeenschapsonderwijs enkel

type 1 was.
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Tabel 63.Variantie-analyse van de relatie tussen onderwijstype en het oordeel van de leerkrachten
over de beoordelingsactiviteiten van de directie, gecontroleerd voor grootte en
onderwijsaanbod van de school

Verband obslkr en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Type

Model type grootte

var type

var grootte

Model type aanbod

var type

var aanbod

2

9

2

3

9

2

4

26.61

8.05

10.08

5.33

7.28

21.41

2.29

35.63

11.00

13.76

7.27

9.84

28.92

3.09

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.02

.07

.09

.09

beide types > type 1, beide types > type 2

beide types > type 1, beide types > type 2

B > A, D > A, D > C

beide types > type 1, beide types > type 2

1 > 5, 4 > 5

Ook is het duidelijk uit de cijfers dat in kleine scholen de directie minder observatieactiviteiten

ontwikkelt dan in grote scholen. Hoewel de schoolgrootte slechts een klein deel van de variantie

verklaart, houdt dit verband eveneens stand als er wordt gecontroleerd voor onderwijsaanbod en

schoolnet. Mogelijke verklaringen hiervoor kunnen zijn: 1) een kortere sociale afstand tussen

directie en leerkrachten; 2) in kleine scholen hebben directies weinig hulp en bijgevolg weinig tijd

voor controle. Ook hier moet de aandacht worden getrokken op het feit dat vooral in zeer grote vrije

scholen en in de scholen van 300 à 400 leerlingen van het gemeenschapsonderwijs de

beoordelingsactiviteiten hoog zijn.

Tabel 64.Variantie-analyse van de relatie tussen schoolgrootte en het oordeel van de leerkrachten
over de beoordelingsactiviteiten van de directie, gecontroleerd voor onderwijsaanbod van
de school en schoolnet

Verband obslkr en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte

Model grootte aanbod

var grootte

var aanbod

Model grootte net

var grootte

var net

var grootte * net

3

10

3

4

6

3

1

2

16.35

6.02

12.5

1.99

10.25

6.37

.39

6.22

21.74

8.08

16.73

2.67

13.83

8.6

.52

8.4

.0001

.0001

.0001

.03

.0001

.0001

n.s.

.0002

.06

.08

.08

B > A, C > A, D > A, D > B

B > A, C > A, D > A, D > B, D > C

3 > 1, 3 > 4, 3 > 5, 5 > 1

B > A, C > A, D > A, D > B, D > C

geen sign. groepsverschillen
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4.2. Participatie van de leerkrachten aan de besluitvorming

Wat betreft de participatie van de leerkrachten aan de besluitvorming analyseren we vier variabelen:

1) het oordeel van de leerkrachten over de kwaliteit van de werking van de participatie-organen, 2)

het oordeel van de leerkrachten over de onmisbaarheid van deze raden, 3) de wens van de

leerkrachten om deel te nemen aan het beheer en organisatie van de school, en 4) de wensen van de

leerkrachten om deel te nemen aan de besluitvorming over onderwijskundige topics.

Onderwijstype en de ervaring van de directie blijken niet enkel op schoolniveau, maar eveneens op

het niveau van de leerkrachten twee relevante factoren te zijn. In scholen waarin de twee

onderwijstypes aanwezig waren, blijken leerkrachten meer opgetogen te zijn over de werking

van de overlegorganen dan in scholen die vroeger enkel type 1 onderwijs inrichtten of enkel

traditioneel onderwijs. Ook bij controle voor schoolgrootte en onderwijsaanbod blijft deze relatie

behouden, ofschoon niet zuiver. Er moet immers op worden gewezen dat de werking van de

overlegorganen vooral in TSO-BSO- en ASO-TSO-BSO-scholen of grote scholen met de twee

onderwijstypes hoog wordt gewaardeerd.

Tabel 65.Variantie-analyse van de relatie tussen onderwijstype en het oordeel van de leerkrachten
over de werking van de overlegorganen, gecontroleerd voor grootte en onderwijsaanbod
van de school

Verband werpart en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Type

Model type grootte

var type

var grootte

var type * grootte

Model type aanbod

var type

var aanbod

var type * aanbod

2

9

2

3

4

9

2

4

3

.61

.22

.65

.10

.14

.26

.81

.06

.27

21.58

7.92

23.17

3.5

5.12

9.39

29.36

2.02

9.86

.0001

.0001

.0001

.02

.0004

.0001

.0001

n.s.

.0001

.04

.06

.07

beide types > type 1, beide types > type 2

beide types > type 1, beide types > type 2

C > A

beide types > type 1, beide types > type 2

2 > 1, 4 > 1

Een tweede factor die een betekenis bleek te hebben voor de tevredenheid van de leerkrachten over

de overlegorganen wordt hier ook gevonden bij de ervaring van de directie. Hoe minder ervaren de

directie is, des te meer zijn leerkrachten tevreden over de werking van de overlegorganen. Wat ook
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de schoolgrootte, het onderwijsaanbod of het net is waartoe de school behoort, deze relatie houdt

stand. Verschillende verklaringen zijn hier mogelijk. We geven er slechts twee. Ten eerste zou het

kunnen dat de participatieraden een goede aanvulling zijn voor minder ervaren beleidsvoerders. Of

een tweede interpretatie kan zijn dat jonge directies meer openstaan voor participatieraden. Het is

echter ook duidelijk dat die verbanden niet rechtaan zijn. De werking van de overlegorganen

worden vooral hoog ingeschat in vrije scholen en in ASO- en TSO-BSO-scholen met minder ervaren

directies.

Tabel 66.Variantie-analyse van de relatie tussen ervaring van de directie en het oordeel van de leer-
krachten over de werking van de overlegorganen, gecontroleerd voor grootte,
onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband werpart en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring dir (ervdir)

Model ervdir grootte

var ervdir

var grootte

var ervdir * grootte

Model ervdir aanbod

var ervdir

var aanbod

var ervdir * aanbod

Model ervdir net

var ervdir

var net

var ervdir * net

2

9

2

3

4

8

2

4

2

5

2

1

2

.79

.27

.80

.17

.10

.30

.28

.08

.33

.38

.10

.02

.15

28.06

9.64

29.07

6.15

3.47

10.91

10.12

2.87

12.16

13.58

3.63

.64

5.54

.0001

.0001

.0001

.0004

.008

.0001

.0001

.02

.0001

.0001

.03

n.s.

.004

.05

.08

.08

.06

minst erv > meest erv, midden > meest erv

minst erv > meest erv, midden > meest erv

B > A, C > A, D > A

minst erv > meest erv, midden > meest erv

1 > 5

minst erv > meest erv, midden > meest erv

geen sign. groepsverschillen

Afhankelijk van de schoolgrootte hebben leerkrachten een verschillende opvatting over de

onmisbaarheid van de overlegorganen in de school. Ofschoon er enige indicatie is dat

leerkrachten in kleinere scholen de overlegorganen meer onmisbaar vinden dan hun collega's in gro-

tere scholen, is dit niet steeds het geval. Merk o.a. op dat in de grootste scholen de onmisbaarheid

sterker wordt beklemtoond dan in de iets kleinere scholen. Schoolgrootte blijkt voor het oordeel

over onmisbaarheid van de overlegorganen wel een sterke variabele te zijn, vermits hij betekenisvol

blijft ook als men controleert voor onderwijsaanbod en schoolnet. Waarom leerkrachten nu juist in

kleinere scholen meer nood hebben aan overlegorganen is niet duidelijk. Het is mogelijk dat zij de
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raden zien als een middel om meer afstand te nemen van de directie. Het is eveneens mogelijk dat

zij deze raden als een belangrijke aanvulling zien in de samenwerking tussen leerkrachten en

directie, enz.

Tabel 67.Variantie-analyse van de relatie tussen schoolgrootte en het oordeel van de leerkrachten
over de onmisbaarheid van de overlegorganen, gecontroleerd voor onderwijsaanbod van
de school en schoolnet

Verband onmpart en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte

Model grootte aanbod

var grootte

var aanbod

Model grootte net

var grootte

var net

3

10

3

4

6

3

1

.54

.18

.48

.03

.35

.58

.10

6.17

2.08

5.4

.32

3.95

6.54

1.15

.0004

.02

.001

n.s.

.0007

.0002

n.s.

.02

.02

.02

B > C, D > C, A > C

B > C, D > C

geen sign. groepsverschillen

B > C, D > C, A > C

geen sign. groepsverschillen

Of leerkrachten wensen te participeren aan de besluitvorming rond beheer en organisatie bleek

op schoolniveau reeds te verschillen volgens de geslachtsratio van de school. Dit is ook het geval als

we het fenomeen bekijken op leerkrachtenniveau. Leerkrachten uit scholen met overwegend

mannelijke leerkrachten willen op deze domeinen meer participeren dan leerkrachten uit scholen met

overwegend vrouwelijke leerkrachten. Dit is ook het geval voor scholen waar ongeveer evenveel

mannelijke als vrouwelijke leerkrachten zijn. De aanwezigheid van een overwicht van mannen in de

scholen blijkt participatie op dit vlak te stimuleren. Dit fenomeen houdt wellicht verband met de

klassieke taakverdeling tussen mannen en vrouwen in de samenleving. Dat de geslachtsratio voor

deze variabele erg betekenisvol is, blijkt verder ook uit het feit dat hij dezelfde significante

verschillen blijft opleveren als er wordt gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod of

schoolnet. Nochtans moet ook hier wederom de aandacht worden getrokken op de interactie tussen

sekseratio van de leerkrachten in de school en de schoolgrootte: vooral leerkrachten uit kleine

scholen met een overwicht aan vrouwen of een gemengd personeel scoren hoog.
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Tabel 68.Variantie-analyse van de relatie tussen leerkrachtengeslachtsratio van de school en de wens
van de leerkrachten om deel te nemen aan de besluitvorming over beheer en organisatie
van de school, gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en
schoolnet

Verband betwbe1 en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

var sexelkr * grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

Model sexelkr net

var sexelkr

var net

2

10

2

3

5

9

2

4

4

2

1

3.88

1.37

.96

.87

.77

1.08

3.98

.20

2.04

3.55

.00

24.47

8.92

6.25

5.64

5.02

6.83

25.2

1.26

12.88

22.44

.00

.0001

.0001

.002

.0008

.0001

.0001

.0001

n.s.

.0001

.0001

n.s.

.04

.08

.06

.05

mannen > vrouwen, midden > vrouwen

mannen > vrouwen, midden > vrouwen

A > C, A > D, B > D

mannen > vrouwen, midden > vrouwen

geen sign. groepsverschillen

mannen > vrouwen, midden > vrouwen

geen sign. groepsverschillen

Of leerkrachten wensen deel te nemen aan de besluitvorming over onderwijskundige topics

verschilt zeer sterk afhankelijk van bepaalde schoolkenmerken. Op de eerste plaats willen

leerkrachten meer participeren op dit punt indien zij in een school werken waar enkel de eerste twee

graden aanwezig zijn. Deze wens is sterker bij hen dan bij collega's uit middenscholen,

bovenbouwscholen en driegradenscholen. En op de tweede plaats willen leerkrachten uit

bovenbouwscholen meer participeren dan die uit driegradenscholen. En deze verschillen houden

stand wanneer wordt gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod of schoolnet. Wat

schoolgrootte en aanbod betreft is er enige interactie met de schoolstructuur. We vermelden enkel

het volgende verband: de wens tot participatie is het hoogst in scholen met de eerste twee graden.
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Tabel 69.Variantie-analyse van de relatie tussen schoolstructuur van de school van de leerkracht en
de wens van de leerkrachten om mee beslissingen te nemen over onderwijskundige
topics gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband wilpart en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Structuur

Model structuur grootte

var structuur

var grootte

var structuur * grootte

Model structuur aanbod

var structuur

var aanbod

var structuur * aanbod

Model structuur net

var structuur

var net

3

9

3

3

3

10

3

4

3

6

3

1

3.41

1.95

1.65

.60

1.83

1.78

2.44

.40

2.28

1.84

3.63

.80

13.79

8.06

6.84

2.48

7.57

7.37

10.12

1.65

9.43

7.47

14.75

3.27

.0001

.0001

.0001

n.s.

.0001

.0001

.0001

n.s.

.0001

.0001

.0001

n.s.

.04

.07

.07

.04

1+2>MS,1+2>boven,1+2>3gr,boven>3gr

1+2>MS,1+2>boven,1+2>3gr,boven>3gr, MS>3gr

B > A, C > A, D > A

1+2>MS,1+2>boven,1+2>3gr,boven>3gr

geen sign. groepsverschillen

1+2>MS,1+2>boven,1+2>3gr,boven>3gr

geen sign. groepsverschillen

Net zoals voor de wens van de leerkrachten om deel te nemen aan besluitvorming over beheer en

organisatie van de school, hebben ook hier de leerkrachten die in overwegend mannen-scholen

werken meer voorkeur voor participatie aan de besluitvorming op onderwijskundig gebied dan

leerkrachten uit de overwegend vrouwen-scholen. Dit is eveneens het geval voor de scholen waar

ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten zijn. Ook na controle voor

schoolgrootte, onderwijsaanbod of schoolnet wordt deze relatie gehandhaafd.

Tabel 70.Variantie-analyse van de relatie geslachtsratio van de school van de leerkracht en de wens
van de leerkrachten mee beslissingen te nemen over onderwijskundige topics gecontro-
leerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband wilpart en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

Model sexelkr net

var sexelkr

var net

2

10

2

3

9

2

4

4

2

1

2.64

.76

2.56

.05

.76

2.95

.18

1.56

2.97

.78

10.49

3.03

10.16

.19

3.01

11.72

.72

6.2

11.84

3.12

.0001

.0009

.0001

n.s.

.0015

.0001

n.s.

.0001

.0001

n.s.

.02

.03

.03

.02

mannen > vrouwen, midden > vrouwen

mannen > vrouwen, midden > vrouwen

geen sign. groepsverschillen

mannen > vrouwen, midden > vrouwen

geen sign. groepsverschillen

mannen > vrouwen, midden > vrouwen

geen sign. groepsverschillen

Dezelfde trend vinden we ook wanneer rekening wordt gehouden met de geslachtsratio van de
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leerlingen in de scholen. Leerkrachten in jongensscholen en in scholen met ongeveer evenveel

jongens als meisjes wensen meer deel te nemen aan de besluitvorming over het onderwijskundige

dan leerkrachten in meisjesscholen. En ook deze relatie verandert niet als men controleert voor

schoolgroottte, onderwijsaanbod of schoolnet.

Tabel 71.Variantie-analyse van de relatie geslachtsratio van de leerlingen in de school van de leer-
kracht en de wens van de leerkrachten mee beslissingen te nemen over onderwijskundige
topics gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband wilpart en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lln

(sexelln)

Model sexelln grootte

var sexelln

var grootte

Model sexelln aanbod

var sexelln

var aanbod

Model sexelln net

var sexelln

var net

2

9

2

3

8

2

4

4

2

1

2.54

.69

2.43

.03

.76

2.79

.15

1.37

2.48

.00

10.10

2.75

9.64

.10

3.02

11.09

.60

5.43

9.86

.00

.0001

.004

.0001

n.s.

.002

.0001

n.s.

.0003

.0001

n.s.

.02

.02

.02

.02

jongens > meisjes, midden > meisjes

jongens > meisjes, midden > meisjes

geen sign. groepsverschillen

jongens > meisjes, midden > meisjes

geen sign. groepsverschillen

jongens > meisjes, midden > meisjes

geen sign. groepsverschillen

Een volgende waarneming leert dat leerkrachten uit scholen met het minst aantal deeltijdsen meer

willen participeren aan de besluitvorming op onderwijskundig gebied dan de leerkrachten uit

scholen met gemiddeld of veel deeltijdse leerkrachten. Dit ligt ook voor de hand. Scholen met een

overwegend voltijdse staf zullen wellicht een corps hebben dat samen op onderwijskundig vlak iets

wil realiseren. Zij hebben ook meer kans om elkaar te ontmoeten en op die manier een grotere

betrokkenheid te ontwikkelen. Deze relatie houdt trouwens stand wanneer men ze bekijkt onder

controle van schoolgrootte, onderwijsaanbod of onderwijsnet. Maar ook hier moet er op een

interactie tussen de arbeidssituatie van de leerkrachten en de schoolgrootte worden gewezen.

Hetzelfde kan worden vastgesteld als men let op de proportie vastbenoemden in de school. Hoe

meer leerkrachten vastbenoemd zijn in een school des te meer zijn de leerkrachten in deze school

geneigd om zich met onderwijskundige topics in te laten. En ook dit verband blijft significant als
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men controleert voor drie schoolkenmerken: schoolgrootte, onderwijsaanbod en net. Maar het botst

eveneens op een interactie tussen statuut enerzijds en aanbod en net anderzijds. Vooral in TSO-

BSO- en ASO-TSO-BSO-scholen met de grootste proportie vastbenoemden wordt de wens tot

participatie het meest geuit.

Tabel 72.Variantie-analyse van de relatie arbeidssituatie van de leerkrachten in de school en de wens
van de leerkrachten mee beslissingen te nemen over onderwijskundige topics gecontro-
leerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband wilpart en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Arbeidssituatie lkr

(arblkr)

Model arblkr grootte

var arblkr

var grootte

var arblkr * grootte

Model arblkr aanbod

var arblkr

var aanbod

Model arblkr net

var arblkr

var net

2

10

2

3

5

9

2

4

5

2

1

1.96

.77

1.58

.48

.59

.64

2.34

.21

.82

1.98

.15

7.76

3.05

6.3

1.91

2.36

2.53

9.24

.84

3.24

7.83

.59

.0004

.0008

.002

n.s.

.04

.007

.0001

n.s.

.0065

.0004

n.s.

.01

.03

.02

.02

minst DT > meest DT, minst DT > midden

minst DT > meest DT, minst DT > midden

geen sign. groepsverschillen

minst DT > meest DT, minst DT > midden

geen sign. groepsverschillen

minst DT > meest DT, minst DT > midden

geen sign. groepsverschillen

Tabel 73.Variantie-analyse van de relatie statuut van de leerkrachten in de school en de wens van de
leerkrachten mee beslissingen te nemen over onderwijskundige topics gecontroleerd voor
schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband wilpart en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Statuut lkr

Model statuut grootte

var statuut

var grootte

Model statuut aanbod

var statuut

var aanbod

var statuut * aanbod

Model statuut net

var statuut

var net

var statuut * net

2

11

2

3

10

2

4

4

5

2

1

2

3.79

.84

3.87

.15

1.84

4.21

1.01

2.15

1.95

1.75

.58

.96

15.2

3.34

15.49

.61

7.63

17.48

4.19

8.92

7.85

7.06

2.36

3.87

.0001

.0002

.0001

n.s.

.0001

.0001

.002

.0001

.0001

.0009

n.s.

.02

.03

.03

.07

.04

meest vast>minst vast, meest vast>midden

meest vast>minst vast, meest vast>midden

geen significante groepsverschillen

meest vast>minst vast, meest vast>midden

4 > 2, 4 > 3

meest vast>minst vast, meest vast>midden

geen significante groepsverschillen
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4.3. Samenwerking en collegialiteit

Het werd hierboven reeds vastgesteld, maar ook hier moet het worden onderstreept, scholen met

gemiddeld de jongste staf erkennen veel meer collegiale sfeer in de school, dan scholen met

gemiddeld een oudere staf. En dit blijft steeds zo, zelfs indien er wordt gecontroleerd voor de

grootte van de school, het onderwijsaanbod van de school en het net. Deze vaststelling roept de

hypothese op dat een overwegend jong leerkrachtencorps wellicht een betere voedingsbodem is om

samen te werken dan een ouder. Net zoals voor de meeste voorgaande opvattingen van de

leerkrachten wordt er slechts een klein stukje van de variantie in de opvattingen van de leerkrachten

over de collegiale sfeer in hun school verklaard door de leeftijdsratio van de leerkrachten, ook in

samenhang met schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en het net waartoe de school behoort.

De tweede variabele ligt enigszins in het verlengde van de voorgaande. Nochtans gaat het hier niet

over hetzelfde. De ervaring van een leerkracht moet immers niet automatisch samenvallen met zijn

of haar leeftijd. Trouwens de ervaring waarover wij het hebben, is de ervaring in dezelfde school.

Merkwaardig in vergelijking met vorige variabele is dat wanneer leerkrachten behoren tot scholen

waarin de middencategorie wat ervaring in het onderwijs betreft de bovenhand heeft, zij meer

signalen geven over een collegiale sfeer in de school dan de leerkrachten in scholen met leerkrachten

met overwegend weinig en overwegend veel ervaring. Deze vaststelling kan men doen in scholen

van gelijk welke grootte, met gelijk welk onderwijsaanbod en in gelijk welk net. Let hier op: er is

wel enige interactie tussen de drie laatste variabelen en de ervaring van de leerkrachten wat het

oordeel over de collegiale sfeer in de school betreft. Slechts één wordt er toegelicht: vooral in

gemeenschapsscholen van de middencategorie scoren leerkrachten hoog voor collegiale sfeer.

Waarom leerkrachten in scholen van de middencategorie wat onderwijservaring betreft meer dan de

anderen een collegiale sfeer erkennen kan hier slechts hypothetisch worden verklaard. Wellicht is

het zo dat leerkrachten in scholen met relatief weinig ervaring nog niet voldoende op elkaar zijn

ingespeeld, terwijl er bij de oudere categorie reeds enigszins een apathie opkomt tegenover de

anderen. Dit laatste blijft nochtans een gissing. Ook hier moet worden opgemerkt dat de

ervaringsratio maar weinig van de variantie in de opvattingen van de leerkrachten over de collegiale

sfeer in de school verklaart; dit geldt ook voor de ervaringsratio gecombineerd met schoolgrootte,

onderwijsaanbod of schoolnet. Het hoogste cijfer is 7%.
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Tabel 74.Variantie-analyse van de relatie leeftijdsratio van de leerkrachten in de school en het
oordeel van de leerkrachten over de collegiale sfeer in de school gecontroleerd voor
schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband colsfe en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdsratio lkr (lftlkr)

Model lftlkr grootte

var lftlkr

var grootte

var lftlkr * grootte

Model lftlkr aanbod

var lftlkr

var aanbod

var lftlkr * aanbod

Model lftlkr net

var lftlkr

var net

var lftlkr * net

2

9

2

3

4

10

2

4

4

4

2

1

1

.54

.16

.51

.02

.06

.18

.38

.13

.06

.44

.71

.03

.64

25.01

7.69

23.78

1.09

2.84

8.7

18.21

6.04

2.7

21.11

33.64

1.42

30.37

.0001

.0001

.0001

n.s.

.02

.0001

.0001

.0001

.03

.0001

.0001

n.s.

.0001

.05

.06

.08

.07

jong > midden, jong > oud, oud> midden

jong > midden, jong > oud, oud> midden

B > D

jong > midden, jong > oud

2 > 1, 2 > 3, 2 > 4, 2 > 5

jong > midden, oud > midden

geen significante groepsverschillen

Tabel 75.Variantie-analyse van de relatie ervaringsratio van de leerkrachten in de school en het
oordeel van de leerkrachten over de collegiale sfeer in de school gecontroleerd voor
schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband colsfe en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaringratio lkr (ervlkr)

Model ervlkr grootte

var ervlkr

var grootte

var ervlkr * grootte

Model ervlkr aanbod

var ervlkr

var aanbod

var ervlkr * aanbod

Model ervlkr net

var ervlkr

var net

var ervlkr * net

2

9

2

3

4

10

2

4

4

5

2

1

2

.37

.19

.42

.14

.16

.12

.14

.05

.06

.27

.41

.007

.25

16.99

9.24

20.08

6.43

7.78

5.39

6.63

2.39

2.62

12.56

19.35

.35

11.61

.0001

.0001

.0001

.0003

.0001

.0001

.001

.05

.03

.0001

.0001

n.s.

.0001

.03

.07

.05

.06

midden > minst erv, midden > meest erv

midden > minst erv, midden > meest erv

B > A, B > D, C > A, C > D

midden > minst erv, midden > meest erv

2 > 1, 2 > 4, 2 > 5

midden > minst erv, midden > meest erv

vrij > gem

4.4. Navorming

Ofschoon de analyse van de arbeidssituatie op leerkrachtenniveau veel minder verklaart van de

variantie in participatie van de leerkrachten aan de navorming dan wanneer dit fenomeen op school-

niveau wordt bekeken, blijft het nog een significante verklarende factor. In scholen met de kleinste
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proportie deeltijdsen wordt er minder aan navorming geparticipeerd. Deze relaties treft men aan in

alle scholen, hoe verschillend ook qua grootte, onderwijsaanbod of net. Dit suggereert dat

navorming in scholen met weinig deeltijdsen minder kans krijgt dan in andere scholen.

Tabel 76.Variantie-analyse van de relatie arbeidssituatie van de leerkrachten in de school en de
frequentie van de participatie van de leerkrachten aan navorming gecontroleerd voor
schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband intnav en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Arbeidssituatie lkr

Model arblkr grootte

var arblkr

var grootte

Model arblkr aanbod

var arblkr

var aanbod

Model arblkr net

var arblkr

var net

2

10

2

3

9

2

4

5

2

1

5.26

1.53

4.14

.94

1.31

4.03

.19

2.51

5.09

1.99

23.01

6.77

18.28

4.17

5.74

17.64

.83

11.06

22.47

8.78

.0001

.0001

.0001

.006

.0001

.0001

n.s.

.0001

.0001

.003

.04

.06

.05

.05

meest DT > minst DT, midden > minst DT

meest DT > minst DT, midden > minst DT

B > A, C > A, D > A

meest DT > minst DT, midden > minst DT

geen sign. groepsverschillen

meest DT > minst DT, midden > minst DT

vrij > gem

Wat het integreren van de binnenschoolse navorming in de didactische praktijk betreft, valt er niet

veel te vermelden. Er is echter wel een merkwaardig verband te zien tussen het aanwenden van

buitenschoolse navorming in de klas en de verdeling van de statuten van de leerkrachten over de

scholen. Wat in volgende tabel staat lijkt wel in tegenstelling met voorgaande tabel over de

participatie aan de navorming. Het gaat hier echter over iets anders. Leerkrachten in scholen met het

kleinste percentage vastbenoemden (13% tot 76%) gaan meer de vaardigheden van de

buitenschoolse navorming in de klas integreren dan leerkrachten uit scholen met meer dan 87,5%

vastbenoemden. Hetzelfde kan worden gezegd van de leerkrachten uit scholen van de middengroep.

Wordt deze relatie bekeken in samenhang met schoolgrootte, onderwijsaanbod of net dan wordt

deze relatie bevestigd. Mag men hieruit afleiden dat in scholen waar relatief weinig vastbenoemden

zijn er meer druk is om de inzichten opgedaan tijdens de navorming in de praktijk om te zetten? De

cijfers suggereren dit.
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Tabel 77.Variantie-analyse van de relatie statuut van de leerkrachten en het oordeel van de leer-
krachten over de mate waarin zij in buitenschoolse navorming verworven kennis in de
klas integreren gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en
schoolnet

Verband buitnav en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Statuut lkr

Model statuut grootte

var statuut

var grootte

Model statuut aanbod

var statuut

var aanbod

Model statuut net

var statuut

var net

2

11

2

3

10

2

4

5

2

1

.61

.19

.65

.07

.24

.42

.24

.30

.66

.22

10.44

3.33

11.13

1.27

4.16

7.36

4.13

5.10

11.28

3.77

.0001

.0002

.0001

.n.s.

.0001

.0007

.003

.0001

.0001

n.s.

.03

.06

.07

.04

minst vast>meest vast, midden>meest vast

minst vast>meest vast, midden>meest vast

geen sign. groepsverschillen

minst vast>meest vast, midden>meest vast

2 > 1, 4 > 1, 5 > 1

minst vast>meest vast, midden>meest vast

geen sign. groepsverschillen

4.5. Opbouw schoolimago

Alhoewel een flink deel van de leerkrachten zich persoonlijk niet sterk betrokken voelt bij het

bevorderen van het schoolimago, ontwikkelen de meeste scholen toch heel wat activiteiten om hun

imago te ondersteunen. Wij vonden zeer weinig schoolkenmerken die het oordeel van de

leerkrachten over het aantal activiteiten ter bevordering van het schoolimago enigszins beïnvloeden.

Twee hebben blijkbaar wel enige impact, namelijk de arbeidssituatie van de leerkrachten en de

ervaring van de directie. Het is merkwaardig dat scholen die in de middencategorie vallen wat het

aantal deeltijdsen in de school betreft, blijkbaar meer leerkrachten redenen geven om over

activiteiten ter ondersteuning van het schoolimago te spreken dan scholen met het minst of het meest

deeltijdsen. Dit blijft steeds waar, ook als wordt gecontroleerd voor schoolgrootte (hier wel

interactie), onderwijsaanbod en net. Waarom dit zo is kan men slechts gissen. De cijfers doen

vermoeden dat de overdreven aanwezigheid of afwezigheid van deeltijdsen een ander gedrag

oproept in verband met de bevordering van het schoolimago.
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Tabel 78.Variantie-analyse van de relatie tussen de arbeidsituatie van de leerkrachten en het aantal
activiteiten in functie van het schoolimago gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijs-
aanbod van de school en schoolnet

Verband actimag en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Arbeidssituatie lkr (arblkr)

Model arblkr grootte

var arblkr

var grootte

var arblkr * grootte

Model arblkr aanbod

var arblkr

var aanbod

Model arblkr net

var arblkr

var net

2

10

2

3

5

9

2

4

5

2

1

2.22

.81

.96

.32

.42

.70

1.52

.27

.96

2.19

.31

58.33

23.06

27.56

9.04

11.89

19.03

41.53

7.27

25.41

57.75

8.23

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.004

.10

.18

.14

.11

midden > meest DT, midden > minst DT

midden > meest DT, midden > minst DT

B > A, C > A, D > A, B > D, C > D

midden > meest DT, midden > minst DT, meest DT

> minst DT

1 > 2, 4 > 2, 5 > 2, 4 > 1, 5 > 1, 4 > 5

midden > meest DT, midden > minst DT

vrij > gem

Ook de relatie tussen de ervaring van de directie en het aantal imagobevorderende activiteiten

vertoont eenzelfde eigenaardig patroon. Leerkrachten stellen het meest activiteiten vast in scholen

waar de directie een ervaring heeft gelegen tussen 7 en 15 jaar. Dit beeld herhaalt zich wanneer deze

relatie wordt bekeken onder controle van schoolgrootte, onderwijsaanbod of net. Nochtans vindt

men hier ook interactie tussen grootte, aanbod, net en ervaring van de directie in relatie met het

aantal imagobevorderende activiteiten. Eén dient zich scherp aan: de meeste activiteiten worden

vermeld in vrije scholen met een directie met een gemiddelde ervaring. Men kan zich hier afvragen

waarom leerkrachten meer imagosteunende activiteiten waarnemen in deze scholen en niet in

scholen met een directie met minder dan 7 jaar ervaring of in scholen met een directie met meer dan

15 jaar ervaring. Hebben de minder ervaren directies nog niet voldoende inzicht om iets aan het

schoolimago te doen of hebben zij er nog geen tijd voor, en hebben de meer ervaren directies er geen

zin meer in? Enkel verder onderzoek kan deze vraag beantwoorden.
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Tabel 79.Variantie-analyse van de relatie tussen de ervaring van de directie en het aantal activiteiten
in functie van het schoolimago gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van
de school en schoolnet

Verband actimag en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring directie (ervdir)

Model ervdir grootte

var ervdir

var grootte

var ervdir * grootte

Model ervdir aanbod

var ervdir

var aanbod

var ervdir * aanbod

Model ervdir net

var ervdir

var net

var ervdir * net

2

9

2

3

4

8

2

4

2

5

2

1

2

2.41

.79

1.48

.61

.09

.74

1.31

.04

.27

1.13

.54

.19

.29

63.77

22.02

41.2

17.08

2.48

20.03

35.56

1.22

7.3

30.38

14.52

5.09

7.71

.0001

.0001

.0001

.0001

.04

.0001

.0001

n.s.

.0007

.0001

.0001

.02

.0005

.11

.16

.13

.13

midden > minst erv, midden > meest erv

midden > minst erv, midden > meest erv, minst erv

> meest erv

2 > 1, 2 > 4, 3 > 1, 3 > 4

midden > minst erv, midden > meest erv, meest erv

> minst erv

2 > 1, 2 > 5, 4 > 1, 4 > 5

midden > minst erv, midden > meest erv

vrij > gem

Het werd hierboven reeds gezegd, maar nogmaals moeten we beklemtonen dat niet alle leerkrachten

even sterk betrokken zijn op de opbouw van het schoolimago. Als we dit fenomeen per net

bekijken dan valt het op dat leerkrachten in het gemeenschapsonderwijs zich veel meer op dit imago

betrokken weten dan de leerkrachten in het vrij onderwijs. Na verder onderzoek blijkt dat de

betrokkenheid op de opbouw van het schoolimago vooral in de kleine gemeenschapsscholen groot

is. Ook al verklaart het net niet veel van de variantie van het leerkrachtengedrag (1%) op dit punt,

het blijft toch een interessante factor, vermits de relatie zich handhaaft als men een onderscheid

maakt naar de schoolgrootte en het onderwijsaanbod. Schoolnet in samenhang met schoolgrootte of

onderwijsaanbod verklaart trouwens opmerkelijk meer van de variantie (7% en 4%).
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Tabel 80.Variantie-analyse van de relatie tussen het net en de betrokkenheid van de leerkrachten bij
het opbouwen van het schoolimago gecontroleerd voor schoolgrootte en onderwijsaan-
bod van de school

Verband betimag en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net

Model net grootte

var net

var grootte

var net * grootte

Model net aanbod

var net

var aanbod

1

6

1

3

2

6

1

4

.86

.83

.50

.65

.25

.46

.84

.46

13.46

13.68

8.30

10.82

4.11

7.37

13.41

7.33

.0003

.0001

.004

.0001

.02

.0001

.0003

.0001

.01

.07

.04

gem > vrij

gem > vrij

A > D, B > D, C > D

gem > vrij

1 > 4, 5 > 4

Kleine scholen moeten zich weren om te overleven en dit vinden wij dan ook terug bij de

leerkrachten: hoe kleiner de scholen, hoe meer leerkrachten zich betrokken voelen op de bevordering

van het schoolimago en dit geldt onafhankelijk van het net (wel interactie) of het schoolaanbod.

Tabel 81.Variantie-analyse van de relatie tussen schoolgrootte en de betrokkenheid van de
leerkrachten bij het opbouwen van het schoolimago gecontroleerd voor onderwijsaanbod
van de school en schoolnet

Verband betimag en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte

Model grootte aanbod

var grootte

var aanbod

Model grootte net

var grootte

var net

var grootte * net

3

10

3

4

6

3

1

2

1.33

.46

.75

.03

.83

.65

.50

.25

21.71

7.46

12.31

.55

13.68

10.82

8.30

4.11

.0001

.0001

.0001

n.s.

.0001

.0001

.004

.02

.06

.07

.07

A > D, B > D, C > D, B > C, A > C

A > D, B > D, C > D, B > C

geen sign. groepsverschillen

A > D, B > D, C > D

gem > vrij

Vroeger werd er reeds vastgesteld dat leerkrachten in scholen waarin er ongeveer evenveel jongens

als meisjes zijn, zich meer betrokken voelen op de bevordering van het schoolimago dan in

overwegend jongens- of meisjesscholen. Dit fenomeen stellen we ook hier vast en het handhaaft zich
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ook als er wordt gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod of net. Nochtans moet worden

gewaarschuwd voor een interactie tussen sekseratio van leerlingen en aanbod. Alhoewel de ge-

slachtsratio niet veel verklaart van de variantie van de betrokkenheid van de leerkrachten op de

bevordering van het schoolimago, blijkt deze invloed toch significant te zijn. Men kan zich wel

afvragen waarom gemengde scholen meer betrokkenheid bij de leerkrachten bewerken in

vergelijking met andere scholen. Een directe reden zien wij hiervoor niet. Wellicht gaat de

geslachtsratio van de leerlingen samen met andere, door ons niet gekende, relevante variabelen.

Tabel 82.Variantie-analyse van de relatie tussen geslachtsratio van de leerlingen in de school en de
betrokkenheid van de leerkrachten bij het opbouwen van het schoolimago gecontroleerd
voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband betimag en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lln

(sexelln)

Model sexelln grootte

var sexelln

var grootte

Model sexelln aanbod

var sexelln

var aanbod

var sexelln * aanbod

Model sexelln net

var sexelln

var net

2

9

2

3

8

2

4

2

4

2

1

2.64

.81

1.37

.49

.77

.70

.12

.27

1.33

2.51

.00

44.00

13.76

23.39

8.28

12.99

11.86

1.94

4.59

22.15

36.78

.00

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

n.s.

.01

.0001

.0001

n.s.

.07

.11

.09

.08

midden > jongens, midden > meisjes, meisjes >

jongens

midden > jongens, meisjes > jongens

A > C, A > D, B > D, C > D

midden > jongens, midden > meisjes, meisjes >

jongens

geen sign. groepsverschillen

midden > jongens, midden > meisjes, meisjes >

jongens

geen sign. groepsverschillen

Dezelfde moeilijk te verklaren vaststelling kan men doen in verband met de sekseratio van de

leerkrachten in de school. In scholen waar er ongeveer evenveel mannen als vrouwen zijn, voelen

leerkrachten zich meer betrokken bij imagosteunende activiteiten dan in scholen met een overwicht

aan mannen, terwijl in scholen met overwegend leraressen leerkrachten zich ook meer betrokken

voelen dan in scholen met overwegend mannelijke leerkrachten. Dit is een opmerkelijke

vaststelling, vermits deze relatie zich herhaalt in scholen van gelijk welke grootte, met gelijk welk

aanbod of in gelijk welk net. De inwerking van de sekseratio van leerkrachten, meer bepaald van de

middengroep, is vooral groot in ASO-BSO- en ASO-BSO-TSO-scholen. Zou men hieruit mogen
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besluiten dat de vrouwelijke leerkrachten de aandacht van de collega's meer op het schoolimago

trekken dan leraars? Dit lijkt ons een aanvaardbaar uitgangspunt. Zou dit eveneens niet kunnen

verklaren waarom hierboven werd vastgesteld dat in overwegend meisjesscholen leerkrachten meer

betrokken zijn dan in overwegend jongensscholen. Meisjesscholen hebben immers meer vrouwelijke

leerkrachten. Dit wijkt wel af van wat hierboven werd vastgesteld bij de wens van de leerkrachten

om deel te nemen aan de besluitvorming over beheer en organisatie van de school en de wens om

mee te beslissen over onderwijskundige topics: dit wordt meer vermeld in scholen met overwegend

mannelijke leerkrachten.

Tabel 83.Variantie-analyse van de relatie tussen de geslachtsratio van de leerkrachten in de school en
de betrokkenheid van de leerkrachten bij het opbouwen van het schoolimago gecontro-
leerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband betimag en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

var sexelkr * aanbod

Model sexelkr net

var sexelkr

var net

2

10

2

3

9

2

4

3

4

2

1

2.11

.71

1.25

.76

.68

.58

.18

.39

1.06

1.67

.00

34.55

12.02

21.23

12.88

11.46

9.72

3.09

6.62

17.35

27.45

.00

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.02

.0002

.0001

.0001

n.s.

.06

.10

.09

.06

midden > mannen, vrouwen > mannen

midden > mannen, vrouwen > mannen

A > C, A > D, B > C, B > D, C > D

midden > mannen, vrouwen > mannen

1 > 4, 5 > 4

midden > mannen, vrouwen > mannen

geen sign. groepsverschillen

4.6. Pedagogisch Klimaat

Wat het pedagogisch klimaat betreft hebben we vroeger zes facetten hiervan onderzocht en ons

afgevraagd in welke mate pedagogisch gedrag van de leerkrachten bepaald werd door de structuur

van de school waarin zij werken. Over het algemeen was onze zoektocht niet zo succesvol. Of met

andere woorden: de structurele factoren waarvan wij meenden dat zij het pedagogisch gedrag van

leerkrachten zouden bepalen, hadden over het algemeen niet deze invloed. Enkele vertoonden wel
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een verband en wij gaan nu onderzoeken in welke mate dit verband schijnbaar is of niet.

Een eerste vraag betreft de betekenis van het net voor de regelduidelijkheid. Het vroeger

vastgesteld verband tussen net en regelduidelijkheid wordt hier bevestigd: gemeenschapsscholen

scoren hoger dan vrije scholen. Dit geldt niet enkel voor het verband in het algemeen, maar

eveneens als men het verband bekijkt terwijl men controleert voor schoolgrootte (let op interactie),

echter niet als men controleert voor onderwijsaanbod. Het net is trouwens een factor die slechts een

zeer klein deel van de variantie inzake regelduidelijkheid verklaart, namelijk amper 0,6%. Regel-

duidelijkheid hangt dus van tal van andere factoren af en deze worden niet gevat in de structurele

factoren die wij hebben onderzocht.

Tabel 84.Variantie-analyse van de relatie tussen het net en de mate waarin leerkrachten werken aan
regelduidelijkheid gecontroleerd voor schoolgrootte en onderwijsaanbod van de school

Verband regel en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net

Model net grootte

var net

var grootte

var net * grootte

Model net aanbod

var net

var aanbod

1

6

1

3

2

6

1

4

.11

.07

.26

.08

.07

.09

.05

.10

6.18

4.12

14.94

4.79

4.31

5.11

3.17

5.60

.01

.0004

.0001

.003

.01

.0001

n.s.

.0002

.006

.02

.03

gem > vrij

gem > vrij

C > A, C > D

geen sign. groepsverschillen

2 > 1, 5 > 1, 2 > 4, 5 > 4

Afhankelijk van het net waartoe leerkrachten behoren en afhankelijk van de geslachtsratio van de

leerkrachten in de school hebben wij vroeger een verschillende praktijk vastgesteld wat de vertaling

van de prestatie-eisen naar de concrete klaspraktijk betreft. Ook nu wordt bevestigd wat vroeger

werd vastgesteld, namelijk dat deze vertaling meer gebeurt in de gemeenschapsscholen (in

vergelijking met vrije scholen) en in scholen met ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke

leerkrachten (in vergelijking met scholen met een overwicht aan mannen of aan vrouwen). Deze

beide relaties blijven overeind als men controleert voor schoolgrootte en voor aanbod. De

verschillen naargelang de verhouding tussen mannen en vrouwen verdwijnen echter als ook het net

in de analyse betrokken wordt. Het feit dat zowel de variabele net als de variabele sekseratio slechts
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een klein deeltje van de variantie verklaart, wijst op de noodzaak om andere verklarende variabelen

te zoeken voor dit pedagogisch gedrag.

Tabel 85.Variantie-analyse van de relatie tussen het net en de mate waarin leerkrachten de prestatie-
eisen concreet naar de leerlingen vertalen, gecontroleerd voor schoolgrootte en onder-
wijsaanbod van de school

Verband vertaal en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net

Model net grootte

var net

var grootte

Model net aanbod

var net

var aanbod

1

6

1

3

6

1

4

.97

.22

1.13

.06

.19

.55

.03

30.30

6.74

35.26

1.97

5.86

16.99

1.09

.0001

.0001

.0001

n.s.

.0001

.0001

n.s.

.03

.04

.03

gem > vrij

gem > vrij

C > A, D > A

gem > vrij

geen sign. groepsverschillen

Tabel 86.Variantie-analyse van de relatie tussen de sekseratio van de leerkrachten in de school en de
mate waarin leerkrachten de prestatie-eisen concreet naar de leerlingen vertalen, gecon-
troleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband vertaal en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

var sexelkr * grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

Model sexelkr net

var sexelkr

var net

2

10

2

3

5

9

2

4

4

2

1

.37

.14

.58

.08

.10

.15

.28

.10

.25

.01

.26

11.49

4.34

18.06

2.65

3.04

4.55

8.82

3.04

7.78

0.42

7.99

.0001

.0001

.0001

.047

.01

.0001

.0002

.02

.0001

n.s.

.005

.02

.04

.04

.03

midden > mannen, midden > vrouwen

midden > mannen, midden > vrouwen

geen sign. groepsverschillen

midden > mannen, midden > vrouwen

1 > 5, 4 > 5

geen sign. groepsverschillen

gem > vrij
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In scholen met de meest ervaren directies werd het minst aan socio-psychologische begeleiding van

leerlingen gedaan. Wat wij op schoolniveau vaststelden, wordt hieronder opnieuw bevestigd op

leerkrachtenniveau. Het blijkt tevens dat dit steeds het geval is, wat ook de schoolgrootte, het

onderwijsaanbod of het net moge zijn. Waarom dit nu juist in scholen met de meest ervaren directies

het geval is, kan moeilijk met zekerheid worden gezegd. Een redelijk vermoeden is dat de idee van

socio-psychologische begeleiding van leerlingen zo nieuw is dat er meer kans toe bestaat in scholen

met jonge schoolleiders. Ook hier moet ervoor worden gewaarschuwd dat de ervaring van de

directie slechts een klein deel van de variantie inzake socio-psychologische begeleiding verklaart.

Tabel 87.Variantie-analyse van de relatie tussen de ervaring van de directie in de school en de mate
waarin leerkrachten sociaal-psychologische begeleiding geven aan de leerlingen, gecon-
troleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband socbege en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring directie (ervdir)

Model ervdir grootte

var ervdir

var grootte

var ervdir * grootte

Model ervdir aanbod

var ervdir

var aanbod

var ervdir * aanbod

Model ervdir net

var ervdir

var net

2

9

2

3

4

8

2

4

2

5

2

1

2.87

1.35

3.7

1.38

.96

1.11

1.67

.18

.67

1.20

2.87

.005

23.55

11.60

31.74

11.85

8.23

9.26

13.95

1.55

5.59

9.84

23.49

.04

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

n.s.

.004

.0001

.0001

n.s.

.04

.09

.07

.04

minst erv > meest erv, midden > meest erv

minst erv > meest erv, midden > meest erv

B > A, C > A, D > A, C > B

minst erv > meest erv, midden > meest erv

1 > 2, 1 > 4, 5 > 4

minst erv > meest erv, midden > meest erv

geen sign. groepsverschillen

4.7. Doelmatigheid van en voldoening over verschillende vormen van schoolbeleid

Uit voorgaand hoofdstuk herinneren we ons nog dat structurele factoren niet zo'n belangrijke invloed

hadden op de opvatting van leerkrachten over de belangrijkheid en doelmatigheid van het

onderwijsbeleid en op hun arbeidssatisfactie en tevredenheid voortkomend uit het schoolbeleid. De

enkele verbanden die toen werden gevonden worden hier opnieuw bekeken op schijnbaarheid.

Het belang dat leerkrachten aan een aantal schoolbeleidspraktijken hechten ondergaat wellicht

enige invloed van de eigenheid van het net, en de geslachtsratio van leerkrachten of leerlingen in de
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school. Deze invloed levert wel significante verschillen op tussen leerkrachten, maar verklaart

slechts een zeer klein deel van deze verschillen, namelijk van 0,6% tot 3% van de variantie.

Wat leren we uit dit aanvullend onderzoek? Op de eerste plaats dat leerkrachten in het

gemeenschapsonderwijs meer belang hechten aan het schoolbeleid dan hun collega's in het vrij

onderwijs en dat dit het geval is in scholen van gelijk welke grootte. Ten tweede dat leerkrachten in

scholen met ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten het schoolbeleid

belangrijker vinden voor het behoud van de onderwijskwaliteit dan leerkrachten in hoofdzakelijk

mannenscholen. Ook in vrouwenscholen wordt er meer belang gehecht aan het schoolbeleid dan in

mannenscholen. Beide relaties houden stand in scholen van verschillende grootte en met een

verscheiden onderwijsaanbod.

Ten derde ziet men gelijkaardige verbanden als de invloed van de sekseratio van de leerlingen wordt

onderzocht op het belang dat leerkrachten hechten aan het onderwijsbeleid van de school. In

meisjesscholen en in evenwichtig gemengde scholen hechten leerkrachten meer belang aan het

onderwijsbeleid dan in jongensscholen. Beide relaties houden stand indien wordt gecontroleerd voor

schoolgrootte of net. In meisjesscholen vinden leerkrachten het schoolbeleid dus opmerkelijk

belangrijker dan in jongensscholen.

Tabel 88.Variantie-analyse van de relatie tussen het net en het belang dat leerkrachten hechten aan
het schoolbeleid voor de kwaliteit van het onderwijs, gecontroleerd voor schoolgrootte
en onderwijsaanbod van de school

Verband belang en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net

Model net grootte

var net

var grootte

Model net aanbod

var net

var aanbod

1

6

1

3

6

1

4

.05

.02

.05

.02

.02

.02

.01

5.93

2.02

6.00

1.87

1.93

2.21

1.41

.02

n.s.

.01

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.006

.01

.01

gem > vrij

gem > vrij

C > D

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen
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Tabel 89.Variantie-analyse van de relatie tussen de geslachtsratio van de leerkrachten in de school en
het belang dat leerkrachten hechten aan het schoolbeleid voor de kwaliteit van het
onderwijs, gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en school-
net

Verband belang en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

Model sexelkr net

var sexelkr

var net

2

10

2

3

9

2

4

4

2

1

.12

.03

.11

.002

.03

.09

.003

.06

.10

.0009

15.82

3.47

13.35

.26

4.02

11.7

.34

8.08

12.84

.12

.0001

.0002

.0001

n.s.

.0001

.0001

n.s.

.0001

.0001

n.s.

.03

.03

.03

.03

midden > mannen, vrouwen > mannen

midden > mannen, vrouwen > mannen

geen sign. groepsverschillen

midden > mannen, vrouwen > mannen

geen sign. groepsverschillen

midden > mannen, vrouwen > mannen

geen sign. groepsverschillen

Tabel 90.Variantie-analyse van de relatie tussen de geslachtsratio van de leerlingen in de school en
het belang dat leerkrachten hechten aan het schoolbeleid voor de kwaliteit van het
onderwijs, gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en school-
net

Verband belang en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lln

(sexelln)

Model sexelln grootte

var sexelln

var grootte

Model sexelln aanbod

var sexelln

var aanbod

var sexelln * aanbod

Model sexelln net

var sexelln

var net

2

9

2

3

8

2

4

2

4

2

1

.10

.02

.08

.002

.04

.02

.005

.03

.05

.08

.002

12.90

3.06

10.48

.29

4.46

2.74

.58

3.79

6.76

10.00

.25

.0001

.001

.0001

n.s.

.0001

n.s.

n.s.

.02

.0001

.0001

n.s.

.02

.03

.03

.02

meisjes > jongens, midden > jongens

meisjes > jongens, midden > jongens

geen sign. groepsverschillen

meisjes > jongens

geen sign. groepsverschillen

meisjes > jongens, midden > jongens

geen sign. groepsverschillen
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Wat het oordeel van de leerkrachten over de doeltreffendheid van het schoolbeleid betreft, komen

wij tot de onverwachte vaststelling dat leerkrachten in scholen met de meest ervaren directies de

doeltreffendheid van het schoolbeleid het laagst inschatten. Ofschoon dit een significant verband is,

is het niet sterk. Als men kijkt in scholen van verschillende grootte of in scholen met een

verschillend onderwijsaanbod verdwijnt dit verband in bepaalde gevallen. Of leerkrachten de

doeltreffendheid van het schoolbeleid hoog schatten, is bijgevolg mede het gevolg van andere

variabelen. Dit loopt in dezelfde lijn als wat we schreven over tabel 87.

Tabel 91.Variantie-analyse van de relatie tussen de ervaring van de directie in de school en de
doeltreffendheid van het schoolbeleid volgens de leerkrachten voor de kwaliteit van het
onderwijs, gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en school-
net

Verband doel en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring directie (ervdir)

Model ervdir grootte

var ervdir

var grootte

var ervdir * grootte

Model ervdir aanbod

var ervdir

var aanbod

var ervdir * aanbod

Model ervdir net

var ervdir

var net

var ervdir * net

2

9

2

3

4

8

2

4

2

5

2

1

2

.41

.18

.36

.13

.06

.17

.25

.01

.21

.23

.05

.03

.11

17.74

8.18

16.09

5.95

2.85

7.64

10.93

.56

9.34

9.98

2.21

1.51

4.91

.0001

.0001

.0001

.0005

.02

.0001

.0001

n.s.

.0001

.0001

n.s.

n.s.

.0075

.04

.08

.06

.05

minst erv > meest erv, midden > meest erv, midden

> minst erv

minst erv > meest erv, midden>meest erv

B > A, C > A, B > D, C > D

minst erv > meest erv, midden > meest erv, midden

> minst erv

geen sign. groepsverschillen

minst erv > meest erv, midden > meest erv, midden

> minst erv

vrij > gem
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Merkwaardig is ook dat de doeltreffendheid van het schoolbeleid steeds hoger wordt ingeschat door

leerkrachten in scholen met een vrouwelijke directie dan in scholen met een mannelijke directie. Dit

is waar in scholen van gelijk welke omvang en in scholen met gelijk welk onderwijsaanbod. Maar

het moet vermeld worden dat vooral in TSO-BSO-scholen met een vrouwelijke directie hoog wordt

gescoord voor doeltreffendheid van beleid. Dit roept vragen op over de trend om meer mannelijke

dan vrouwelijke directies te benoemen, ook in meisjesscholen.

Tabel 92.Variantie-analyse van de relatie tussen het geslacht van de directie en de doeltreffendheid
van het schoolbeleid volgens de leerkrachten voor de kwaliteit van het onderwijs, gecon-
troleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet (1)

Verband doel en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslacht directie

(sexedir)

Model sexedir grootte

var sexedir

var grootte

Model sexedir aanbod

var sexedir

var aanbod

var sexedir * aanbod

1

6

1

3

6

1

4

1

.66

.23

.86

.22

.17

.13

.06

.16

28.76

10.40

38.43

9.85

7.63

5.55

2.54

7.02

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.02

.04

.008

.03

.06

.05

vrouw > man

vrouw > man

C > A, C > B, C > D

vrouw > man

2 > 1, 2 > 4, 5 > 1

(1)Het model sexedir net wordt niet in de tabel opgenomen daar het verband niet significant is.

Zeer weinig van de door ons onderzochte structurele variabelen hadden invloed op de tevredenheid

van de leerkrachten over het schoolbeleid. Van de schoolkenmerken was het enkel de

leeftijdsratio van de leerkrachten die enige invloed had. Globaal kan worden gesteld dat leerkrachten

in scholen met gemiddeld een jong leerkrachtencorps meer tevreden zijn dan leerkrachten uit

scholen waar de gemiddelde leeftijd van de leerkrachten tussen 40 en 42 jaar ligt. Eigenaardig is

evenwel dat leerkrachten uit scholen met gemiddeld het oudste corps ook meer tevreden zijn over

het schoolbeleid dan leerkrachten uit scholen met een corps tussen de 40 en 42 jaar gemiddeld. Dit

fenomeen handhaaft zich wanneer men controleert voor schoolgrootte, onderwijsaanbod of net. Het

is dus geen schijnbaar verband. Waarom de tevredenheid over het schoolbeleid nu telkens hoger is

bij de twee uiterste categorieën, namelijk leerkrachten uit scholen met een jong corps en leerkrachten

uit scholen met een oud corps, is niet meteen duidelijk. Een antwoord op dit probleem vergt nieuw

onderzoek.
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Tabel 93.Variantie-analyse van de relatie tussen de leeftijdsratio van de leerkrachten in de school en
de tevredenheid over het schoolbeleid volgens de leerkrachten, gecontroleerd voor
schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet

Verband tevrede en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdsratio lkr (lftlkr)

Model lftlkr grootte

var lftlkr

var grootte

var lftlkr * grootte

Model lftlkr aanbod

var lftlkr

var aanbod

var lftlkr * aanbod

Model lftlkr net

var lftlkr

var net

2

9

2

3

4

10

2

4

4

4

2

1

.41

.17

.31

.06

.09

.15

.30

.01

.15

.26

.31

.20

21.02

9.13

16.62

2.94

4.58

7.99

16.09

.63

8.15

13.38

16.15

10.48

.0001

.0001

.0001

.03

.001

.0001

.0001

n.s.

.0001

.0001

.0001

.001

.04

.07

.07

.05

jong>midden, oud > midden, jong > oud

jong > midden, oud > midden

C > A, C > B, C > D

jong>midden, oud > midden, jong > oud

geen sign. groepsverschillen

jong > midden, oud > midden

vrij > gem

4.8. Besluit

In dit hoofstuk hebben wij de vraag willen beantwoorden naar de mogelijke invloed van een aantal

schoolkenmerken op de opvattingen van leerkrachten over het schoolbeleid zoals dit wordt gevoerd

in hun school. De analyse bleef beperkt tot zes grote managementsdomeinen, namelijk het

personeelsbeleid, participatie van de leerkrachten aan de besluitvorming, samenwerking en

collegialiteit, navorming, pedagogisch klimaat, doelmatigheid van en voldoening over verschillende

vormen van schoolbeleid. Ook werd de vraagstelling beperkt naar de mogelijke verklarende

variabelen. Vermits er niet direct een theorie beschikbaar is die toelaat een systematische vraagstel-

ling af te werken in verband met de mogelijke invloed van bepaalde schoolkenmerken op de

beleidsopvattingen van de leerkrachten zijn we vertrokken van de volgende overwegingen. Uit

organisatiesociologisch onderzoek is gebleken dat beleidsgedrag nogal kan verschillen naar de

objectieven van de organisatie en de omvang. Om die reden werden in de laatste analyse, een

variantieanalyse op leerkrachtenniveau, drie variabelen opgenomen die zouden dienen ter controle

van de gevonden verbanden op schoolniveau. Het betreft hier de variabelen schoolgrootte,

onderwijsaanbod en net. Het moet gezegd worden dat deze variabelen op schoolniveau niet veel
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verschillen lieten zien in de beleidsopvattingen van de leerkrachten. Wij gingen er nochtans van uit

dat deze variabelen in relatie met andere variabelen wellicht toch enige invloed zouden kunnen

hebben op de opvattingen van de leerkrachten. Uit de analyse van dit hoofstuk blijkt dat

leerkrachten slechts op weinig punten van elkaar verschillen wat betreft hun beleidsopvattingen als

men enkel rekening houdt met net, schoolgrootte of onderwijsaanbod. Nochtans wordt bij het

overschouwen van de voorgaande tabellen duidelijk dat schoolgrootte, onderwijsaanbod en net wel

degelijk enige betekenis hebben, maar dan in relatie met andere variabelen. Wij hebben deze

verbanden in de vorige bladzijden niet zo uitvoerig besproken, maar een korte terugblik op de

tabellen maakt meteen duidelijk dat elk van de drie variabelen niet zonder belang is. Ter illustratie

geven wij enkele voorbeelden: in tabel 59 kunnen we lezen dat de variabelen net en aanbod samen

26% van de variantie verklaren van het oordeel van de leerkrachten over de autonomie van de

directie bij aanwerving en benoeming en tevens blijkt dat wanneer de variabele 'net' onder controle

wordt gehouden de leerkrachten in het ASO- en die in TSO-BSO-scholen van dit fenomeen meer

overtuigd zijn dan die in ASO-TSO-BSO-scholen. Deze analyse kan worden uitgebreid met tal van

andere voorbeelden. Globaal genomen is de factor 'net' minder belangrijk dan wij vermoedden. Uit

voorgaande tabellen blijkt echter voldoende dat leerkrachten wel degelijk verschillende opvattingen

over het schoolbeleid formuleren afhankelijk van de grootte van de school waarin ze werken en

afhankelijk van het onderwijsaanbod in hun school.

Wat zijn nu de belangrijkste proposities die kunnen worden afgeleid uit voorgaande analyse? Wij

geven deze kort weer. Doch vooraleer dit te doen, herinneren we eraan dat er 12 schoolkenmerken

in onze analyse als onafhankelijke variabele werden opgenomen. In deze toetsing op schijnbaarheid

hebben we ons echter beperkt tot het onderzoek van de variabelen die in hoofdstuk 3 significante

verschillen hadden getoond. Daarenboven geven we in de volgende proposities enkel de variabelen

die significante verschillen blijven leveren ook wanneer schoolgrootte, onderwijsaanbod of net

constant worden gehouden. Dit zijn de gevonden relaties:

Personeelsbeleid:

-In het vrij onderwijs wordt de autonomie van de directie bij benoeming en aanwerving van

leerkrachten hoger ingeschat dan in het gemeenschapsonderwijs.

-In scholen met een hoge proportie aan jonge leerkrachten schatten de leerkrachten de autonomie

van de directie hoger in dan in scholen met oude leerkrachten.

-In scholen met hoofdzakelijk mannelijke leerkrachten wordt de autonomie van de directie hoger

ingeschat dan in andere scholen.
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-Hoe groter de school, des te meer autonomie wordt er aan de directie toegewezen.

-In scholen waar zowel type 1 als type 2 aanwezig zijn, nemen de leerkrachten meer

beoordelingsactiviteiten van de directie waar.

-Hoe kleiner de scholen, des te minder beoordelingsactiviteiten er door de leerkrachten worden

waargenomen.

Participatie aan de overlegorganen

-In scholen waar zowel type 1 als type 2 aanwezig zijn, zijn de leerkrachten meer tevreden over de

werking van de overlegorganen.

-In scholen waar de directie meer ervaring heeft, zijn de leerkrachten minder tevreden over de

werking van de overlegorganen.

-Leerkrachten verschillen in opvatting over de onmisbaarheid van de overlegorganen afhankelijk

van de grootte van de school. Het verband is echter niet eenduidig.

-In scholen met overwegend mannelijke leerkrachten willen de leerkrachten meer participeren aan

de besluitvorming over beheer en organisatie van de school.

-Leerkrachten in scholen waar enkel de eerste twee graden aanwezig zijn, willen meer participeren

aan de onderwijskundige besluitvorming.

-Leerkrachten in scholen met overwegend mannelijke leerkrachten willen meer participeren aan de

onderwijskundige besluitvorming.

-Leerkrachten in overwegend jongensscholen en in evenwichtig gemengde scholen willen meer

participeren aan de onderwijskundige besluitvorming dan in meisjesscholen.

-Leerkrachten in scholen met een lage proportie deeltijdsen willen meer participeren aan de

onderwijskundige besluitvorming.

-Scholen met het meest vastbenoemde leerkrachten wensen meer beslissingen te nemen over

onderwijskundige topics.

Samenwerking en collegialiteit

-Leerkrachten in scholen met een jonge staf ervaren meer een collegiale sfeer.

-Leerkrachten in scholen waar de gemiddelde ervaring in de school gelegen is tussen 14 en 17 jaar

ervaren meer een collegiale sfeer dan leerkrachten in scholen met gemiddeld een minder of een

meer ervaren corps.
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Navorming

-In scholen met het meest deeltijdsen participeren de leerkrachten het meest aan navorming.

-Behoren leerkrachten tot scholen met relatief weinig vastbenoemden, dan zijn zij veeleer geneigd

om de binnenschoolse navorming in de didactische praktijk om te zetten.

Opbouw schoolimago

-Leerkrachten in scholen met een gemiddelde proportie deeltijdsen nemen meer imagobevorderende

activiteiten waar.

-Leerkrachten met een directie met een ervaring van 7 tot 15 jaar stellen meer imagobevorderende

activiteiten vast dan leerkrachten in scholen met een directie met minder of meer ervaring.

-In het gemeenschapsonderwijs voelen leerkrachten zich meer betrokken bij de opbouw van het

schoolimago dan in het vrij onderwijs.

-Hoe kleiner de scholen, des te meer voelen leerkrachten zich betrokken bij de opbouw van het

schoolimago.

-Leerkrachten in overwegend gemengde scholen of in meisjesscholen voelen zich meer betrokken

bij de opbouw van het schoolimago.

-Leerkrachten in scholen met overwegend mannelijke leerkrachten voelen zich minder betrokken bij

de opbouw van het schoolimago.

Pedagogisch klimaat

-In het gemeenschapsonderwijs stellen leerkrachten meer dan in het vrij onderwijs, dat zij aan

regelduidelijkheid in de klas werken.

-Bij de leerkrachten van het gemeenschapsonderwijs leeft meer dan in het vrij onderwijs de

gewoonte dat zij de concrete prestatie-eisen naar de kinderen toe vertalen.

-Waar mannelijke en vrouwelijke leerkrachten ongeveer in gelijk aantal in de school aanwezig zijn,

gaan zij meer de concrete prestatie-eisen naar de leerlingen vertalen.

-In scholen met de meest ervaren directie wordt volgens de leerkrachten het minst aan socio-

psychologische begeleiding van de leerlingen gedaan.

Doelmatigheid van en voldoening over verschillende vormen van schoolbeleid

-In het gemeenschapsonderwijs hechten leerkrachten meer belang aan schoolbeleid dan in het vrij

onderwijs.

-In scholen met ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten of een overwicht aan
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vrouwelijke leerkrachten hechten leerkrachten meer belang aan schoolbeleid dan in scholen met

overwegend mannelijke leerkrachten.

-In scholen met overwegend meisjes of in evenwichtig gemengde scholen hechten leerkrachten meer

belang aan schoolbeleid dan in jongensscholen.

-Hoe minder ervaring de directie in een school heeft, des te meer zijn de leerkrachten overtuigd van

de doeltreffendheid van het schoolbeleid.

-Leerkrachten met een vrouwelijke directie schatten de doeltreffendheid van het schoolbeleid voor

de kwaliteit van het onderwijs hoger dan de leerkrachten onder een mannelijke directie.

-De leeftijdsratio van de leerkrachten in een school heeft invloed op de tevredenheid van de

leerkrachten over het schoolbeleid, maar de richting hiervan is niet eenduidig.

Tot daar de belangrijkste proposities die na toetsing op schijnbaarheid konden behouden blijven.

Wij maken geen melding van de vele schoolkenmerken waarvan wij dachten dat zij enige invloed

zouden hebben op de beleidsopvatting van de leerkrachten, maar waarvan achteraf bleek dat zij geen

differentiatie tussen de leerkrachten toelieten. Als voorbeeld vermelden we enkele factoren die geen

of bijna geen invloed hadden op de beleidsopvattingen van de leerkrachten: de verdeling van de

diploma's over de school (regenten, licentiaten e.a.), de schoolstructuur (middenschool of andere

structuren), ervaring van de leerkrachten, leeftijd en geslacht van de directie. De andere

schoolkenmerken kwamen aan bod, maar meestal in zeer specifieke domeinen.

Tot slot moet nog worden onderstreept dat dit een eerste analyse is die ondermeer voor de

persoonskenmerken nog zou moeten aangevuld worden en waarin zou moeten gecontroleerd worden

voor andere variabelen in functie van een specifieke vraagstelling. Daarenboven zou de analyse nog

kunnen verbeterd worden door een beroep te doen op multi-level analyse, waarvan we in het vierde

deel enkele voorbeelden zullen geven. Dit zal echter het voorwerp zijn van afzonderlijke publikaties.
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5. SCHOOLBELEIDSTYPES

5.1. Schoolbeleidstypes op basis van de opvattingen van de leerkrachten over schoolbeleid

5.1.1. UITGANGSPUNTEN

Tot zover werden de opvattingen van de leerkrachten en directie over het schoolbeleid in hun school

beschreven. Tevens werd er onderzocht of deze opvattingen varieerden onder invloed van

persoonskenmerken en schoolkenmerken. Alle variabelen werden afzonderlijk onderzocht.

In deze paragraaf willen we dit opgesplitste beeld van het schoolbeleid meer synthetiseren. Niet alle

scholen verschillen immers wat hun schoolbeleid betreft. Er zijn m.a.w. categorieën of types te

vinden. Om deze te construeren hebben wij enkele decisies genomen die aanvechtbaar zijn, maar

anderzijds toch op goede gronden steunen. Op de eerste plaats werd er vertrokken van de vraag of

de types zouden worden opgebouwd op basis van alle onderzochte variabelen tesamen dan wel of

het niet beter ware de scholen te typeren op basis van variabelen die enigszins met elkaar een

inhoudelijke band hebben. Anders uitgedrukt: zouden de 25 onderzochte variabelen samen genomen

worden en zou er dan gezocht worden naar de beste combinatie van deze variabelen of zou

bijvoorbeeld gezocht worden naar het typeren van de scholen door een beroep te doen op

aanverwante variabelen, zoals 'oordeel over de werking van de participatie-organen' (werpart) en

'oordeel over de onmisbaarheid van de raden voor kwaliteitsbewaking' (onmpart); of om een ander

voorbeeld te geven: 'samenwerking met collega's' (colact) en 'collegiale sfeer tussen collega's'

(colsfe), enz. Wij hebben voor deze laatste optie gekozen. Waarom? Na het laten lopen van een

clusteranalyse vanuit het eerste standpunt, kregen wij de indruk dat de combinatie van die vele

factoren in feite op een kunstmatige wijze werd gerealiseerd. De verschillende types waren in feite

niet goed meer te onderscheiden. De lading van elk type was op tal van punten dezelfde als deze

van de andere types. Daarom werd er gekozen om te zoeken naar typeringen rekening houdend met

de inhoud van de variabelen. Er werden types gezocht die telkens vertrokken van bepaalde

domeinen van schoolbeleid zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk. Zo bijvoorbeeld werden

scholen getypeerd op basis van het oordeel van leerkrachten op de vragen die betrekking hebben op

de 'autonomie van de directie bij de aanwerving en de benoeming' (auton) en op de

'beoordelingsactiviteiten van de directie' (obslkr). Op het domein van de participatie van de

leerkrachten aan de besluitvorming werden types gezocht rond twee invalshoeken, namelijk op de

eerste plaats werd er gezocht naar types door rekening te houden met de oordelen over de werking
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van de participatieorganen (werpart en onmpart) en op de tweede plaats werden types geconstrueerd

rond de wens van betrokkenheid van leerkrachten op het beheer van school en/of onderwijskundige

topics. Tot zover deze enkele voorbeelden. De andere typeringen komen hierna aan bod.

Een tweede belangrijk probleem was de wijze waarop de types zouden worden geconstrueerd. Een

eerste standpunt is gewoon te zoeken naar de beste mathematische combinatie van de variabelen op

basis van de onderzoeksresulaten. Verschillende pogingen in die zin gaven een opdeling van de

scholen in zeer veel types. Voor verder onderzoek is hiermee moeilijk te werken. Aangezien we

slechts 23 scholen in onze steekproef hebben en een vrije clustering een opdeling voor gevolg had in

zeer kleine aantallen per type, werd een pragmatische beslissing genomen. Voor elke

variabelencombinatie werd er gezocht naar de drie clusters van scholen die het best bij elkaar

aansloten. Dit duwt enigszins de gegevens in een bepaald patroon, maar heeft als voordeel dat er

met deze types nog te werken valt. Om dit alles te realiseren werd er een beroep gedaan op Ward's

Minimum variance cluster analysis (Sas, 1990: 519 e.v.).

5.1.2. BESCHRIJVING VAN DE TYPES

5.1.2.1. Personeelsbeleid

Wat het personeelsbeleid betreft werd er gezocht naar een typering van de scholen op basis van het

oordeel van de leerkrachten over de autonomie van de directie bij de aanwerving en benoeming van

leerkrachten (auton) en de beoordelingsactiviteiten van de directie (obslkr). Drie types worden er

onderscheiden:

1) Van een passief naar actief personeelsbeleid (8 scholen): deze scholen scoren overwegend laag

wat de autonomie van de directie betreft inzake aanwerving en benoeming van leerkrachten en

scoren meestal hoger dan het gemiddelde wat de beoordelingsactiviteiten betreft: 3, 6, 5, 11, 18, 19,

21, 25.

2) Van een actief naar passief personeelsbeleid (9 scholen): de directie is hier zeer autonoom inzake

benoeming en aanwerving, maar is meestal minder actief op het vlak van de beoordelingen van de

leerkrachten: 4, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 22.

3) Steeds actief personeelsbeleid (6 scholen): zowel op het vlak van de aanwerving, benoeming als

beoordeling van de leerkrachten zijn de directies actief: 1, 2, 8, 13, 17, 23.
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5.1.2.2. Participatie aan de besluitvorming

De besluitvorming in de scholen werd volgens twee criteria getypeerd. Ten eerste werd er rekening

gehouden met het oordeel van de leerkrachten over de werking van de participatie-organen en ten

tweede werd er gezocht naar types op basis van de wensen van de leerkrachten om betrokken te

worden bij het schoolbeleid.

Het oordeel van de leerkrachten over de werking van de participatie-organen werd samengesteld uit

de antwoorden op de vraag naar het oordeel van de leerkrachten over de werking van de participatie-

organen (werpart) en op de vraag naar de onmisbaarheid van de raden voor de kwaliteitsbewaking

(onmpart). De volgend drie types tekenen zich af in de antwoorden:

1) Participatiebetrokken scholen: Tamelijk tevreden over participatie, maar sterk overtuigd van de

onmisbaarheid van de raden voor de kwaliteitsbewaking (15 scholen): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15,

16, 17, 18, 20, 25.

2) Participatie als redding: Ontevreden over de participatie en sterk overtuigd van de onmisbaarheid

van de raden voor de kwaliteitsbewaking (4 scholen): 9, 10, 21, 22.

3) Participatie als mogelijkheid: Tamelijk tevreden over de participatie, maar niet uitgesproken

overtuigd van de onmisbaarheid van de raden voor de kwaliteitsbewaking (4 scholen): 5, 14, 19, 23.

Scholen werden vervolgens getypeerd aan de hand van de wensen van de leerkrachten om betrokken

te zijn bij het beheer en de organisatie van de school (betwbe1) en bij onderwijskundige topics

(wilpart). De volgende drie types werden gevonden:

1) Sterk beleidsbetrokken scholen (4 scholen): leerkrachten willen zowel bij het beheer, de

organisatie als op het onderwijskundige vlak betrokken worden bij het beleid: 1, 5, 10, 22.

2) Tamelijk beleidsbetrokken scholen (13 scholen): de leerkrachten willen enigszins betrokken

worden bij het beleid inzake beheer, organisatie en het onderwijskundige: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 16,

17, 18, 19, 21, 25.

3) Zwak beleidsbetrokken scholen (6 scholen): de leerkrachten willen minder dan het gemiddelde

betrokken worden bij het beleid inzake beheer, organisatie en het onderwijskundige: 3, 8, 13, 14, 20,

23.
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5.1.2.3. Samenwerking en collegialiteit

De samenwerking en de collegialiteit tussen leerkrachten werd bekeken vanuit twee standpunten:

werken leerkrachten samen (colact) en ervaren zij de sfeer in de school als collegiaal (colsfe)? Hier

werden de volgende types gevonden:

1) Sterk collegiale scholen (2 scholen): de leerkrachten werken hier meer dan gemiddeld samen en

schatten de collegiale sfeer hoger dan gemiddeld in: 2, 8.

2) Subjectief collegiale scholen (13 scholen): de leerkrachten werken hier niet veel samen, maar

ervaren toch een relatief sterk collegiale sfeer: 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 25.

3) Tamelijk collegiale scholen ( 8 scholen): de samenwerking van de leerkrachten en hun oordeel

over de collegiale sfeer ligt rondom het gemiddelde: 3, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 22.

5.1.2.4. Navorming

Om de scholen te typeren qua navorming werd er gewerkt met drie variabelen: 1) de mate van

deelname aan de navorming (intnav), 2) de mate van integratie van buitenschoolse navorming

(buitnav) en 3) de mate van integratie van binnenschoolse navorming (binnav). Dit zijn de drie

types:

1) Vruchtbare navorming (6 scholen): deze scholen scoren over het algemeen hoger dan het

gemiddelde op de mate van deelname aan navorming en integreren zowel de externe als de interne

navorming in hun klaspraktijk: 9, 13, 14, 20, 22, 23.

2) Extern geöriënteerde navorming (12 scholen): in deze scholen wordt er heel wat geparticipeerd

aan de navorming, maar de integratie in het onderwijs heeft voornamelijk betrekking op de

buitenschoolse navorming: 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 25.

3) Zwakke navorming (5 scholen): er wordt hier weinig aan navorming geparticipeerd en de

integratie van de binnenschoolse navorming in het onderwijs is erg zwak. De integratie van de

buitenschoolse navorming ligt rond het gemiddelde: 1, 5, 8, 10, 15.

5.1.2.5. Opbouw schoolimago

Bij de typering van de opbouw van het schoolimago wordt gewerkt met de volgende variabelen. Op

de eerste plaats wordt er rekening gehouden met het aantal activiteiten dat in de school wordt

opgezet om het schoolimago op te bouwen (actimag). Ten tweede wordt er onderzocht in welke
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mate de leerkrachten betrokken zijn bij de besluitvorming om dit schoolimago op te bouwen

(betimag). Dit geeft de volgende types:

1) Schoolimago is zaak van leerkrachten (7 scholen): in deze scholen worden vele activiteiten

ondernomen om het imago van de school te stimuleren en de leerkrachten zijn er meer dan

gemiddeld bij betrokken: 4, 14, 15, 16, 20, 22, 25.

2) Schoolimago is geen grote zorg (10 scholen): het aantal actviteiten in de deze scholen in dienst

van het imago is meestal lager dan het gemiddelde, maar de leerkrachten nemen toch deel aan de

besluitvorming daaromtrent: 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 19, 21.

3) Schoolimago is zaak van de directie (6 scholen): er worden minder dan het gemiddelde aantal

activiteiten opgezet om het imago van de school te bevorderen en de leerkrachten nemen hieraan

minder dan het gemiddelde deel: 1, 3, 9, 10, 17, 23.

5.1.2.6. Pedagogisch klimaat

Wat het pedagogisch klimaat betreft werden er twee typeringen uitgewerkt. De eerste heeft

betrekking op de aandacht van de leerkrachten in de school voor het duidelijk maken van hun

verwachtingen naar de leerlingen. Hierin worden vier variabelen opgenomen: 1) werken aan

regelduidelijkheid (regel), 2) de dialoog van leerkrachten en directie over de cognitieve prestatie-

eisen voor de leerlingen (dialoog), 3) de vertaling van de prestatie-eisen naar de leerlingen in de

klaspraktijk (vertaal) en 4) de schoolse reglementering van de evaluatie van de leerlingen (evaluat).

De tweede typologie betreft de begeleiding die de leerkrachten voor de leerlingen verzorgen. Twee

variabelen worden hierbij gebruikt: 1) de sociaal-psychologische begeleiding van de leerlingen

(socbege) en 2) de begeleiding op studiegebied (stubege).

De eerste drie types op pedagogisch vlak zijn de volgende:

1) Sterk pedagogisch betrokken (3 scholen): deze scholen scoren hoog op de vier variabelen: 5, 11,

23.

2) Matig pedagogisch betrokken (14 scholen): de scores van de scholen rond de vier variabelen

liggen tamelijk dicht bij het globale gemiddelde: 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25.

3) Zwak pedagogisch betrokken (6 scholen): hier scoren alle scholen beneden het gemiddelde, en dit

vooral voor regelduidelijkheid, dialoog en vertaling naar de concrete klaspraktijk: 1, 3, 4, 7, 15, 21.



164 Het Leerkrachten- en Directieonderzoek

De drie types op het vlak van studentenbegeleiding zijn de volgende:

1) Sterke leerlingenbegeleiding (2 scholen): in deze scholen staat de sociaal-psychologische en de

studiebegeleiding hoog aangeschreven: 2, 23.

2) Matige leerlingenbegeleiding (19 scholen): de sociaal-psychologische en/of de studiebegeleiding

ligt rondom het globale gemiddelde in deze scholen: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 22, 25.

3) Zwakke leerlingenbegeleiding (2 scholen): de leerlingenbegeleiding ligt zowel op het sociaal-

psychologische als op het vlak van studiebegeleiding beneden het gemiddelde: 7, 21.
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Tabel 94.Overzicht van de schoolbeleidtypes zoals beschreven door de leerkrachten

Types Scholen R2

Personeelsbeleid

-actief

-passief

-ingrijpend

4,7,9,10,14,15,16,20,22

3,5,6,11,18,19,21,25

1,2,8,13,17,23

0.9508

0.7108

0.8863

Participatie schoolbeleid

-participatiebetrokken

-participatie als redding

-participatie als mogelijkheid

1,2,3,4,6,7,8,11,13,15,16, 17,18,20,25

9,10,21,22

5,14,19,23

0.5585

0.6969

0.8822

Wens tot beleidsbetrokkenheid

-sterk beleidsbetrokken

-tamelijk beleidsbetrokken

-zwak beleidsbetrokken

1,5,10,22

2,4,6,7,9,11,15,16,17,18,19,21,25

3,8,13,14,20,23

0.7218

0.8216

0.9050

Samenwerking en collegialiteit

-sterk collegiaal

-subjectief collegiaal

-tamelijk collegiaal

2,8

1,4,5,6,7,11,13,15,16,20, 21,23,25

3,9,10,14,17,18,19,22

0.9121

0.5493

0.6877

Navorming

-vruchtbare navorming

-extern georiënteerde navorming

-zwakke navorming

9,13,14,20,22,23

2,3,4,6,7,11,16,17,18,19,21,25

1,5,8,10,15

0.8030

0.5461

0.7608

Opbouw schoolimago

-zaak van leerkrachten

-geen grote zorg

-zaak van directie

4,14,15,16,20,22,25

2,5,6,7,8,11,13,18,19,21

1,3,9,10,17,23

0.8069

0.6460

0.8958

Pedagogisch vlak

-sterk pedagogisch betrokken

-matig pedagogisch betrokken

-zwak pedagogisch betrokken

5,11,23

2,6,8,9,10,13,14,16,17,18,19,20,22,25

1,3,4,7,15,21

0.7991

0.7424

0.5814

Studentenbegeleiding

-sterke studentenbegeleiding

-matige studentenbegeleiding

-zwakke studentenbegeleiding

2,23

1,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,

20,22,25

7,21

0.9348

0.5051

0.8596
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5.2. Schoolbeleidstypes op basis van de opvattingen van de directie over schoolbeleid

5.2.1. BESCHRIJVING VAN DE TYPES

5.2.1.1. Personeelsbeleid

Personeelsbeleid wordt getypeerd op basis van twee variabelen, net zoals dit het geval is voor de

leerkrachten, namelijk autonomie van de directie bij de aanwerving en benoeming van leerkrachten

(auton) en de beoordelingsactiviteiten van de directie (obslkr). Dezelfde drie types worden er

gevonden:

1) Passief personeelsbeleid (8 scholen): de directie ziet voor zichzelf hier helemaal geen autonomie

bij de aanwerving en benoeming van leerkrachten en zij scoren ook lager dan het gemiddelde wat de

beoordelingsactiviteiten betreft.

2) Actief personeelsbeleid (8 scholen): hier schatten de directies hun autonomie bij de aanwerving en

benoeming van leerkrachten hoger dan het gemiddelde, maar wat hun beoordelingsactiviteiten van

leerkrachten betreft, geven zij zich een lager cijfer dan het gemiddelde.

3) Ingrijpend personeelsbeleid (7 scholen): de directies geven zich hier voor de twee variabelen

hogere waarden dan de gemiddelden.

5.2.1.2. Participatie aan de besluitvorming

Net zoals bij de leerkrachten worden hier twee reeksen types geconstrueerd. De eerste reeks

beschrijft het oordeel van de directies over de werking van de participatie-organen. Hierin wordt

rekening gehouden met het oordeel van de directies over de werking van de participatie-organen

(werpart) en met hun opvatting over de onmisbaarheid van de raden voor de kwaliteitsbewaking

(onmpart). Drie types onderscheiden we:

1) Participatiebetrokken scholen (14 scholen): de directies zijn hier meer dan gemiddeld tevreden

over de werking van de raden en geloven ook meer dan gemiddeld in de onmisbaarheid van de raden

voor het behoud van de kwaliteit in de school.

2) Participatie als redding (4 scholen): in dit type zijn de directies minder dan gemiddeld tevreden

over de werking van de raden, maar behalen haast het gemiddelde voor wat het oordeel over de

onmisbaarheid van de raden voor het behoud van de kwaliteit betreft.

3) Participatie als mogelijkheid (5 scholen): men is hier meer dan gemiddeld tevreden over de
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werking van de raden, maar gelooft duidelijk minder in de onmisbaarheid van de raden voor het

behoud van de kwaliteit.

Typeren we de scholen naar de indruk die de directie heeft over de wensen van de leerkrachten om

betrokken te zijn bij de organisatie en het beleid van de scholen (betwbe1) en bij onderwijskundige

topics (wilpart), dan krijgen we de volgende types:

1) Sterk beleidsbetrokken (4 scholen): hier oordelen directies hoger dan gemiddeld dat de

leerkrachten zowel bij het beheer en de organisatie als bij het onderwijskundige willen betrokken

worden.

2) Tamelijk beleidsbetrokken (11 scholen): bij de organisatie en het beheer zouden de leerkrachten

rond het gemiddelde willen betrokken worden volgens de directie en bij het onderwijskundige willen

zij meer dan het gemiddelde betrokken worden.

3) Zwak beleidsbetrokken (8 scholen): de betrokkendheid van de leerkrachten bij organisatie, beheer

en het onderwijskundige ligt hier volgens de directie lager dan het gemiddelde.

5.2.1.3. Samenwerking en collegialiteit

Op basis van het oordeel van de directie over de samenwerking van leerkrachten (colact) en hun

bereidheid tot samenwerking (colsfe) kunnen de volgende types worden onderscheiden:

1) Subjectief collegiaal (4 scholen): volgens de directeurs werken hun leerkrachten minder dan het

globale gemiddelde samen, maar zijn ze wel zeer bereid (meer dan gemiddeld) om samen te werken.

2) Subjectief en actief collegiaal (11 scholen): in de ogen van de directie werken hun leerkrachten

wel tamelijk goed samen (rond het gemiddelde) en zijn zij ook bereid om samen te werken (rond het

gemiddelde).

3) Actief collegiaal (8 scholen): de directeurs schatten de samenwerking van hun leerkrachten hoog

in (meer dan het gemiddelde), doch denken zij dat de leerkrachten eigenlijk niet zo bereid zijn om

samen te werken (veel lager dan het gemiddelde).

5.2.1.5. Opbouw schoolimago

Om de visie van de directie op de opbouw van het schoolimago te typeren werd er rekening

gehouden met de volgende variabelen. Op de eerste plaats wordt het aantal activiteiten dat in de

school wordt opgezet om het schoolimago op te bouwen in de cluster betrokken (actimag). Ten

tweede wordt er rekening gehouden met de mate waarin de leerkrachten betrokken zijn bij de
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besluitvorming om dit schoolimago op te bouwen (betimag). De volgende types worden er

onderscheiden:

1) Opbouw van schoolimago is zaak van directie (7 scholen): de meeste scholen nemen meer dan

gemiddeld initiatieven om het schoolimago te steunen, doch de leerkrachten zijn hier minder dan

gemiddeld bij betrokken.

2) Opbouw van het schoolimago is een zaak van directie én leerkrachten (6 scholen): in deze scholen

worden bijna alle voorgestelde actiemiddelen toegepast en wordt de betrokkenheid van de

leerkrachten meer dan gemiddeld onderstreept.

3) Schoolimago-opbouw voert tot weinig actie, maar betrekt wel alle leerkrachten daarin (10

scholen): deze scholen nemen minder dan gemiddeld initiatieven om het schoolimago te steunen,

maar alle leerkrachten worden er volgens de directie wel bij betrokken.

5.2.1.6. Pedagogisch klimaat

Hier werden twee types ontwikkeld. Het eerste type bouwt de volgende variabelen in: 1) werken aan

de regelduidelijkheid (regel), 2) de dialoog van de directie en de leerkrachten over de cognitieve

prestatie-eisen aan de leerlingen (dialoog), 3) de vertaling van de prestatie-eisen naar de leerlingen

toe in de klaspraktijk (vertaal) en 4) de schoolse reglementering van de evaluatie van de leerlingen

(evaluat). Dit zijn de drie clusters:

1) Sterk pedagogisch betrokken (10 scholen): al deze directies scoren hoger dan het gemiddelde op

de vier variabelen.

2) Matig pedagogisch betrokken (12 scholen): al deze directies scoren op de vier variabelen rond het

gemiddelde.

3) Zwak pedagogisch betrokken (1 school): enkel op de variabele regelgeving scoort deze directie

iets boven het gemiddelde; op alle andere variabelen sterk beneden het gemiddelde.

Leerlingenbegeleiding wordt getypeerd aan de hand van 1) de socio-psychologische begeleiding van

de leerlingen (socbege) en 2) de begeleiding op studiegebied (stubege). Volgende clusters worden er

gevonden:

1) Sterke leerlingenbegeleiding (12 scholen): beide vormen van leerlingenbegeleiding staan hier

hoog aangeschreven.

2) Matige leerlingenbegeleiding (6 scholen): de socio-psychologische begeleiding ligt rond het

gemiddelde en de studiebegeleiding is afwezig of ligt ver beneden het gemiddelde.
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3) Zwakke leerlingenbegeleiding (5 scholen): de socio-psychologische begeleiding haalt hier een

score 0 of veel lager dan het gemiddelde, terwijl de studiebegeleiding ook 0 is of soms het

gemiddelde haalt.

Tabel 95.Overzicht van de schoolbeleidstypes zoals beschreven door de directie

Types Scholen R2

Personeelsbeleid

-actief

-passief

-ingrijpend

2,4,7,9,10,15,20,22

3,5,6,11,17,19,21,25

1,8,13,14,16,18,23

.835

.927

1.0

Participatie schoolbeleid

-participatiebetrokken

-participatie als redding

-participatie als mogelijkheid

1,2,7,8,9,10,13,14,15,17,20,21,23,25

3,4,16,22

5,6,11,18,19

.648

.956

.797

Wens tot beleidsbetrokkenheid

-sterk beleidsbetrokken

-tamelijk beleidsbetrokken

-zwak beleidsbetrokken

1,16,17,20

2,4,5,7,8,9,11,14,19,22,25

3,6,10,13,15,18,21,23

.940

.791

.692

Samenwerking en collegialiteit

-subjectief collegiaal

-subjectief-actief

-actief collegiaal

17,21,22,23

3,4,6,7,9,10,11,13,16,18,19

1,2,5,8,14,15,20,25

.879

.765

.825

Opbouw schoolimago

-zaak van directie

-directie + leerkrachten

-weinig actie + lkr actief

3,4,6,13,18,21,22

1,7,14,15,16,20

2,5,8,9,10,11,17,19,23,25

.696

.927

.882

Pedagogisch vlak

-sterk pedagogisch betrokken

-matig pedagogisch betrokken

-zwak pedagogisch betrokken

2,5,7,9,10,11,14,18,20,23

1,3,4,6,8,13,15,16,17,19,22,25

21

.549

.645

Studentenbegeleiding

-sterke leerlingenbegeleiding

-matige leerlingenbegeleiding

-zwakke leerlingenbegeleiding

2,3,4,5,8,9,13,15,16,17,20,23

1,7,10,14,18,25

6,11,19,21,22

.713

.871

.774
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Deel 3. Het leerlingenonderzoek

Het leerlingenonderzoek vormt een zeer belangrijk deel van deze studie. Samen met de arbeidssatis-

factie van directie en leerkrachten vormen de resultaten van de leerlingen immers de maatstaf voor

de kwaliteit van het management. Wij richten ons in het leerlingenonderzoek enerzijds op de

cognitieve prestaties van de leerlingen en anderzijds op de dynamisch affectieve resultaten van het

door hen gevolgde onderwijs. Om onderzoekstechnische redenen beperken wij ons hierbij tot de

eerste- en zesdejaarsleerlingen.

In een eerste punt zullen wij beknopt ingaan op de literatuur rond het thema van de bijdrage van de

school aan leerprestaties en schoolloopbanen, de controle voor instroomverschillen, het meten van

cognitieve leerprestaties en het meten van het leerlingwelbevinden. In een tweede punt schetsen we

de steekproeftrekking en het verloop van het leerlingenonderzoek. Vervolgens bespreken we het

testmateriaal. In een vierde punt geven we de bestudeerde leerlingenkenmerken. In een vijfde en

zesde punt bespreken we de resultaten van het schoolwelbevinden en de schoolvorderingen. Tot slot

gaan we na of er een verband is tussen de cognitieve resultaten en het schoolwelbevinden.
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1. BEVINDINGEN UIT DE LITERATUUR

1.1. De bijdrage van de school aan leerprestaties en schoolloopbaan

Heel wat onderzoekers hebben reeds gepoogd vast te stellen welke de bijdrage is van schoolse

factoren in het verklaren van prestaties en schoolloopbanen.

Bloom (1976), b.v., noemt als belangrijke variabele de kwaliteit van het onderwijzen. Hij stelt dat

deze zo'n 20 tot 25% van de verschillen in leerprestaties kan verklaren.

Brookover e.a. (1979) komen tot de conclusie dat het schoolklimaat nog zo'n 25% van de variantie

in leerprestaties verklaart, ook als vooraf wordt gecontroleerd voor sociaal milieu en raciale samen-

stelling. Uit de analyses van Roeleveld (1987) blijkt dat in de Nederlandse situatie ongeveer 10%

van de totale variantie in eindposities van leerlingen aan tussenschoolse verschillen valt toe te

schrijven (Bosker et al., 1989: 10-11).

Scheerens (1989: 127-129) vermeldt een tussenschoolse variantie in output van zowat 11 à 12%.

Specifieke schoolkenmerken blijken trouwens nooit meer dan die 11 à 12% te kunnen verklaren.

Het effect van schoolkenmerken die zo'n 3% variantie in leerlingprestaties verklaren, kan ook

worden uitgedrukt als 25% verklaarde tussenschoolse variantie. Deze grootheid drukt dan uit wat de

bijdrage van het bepaalde schoolkenmerk is aan datgene wat er op schoolniveau te verklaren is.

Immers, het grootste deel van de variantie in leerlingprestaties wordt bepaald door moeilijk

beïnvloedbare achtergrondkenmerken van leerlingen, zoals het ouderlijk milieu en intelligentie.

1.2. Controle voor instroomverschillen

Door deskundigen op onderwijsgebied wordt veelvuldig gewezen op de absolute noodzaak om bij

bepaling van schooleffecten de verschillen in instroomkwaliteit tussen scholen in acht te nemen

(Bosker et al., 1989: 21). De leerlingen verschillen immers op het vlak van hun sociale achtergrond,

cognitieve mogelijkheden en gedrag; en dit alles kan relevant zijn voor hun latere ontplooiing en

vooruitgang (Rutter et al., 1987: 40). Blom e.a. (1986: 91-92) menen dat de aanleg en het milieu

van de leerling samen de belangrijkste voorspellers van schoolsucces zijn. De schattingen van de

invloed van deze twee variabelen op de individuele leerprestaties lopen uiteen. Er dient rekening

gehouden te worden met een proportie verklaarde variantie van rond de 80%. Dergelijke
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schattingen kunnen sterk verschillen naargelang het analyseniveau (leerling of school). Met name

op het niveau van tussenschoolse analyses kan het controleren van deze twee co-variabelen tot een

'overcontrole' leiden, waardoor de invloed van schooleffecten ondergewaardeerd wordt. Hoewel

aanleg en milieu alom erkend worden als de belangrijkste voorspellers van schoolsucces, blijft de

vraag naar eventuele andere relevante co-variabelen.

In het Amerikaanse schooleffectiviteitsonderzoek wordt er naast aanleg en milieu veel aandacht

besteed aan de etnische samenstelling van de school.

Goldstein (1980) stelt dat er tevens gecontroleerd dient te worden voor variabelen zoals ouderlijke

interesse in het onderwijs en aanmoediging omdat dit ook goede predictoren zouden zijn. Het oplei-

dingsniveau van de ouders zou echter kunnen dienen als indirecte maat voor deze indicatoren,

aangezien beide sterk aan elkaar gerelateerd schijnen te zijn.

Hieronder geven we een exemplarisch overzicht van de co-variabelen die in een aantal (voorstellen

van) onderzoeken werden opgenomen.

Scheerens e.a. (1989: 13-15) stellen de volgende relevante leerling-kenmerken voorop. In de eerste

plaats hebben zij het over de aanleg of capaciteiten van de leerlingen. Een algemene indicator

daarvoor is de score van de leerlingen op een intelligentietest, algemeen of toegespitst op b.v.

taalbeheersing of technisch inzicht. In het voortgezet onderwijs heeft het volgens hen meer zin

gebruik te maken van indicatoren voor het instroomniveau, zoals de score op één of andere

genormeerde schoolvorderingstoets, b.v. de eindtoets basisonderwijs van het CITO, het oordeel van

het schoolhoofd van de basisschool, het aantal malen zitten blijven en dergelijke. Op de tweede

plaats onderscheiden zij de houding of instelling van de leerlingen als een belangrijk kenmerk.

Indicatoren daarvoor zijn de prestatie-motivatie, het zelfvertrouwen, de faalangst en dergelijke.

Meer toegespitst op het onderwijs worden ook wel volgende variabelen gebruikt: het subjectieve nut

dat leerlingen zien in het onderwijs, hun perceptie van het nut van een bepaald vak voor de

vervolgopleiding of in het algemeen de mate waarin ze het naar hun zin hebben op school. In

onderzoek waarin deze attitudes worden meegenomen vindt men meestal een positieve samenhang

met de output. Het is echter de vraag in hoeverre dergelijke attitudes achtergrondkenmerken zijn of

eerder het resultaat van de ervaringen van het kind op de school. In derde instantie hebben

Scheerens e.a. het over de sociale achtergrond van de leerlingen. Indicatoren daarvoor zijn: 1. het

beroep van beide ouders/opvoeders; 2. de opleiding van beide ouders/opvoeders; 3. het

gezinsinkomen; 4. de gezins- en huisvestings-situatie (b.v. gezinsgrootte, eigen ruimte om te leren,
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aantal uren T.V. kijken/lezen); 5. intellectueel thuisklimaat (b.v. aantal boeken thuis). Tenslotte lijkt

het deze auteurs ook zinvol om geslacht als instroomvariabele mee te nemen. Uit onderzoek blijkt

immers dat meisjes minder vaak vertraging in het onderwijs oplopen en dat ze minder vaak exacte

vakken kiezen. De leerprestaties van meisjes in exacte vakken zijn meestal lager dan die van

jongens. Dit hangt ook samen met negatievere attitudes van meisjes ten opzichte van die vakken.

Jongens kiezen daarentegen kansrijkere pakketten met meer mogelijkheden voor vervolg-

opleidingen. De scholen verschillen veel van elkaar wat betreft de mate waarin geslacht en

schoolloopbaan samenhangen. Meisjes zijn op sommige scholen beter af dan jongens. Verder blijkt

ook dat de milieuspecifieke selectie voor meisjes sterker is dan voor jongens.

Rutter e.a. (1987: 45-47) gebruiken de volgende 'intake measures' in hun onderzoek: 1. de

bekwaamheid van de leerlingen op het einde van de lagere school inzake wiskunde, Engels en

verbaal redeneervermogen; 2. het beroep van de ouders; 3. een enquête bij de leerkrachten L.O.

die een indicatie geeft van eventuele emotionele of gedragsproblemen; 4. verschuivingen in het

recruteringspatroon van de school.

Brutsaert (1986: 80-83) heeft in zijn onderzoek naar gelijke kansen en leerlinggerichtheid in het

secundair onderwijs de sociale herkomst van de leerling gedefinieerd als de hiërarchische positie

die het gezin waartoe de respondent behoort, inneemt in de maatschappij. Hij nam daartoe zowel het

onderwijsniveau als het beroep van de vader en de moeder van de betrokken leerling op. De cogni-

tieve vaardigheid van de leerlingen (de kennisgerichtheid) werd vastgesteld a.d.h.v. een test rond

redeneervermogen (een aanpassing van Lagae (1963) van de zogenaamde gelijkenissentest, een

subtest van de WISCI ('Wechsler Intelligence Scale for Children')).

Tot daar het beknopte overzicht van kenmerken van de leerlingenpopulatie die in onderzoek kunnen

worden opgenomen. Het lijdt geen twijfel dat een zorgvuldige controle voor een aantal

instroomkenmerken (b.v. IQ, SES en geslacht) een noodzakelijke voorwaarde is om op een correcte

wijze de invloed van de bestudeerde managementdimensies op de prestaties van de leerlingen in te

schatten. We observeerden de instroomkenmerken IQ, SES (sociaal-economische status) en

geslacht. In de paragrafen 3.3 en 3.4 bespreken we de gebruikte meetinstrumenten.
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1.3. Cognitieve leerprestaties

In het recente schoolloopbaanonderzoek worden twee dimensies van onderwijskwaliteit onderschei-

den: een kwantitatieve en een kwalitatieve. Kwantitatief rendement verwijst naar het aantal

leerlingen dat de eindstreep haalt, het schooltype dat de leerling van jaar tot jaar volgt en de

hoeveelheid vertraging die eventueel opgelopen werd. Kwalitatief rendement verwijst naar het

geheel van kennis, vaardigheden e.a. die de leerling zich in de loop van het schoolbezoek heeft eigen

gemaakt. Een goede school is er één waarin veel leerlingen zonder vertraging de eindstreep halen

(onafhankelijk van leerlingkenmerken als geslacht, milieu en etnische afkomst) (Bosker et al. 1989:

26). Indien men het rendement van een school op een 'kwalitatieve' manier wenst te meten, staat

men voor de keuze om school- of programma-gebonden toetsen of niet-schoolgebonden of

gestandaardiseerde schoolvorderingstoetsen te gebruiken.

Er worden regelmatig pleidooien gehouden om schoolafhankelijk te toetsen vanuit de overweging

dat niet iedere school hetzelfde nastreeft en dat er dus getoetst moet worden op hetgeen de school

wel nastreeft. Zo stelt Madaus (1979: 223) dat examens die gebaseerd zijn op de curricula van

scholen gevoeliger indicatoren zijn voor de schoolprestaties dan de conventionele gestandaardi-

seerde tests. Ook Ouston en Maughan (1985: 32-34) pleiten onomwonden voor een verband tussen

de indicatoren voor onderwijsresultaten en de doelstellingen van het onderwijs. Bosker e.a. (1989:

17-18) beklemtonen dat in schooleffectiviteitsstudies afhankelijke variabelen dienen te worden

gekozen die gevoelig zijn voor verschillen in schoolcurricula en organisatie. Zij benadrukken dat

gestandaardiseerde prestatietoetsen of intelligentietests minder geschikt zijn voor de bepaling

van schooleffecten. Deze tests zijn ontwikkeld om tussen leerlingen te kunnen onderscheiden, maar

niet tussen contexten. Integendeel, in feite worden de genoemde tests geacht zo weinig mogelijk te

meten van de specifieke omstandigheden waarin de leerlingen verkeren.

Daarenboven maakt het overgrote deel van het schooleffectiviteitsonderzoek gebruik van lees- of

verbale vaardigheidstoetsen. Hiervoor wordt meestal als argument aangevoerd dat verbale

capaciteiten de meeste variantie in prestatiescores tussen leerlingen kunnen verklaren. In het kader

van onderzoek naar schooleffecten is het gebruik van verbale toetsen echter twijfelachtig aangezien

deze toetsen het meest datgene wat thuis wordt geleerd meten en het minst datgene wat op school

wordt geleerd. Anderzijds is het gebruik van schoolafhankelijke toetsen evenmin zonder problemen.

Immers, dergelijke toetsen maken de vergelijking tussen scholen onderling vrijwel onmogelijk

(Scheerens J. et al., 1989: 35). Rapportcijfers zijn b.v. zo schoolgebonden dat zij onbruikbaar zijn
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voor een vergelijking tussen scholen (Bosker, R.J. et al., 1989: 19), hoewel b.v. Brutsaert (1986: 84)

ze toch opneemt in zijn onderzoek.

Er zijn echter nog andere - eerder kwantitatieve - indicatoren van onderwijskwaliteit. Scheerens e.a.

(1989: 37-39) komen tot het volgende overzicht (niet exhaustief weergegeven).

- % leerlingen dat slaagt voor het eindexamen op een bepaalde school

- % leerlingen dat een herexamen heeft op een bepaalde school

- % leerlingen dat in ieder leerjaar blijft zitten

- % leerlingen dat voor het eindexamenjaar afstroomt naar een lager type onderwijs

- % leerlingen dat voor het eindexamenjaar opstroomt naar een hoger type onderwijs

- % leerlingen dat voortijdig de school verlaat

-% leerlingen dat na het eindexamen vervolgonderwijs volgt per categorie van vervolgonderwijs.

De meest voor de hand liggende variabele is inderdaad het percentage geslaagden dat een school

heeft. Een probleem met deze variabele is echter dat deze niet erg discrimineert tussen scholen. De

verschillen in het percentage herexamens zijn echter aanzienlijk groter. Het valt volgens deze

auteurs ook te overwegen het percentage zittenblijvers in elk van de leerjaren te hanteren als

output-kwaliteitscriteria, evenals de samenstelling van het vakkenpakket van de leerlingen.

Men kan eveneens output-kwaliteitscriteria aanwenden die een indicatie geven van de

schoolloopbaan van de leerlingen op een bepaalde school. Zo zal de ene school een beleid voeren

om zoveel mogelijk leerlingen een zo hoog mogelijk eindniveau te laten realiseren, een andere

school daarentegen zal de weg van verkorte selectie door verwijzing naar lagere schooltypen kiezen.

De ene school zal veel investeren in het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten,

terwijl een andere school dat in veel mindere mate doet.

Tenslotte moet aandacht besteed worden aan het aantal output-kwaliteitscriteria die niet direct de

output van een school karakteriseren maar waarvan moet worden aangenomen dat de kwaliteit van

het gevolgde onderwijs er invloed op heeft: het gevolgde vervolgonderwijs en de

beroepsloopbaan.

Een aantal auteurs hebben verder gewerkt met de schoolloopbaanvariabele. Bosker e.a. (1989: 29)

stellen dat dit een zeer bruikbaar en betrouwbaar criterium is, aangezien de schoolloop-baan kwan-

tificeerbaar is zonder meetfouten en toelaat vast te stellen of scholen hun primair doel realiseren (nl.

de leerlingen met zo min mogelijk tijdsverlies gediplomeerd het onderwijs doen verlaten). De wijze

waarop deze variabele uiteindelijk wordt gerealiseerd is een andere, nog steeds lopende, discussie.
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Hieronder stellen wij een tweetal alternatieven voor die ons vanuit de literatuur worden aangereikt.

Roeleveld (1987: 42-46) geeft aan dat er - soms grotere, soms kleinere, maar steeds zeker geen ver-

waarloosbare - verschillen optreden tussen scholen van een bepaald type wanneer die worden

vergeleken op een viertal aspecten van de loopbanen van hun leerlingen (dropout, vertraging, door-

en afstroom en diplomering). Deze auteur komt tot dezelfde conclusie wanneer hij corrigeert voor

instroomverschillen d.m.v. zijn maat: 'de gecorrigeerde output', waarmee hij de gemiddelde gecor-

rigeerde eindpositie van de leerlingen op een school bedoelt. De gecorrigeerde eindpositie slaat

daarbij op het verschil tussen de werkelijke en de voorspelde eindpositie (in een regressie-analyse

werden geslacht, sociaal milieu, onderwijs-niveau van vader, totaal-score op CITO-toets en advies

voor voortgezet onderwijs in rekening gebracht) voor elke leerling. De eindpositie bestaat uit een

waarde voor de klas en een waarde voor het soort onderwijs. Ook Bosker en Van Der Velden (1989:

2-28; 38) werken met een a priori kwantificatie van de schoolloopbaan. Aan de hand van hun leer-

jarenladder beschrijven zij de posities van leerlingen in termen van de afstand die nog resteert tot

de top van het onderwijssysteem, uitgedrukt in leerjaren. De onderwijspositie wordt in dit model

bepaald door het leerjaar waarin een leerling zich bevindt en het prestatieniveau op het einde van dat

leerjaar (opgevat als een dichotome variabele overgang of zittenblijven). Tussen twee schooltypen

wordt het verschil in positie vastgesteld door het aantal leerjaren dat nodig is om van het ene

schooltype over te stappen naar het andere. Het rendement wordt uiteindelijk gedefinieerd als de

afgelegde afstand op de leerjarenladder gedeeld door de tijdsperiode (in jaren) waarin die afstand is

afgelegd. De auteurs komen tot een aantal opvallende resultaten wanneer zij de invloed van scholen

op loopbaanrendementen onderzoeken. Zij menen immers niet eenduidig aan te kunnen tonen dat

een leerlinggerichte, ordelijke school, d.w.z. een school waar een actief beleid gevoerd wordt om

leerlingen nauw bij het schoolgebeuren te betrekken en waar regels duidelijk geformaliseerd zijn,

gunstige effecten zou hebben voor het loopbaanrendement. In de eerste plaats blijkt de 'modale'

school het even goed te doen. Bovendien is een effect van deze kenmerken op het rendement bij

leerlingen uit het laag milieu en bij meisjes afwezig.

In dit onderzoek beperken we ons tot kwantitatieve en kwalitatieve maatstaven om het rendement

van de scholen op het cognitieve vlak te bepalen. Als kwalitatieve rendementsmaat gebruiken we

schoolvorderingstoetsen. Deze toetsen nemen we af voor de vakken Nederlands en Wiskunde, dit

zowel in het begin als op het einde van het schooljaar. De mate van evolutie (gecorrigeerd voor IQ

en SES) gebruiken we als criterium voor het cognitief onderwijsrendement. Hierbij dient genoteerd

te worden dat deze toetsen enkel van de eerstejaars worden afgenomen. De grote diversiteit in de
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leerplannen voor het zesde jaar van het secundair onderwijs maakte het ons - samen met de

beperktheid qua tijd en middelen - onmogelijk toetsen voor deze leerlingen te ontwerpen. In

paragraaf 3.1 bespreken we de schoolvorderings-toetsen.

1.4. Leerlingwelbevinden

1.4.1. OMSCHRIJVING

Standaert (1987: 59, 63) wijst erop dat het evident is dat de bepaling van de kwaliteit van het

onderwijs meer omvat dan alleen het bepalen van leereffecten. Vanuit een leerpsychologische

benadering kan immers worden gesteld dat cognitieve en affectieve vorming hand in hand gaan. Het

peil van de vorming is volgens Standaert dan ook voor een groot deel afhankelijk van deze

geïntegreerde cognitief-affectieve vorming.

Blom (1984: 88-89) is dezelfde mening toegedaan wanneer hij aangeeft hoe Astin het functioneren

van de leerlingen in kaart brengt. De verschillende types van leerlingresultaten kunnen in de

volgende taxonomie ondergebracht worden.
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TYPE OF DATA TYPE OF OUTCOME

COGNITIVE AFFECTIVE

psychological - knowledge
- general intelligence
- critical thinking
- basic skills
- special aptitudes
- academic achievement

- self-concept
- interests
- values
- attitudes
- beliefs
- drive for achievement
- satisfaction with college

behavioral - level of educational attainment
- vocational attainment
- level of responsibility,
income, awards of recognition

- choice of major or career
- advocations
- mental health
- interpersonal relations

Uitgaande van deze taxonomie kan men een positieve beleving van school en onderwijs

karakteriseren als een centrale doelstelling van het onderwijs. Dergelijke attitude duidt erop dat het

onderwijs als zinvol en de relaties binnen de school, de structuur van het onderwijs en het eigen

functioneren binnen de school als positief worden ervaren. Dit betekent niet dat de school beslist

'leuk' moet zijn om er een positieve (zelf)beleving op na te kunnen houden (Stoel, 1983: 5). De

manier waarop de leerlingen hun verblijf op school beleven zal echter ongetwijfeld van invloed zijn

op hun schoolloopbaan. Het omgekeerde is eveneens waar. De manier waarop de school doorlopen

wordt, en dus de schoolloopbaan gestalte krijgt, zal effect hebben op de beleving van de school (Van

Kessel & Lucassen, 1980: 1).

De omschrijving van het begrip welbevinden als de aan- en/of afwezigheid van bepaalde positieve

en/of negatieve belevingen en ervaringen met betrekking tot de situatie waarin de betrokken persoon

zich bevindt (Commissie Schoolgrootte Voortgezet Onderwijs, s.d.: 42); maakt het echter niet

gemakkelijk dit concept op een valide manier te operationaliseren. Stoel (1980: 3) meent zelfs dat

welbevinden, evenals de intelligentie van een persoon, per definitie niet meetbaar is. Wanneer men

dergelijke constructen toch wenst te meten, zal men volgens hem genoegen moeten nemen met

indicaties van de aan- of afwezigheid van bepaalde niveaus ervan.

Men dient onder ogen te zien dat het begrip school te algemeen is om als ééndimensioneel object te

fungeren waarmee subjecten ervaringen opdoen en ten opzichte waarvan ze een attitude

ontwikkelen. Men zal dus nader moeten bekijken of en in hoeverre binnen de school andere

dimensies als object onderscheiden kunnen worden. Karstanje en zijn medewerkers (1981: bijlage)

kwamen tot de volgende categorieën om de interviews rond welbevinden met leerlingen uit het
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voortgezet onderwijs te analyseren: het algemeen welbevinden ten aanzien van de school,

oordeelsvorming over docenten, rechtvaardigheid en straf, inspraak/serieus genomen worden, de

klas, prestatieniveau van de leerlingen, huiswerk, spijbelen, thuis, ervaringen op andere scholen.

Ook Van Kessel en Lucassen (1980: 2) pleiten ervoor te letten op de ervaringen van de leerlingen

met de leerkrachten, met de medeleerlingen en met zichzelf. Houdingen ten opzichte van de school

in het algemeen en ten opzichte van het leren en het onderwijs zijn eveneens relevant volgens deze

auteurs. Gelijklopend hiermee werkt Stoel (1980: 4-5) het begrip welbevinden uit aan de hand van 5

facetten: de beleving van zichzelf, van het eigen functioneren; de beleving van de relaties met

anderen; de beleving van de organisaties en structuren; de beleving van de materiële wereld; de

beleving van het toekomstperspectief. Volgens Stoel zouden deze 5 componenten een rol spelen in

iedere situatie en op elk tijdstip. Wel moet daarbij de aantekening worden geplaatst dat de relatieve

bijdrage van elk van deze componenten aan het gevoel van welbevinden waarschijnlijk varieert met

de situatie waarin en het tijdstip waarop men de betrokkenen naar hun welbevinden vraagt, terwijl de

persoonlijkheid van de betrokkenen daarbij tevens een rol speelt. Door de variabelen situatie en tijd

constant, dan wel onder controle te houden, creëert men op de beschreven manier de mogelijkheid

het welbevinden van een persoon op een verantwoorde wijze te meten.

1.4.2. RELEVANTIE

Bij de omschrijving van het begrip welbevinden werd er reeds op gewezen dat de manier waarop de

leerlingen hun schoolleven beleven invloed heeft op hun schoolloopbanen en vice versa. Deze vast-

stelling willen we nu illustreren met een aantal concrete onderzoeksresultaten. Daarnaast gaan we

ook in op de relatie tussen een aantal schoolkenmerken en het welbevinden van de leerlingen.

Fraser (1987: 220) toonde aan dat de perceptie van studenten van de klas-setting een aanzienlijk deel

van de variantie van de resultaten voor zijn rekening neemt; meer dan wat kan worden

toegeschreven aan de protest-prestaties en de algemene bekwaamheid.

Epstein en McCartland (1976: 16-17) stellen dat de studenten die zeer tevreden zijn over de kwaliteit

van hun school, over het algemeen diegenen zijn die zich goed voelen bij de verwachtingen

(gedragsregels) en kansen (participatie) in de schoolsetting. Het zijn ook leerlingen die ijverig en

ambitieus zijn, meer positieve zelf-evaluaties hebben en positieve evaluatieve boodschappen

ontvangen van leerkrachten en ouders.

Brookover (1979: 60-79) onderzocht de individuele zelfevaluatie van de academische bekwaamheid

van lagere schoolleerlingen. De variantie in individueel zelf-concept binnen elke school bleek

positief gerelateerd te zijn aan de individuele leerprestaties. Op schoolniveau heeft deze samenhang
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echter een negatief karakter (Brookover, 1979: 29). Stoel (1983: 13-18) stelde het volgende

literatuuroverzicht op inzake de in onderzoek geconstateerde samenhangen tussen schoolbeleving en

leerling-gedrag.

Scholen waar de leerlingen meer vertrouwen in de leerkrachten hebben (Moore, 1978) en scholen

waar leerlingen het schoolklimaat positiever beoordelen (Fleming, 1981) hebben een lager

percentage leerlingen die voortijdig de school verlaten (dropouts). Ook uit onderzoek op leer-

lingniveau blijkt de rol van de school in de relatie schoolbeleving-dropout. De belangrijkste redenen

van dropouts om van school weg te gaan, waren - blijkens het onderzoek van Harvey (1979) - : 'dis-

satisfaction with school' (61%), gebrek aan interesse (15-55%) en problemen met de leerkrachten

(45%).

Uit de literatuur blijkt niet ondubbelzinnig de relatie tussen schoolbeleving en ongeoorloofd

verzuim. Wel kan in het algemeen worden uitgesloten dat een sterk positieve schoolbeleving

samengaat met veel verzuim. Het zijn vooral onderzoeken op leerlingniveau die een samenhang

rapporteren tussen beide variabelen: een negatieve schoolbeleving gaat samen met veel verzuim. In

recenter onderzoek dat echter op schoolniveau verricht werd, kon geen samenhang aangetoond

worden.

Een negatieve schoolbeleving gaat samen met veel vandalisme, tenminste op leerlingniveau. Op

schoolniveau is de relatie niet zo duidelijk.

Anderson (1975) toonde aan dat leerlingen die gemiddeld hogere schoolprestaties hebben, ook een

positievere schoolbeleving hebben. Op schoolniveau is hieromtrent weinig onderzoek gedaan.

Henning (1981) wijst in ieder geval op een samenhang tussen schoolbeleving en prestaties.

Ten slotte verwijst Stoel (1983: 21) naar zijn eigen uitgebreid onderzoek verricht naar de relatie

schoolgrootte-schoolbeleving. Op schoolniveau verklaarden huisvestingssituatie/voorzieningen-

niveau, schooltype, schoolorganisatie en schoolgrootte respectievelijk 19.5%, 12.6%, 7.8% en 4.7%

variantie in schoolbeleving. Op leerlingniveau waren deze percentages: 1.2%, 0.9%, 0.7% en 0.5%.

De bevindingen van de Commissie Schoolgrootte Voortgezet Onderwijs (s.d.: 48, 55) liggen in

dezelfde lijn. De resultaten van haar onderzoek wijzen uit dat er inderdaad een relatie bestaat tussen

het schoolwelbevinden van leerlingen op scholen voor secundair onderwijs en de grootte van de

scholen waarop zij onderwijs ontvangen. Deze relatie blijkt non-lineair van aard te zijn, hetgeen

betekent dat de mate van welbevinden van leerlingen niet rechtlijnig daalt of stijgt met toenemende

schoolgrootte. Daarnaast blijken de variabelen leerjaar, schooltype en urbanisatiegraad, alsmede de

variabelen interne schoolorganisatie (aard, frequentie en inhoud van overlegsituaties;

begeleidingsvormen; beoordelingsvormen en extra-curriculaire activiteiten), huisvestingssituatie

(afwezigheid van noodlokalen en dislokatie en aanwezigheid van o.a. aula, bibliotheek, (overdekte)
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fietsenbergplaats, kantine en sociaal centrum) en het school-welbevinden van de leraren minstens zo

belangrijke variabelen in verband met het welbevinden van de leerlingen.

Knuver en Brandsma (1989) gebruikten een aangepaste versie van Stoels Schoolbelevingsschaal

voor onderzoek in 250 lagere scholen. Zij stelden vast dat de resultaten voor wiskunde en taal

(gemeten met een CITO-test) positief samenhangen met het welbevinden van de leerlingen. Zowat

4% van de totale variantie in het leerlingwelbevinden, dit betekent zowat 25% van de variantie

tussen de onderzochte groepen, kan verklaard worden door de volgende variabelen op klasniveau.

Het hebben van dezelfde leerkracht tijdens meer dan één schooljaar beïnvloedt het welbevinden van

de leerlingen positief. De leeftijd van de leerkracht, de regelduidelijkheid van de leerkracht bij het

uitvoeren van opdrachten door de leerlingen en de door de leerkracht genoten navorming oefenen

over het algemeen een negatieve invloed uit op het leerlingwel-bevinden. De auteurs relativeren

deze vaststelling enigszins inzake de impact van de door de leerkracht genoten navorming. Wanneer

men dit gegeven in interactie met het geslacht van de leerlingen bekijkt, kan men vaststellen dat het

effect op het welbevinden van meisjes positiever (d.w.z. minder negatief) is in vergelijking met dat

op het welbevinden van jongens.

Van Der Linden en Roeders (1983: 42, 54-55) legden 540 derdeklassers een uitgebreide vragenlijst

voor om een zicht te krijgen op hun leefwereld. Ook het schoolwelbevinden van de leerlingen

kwam hierbij aan bod (d.m.v. de vragenlijst van Stoel). De auteurs kwamen tot de volgende

vaststellingen. Beide schalen voor welbevinden, de algemene en die voor de relatie met

medeleerlingen, geven een gunstig beeld van de scholen op het platteland, die gemiddeld hoger

scoren dan scholen in de stad. Daarnaast lijken de rapportcijfers positief samen te hangen met het

algemeen welbevinden en de waardering van het onderwijs. Het schoolwelbevinden van de

leerlingen blijkt echter ook duidelijk samen te hangen met aspecten van het waargenomen klimaat

op school en in de klas. Hoe meer de leerlingen hun school als een democratische organisatie

waarnemen, hoe meer betrokkenheid ze van hun docenten waarnemen, en hoe minder anonimiteit en

prestatie- en ordedruk ze op school waarnemen, des te gelukkiger en tevredener ze zijn met hun

onderwijs en school in het algemeen, en omgekeerd. Hoe meer groepssamenhang de leerlingen in

hun klas waarnemen en hoe kleiner de conformiteitsdruk, concurrentie en afgunst in hun klas is, des

te tevredener ze zijn over de relaties met hun medeleerlingen, en omgekeerd. Van Der Linden en

Roeders wijzen op het inzichtelijk karakter van deze samenhangen. Klimaatsvariabelen, alle

aspecten van de waargenomen omgevingskenmerken van de leerling, hangen sterk samen met hun

welbevinden; dit welbevinden op zijn beurt hangt weer samen met de prestaties van de leerlingen in

de zin van hun rapportcijfers.
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Ook Moos en Trickett (1974: 16-17) rapporteren over het verband tussen waargenomen klimaat van

de secundaire klas en het welbevinden van de leerlingen. Zij constateerden een samenhang tussen

een grote betrokkenheid van de leerlingen, een persoonlijke leer-kracht-leerling-relatie, innoverende

onderwijsmethoden en regelduidelijkheid omtrent het leerlingengedrag in de klas en de tevredenheid

van de leerlingen. Wanneer de leerlingen menswaardig behandeld worden en sterk aangemoedigd

worden om hard te werken (in een coherente, georganiseerde context) heeft dat overigens ook posi-

tieve gevolgen voor de mate waarin leerlingen (rapporteren) kennis op (te) doen. Een al te sterke

beklemtoning van het competitie-element en controle door de leerkracht leidt - in samenhang met

een gebrek aan betrokkenheid van de leerlingen en ondersteuning door de leerkracht en met

traditionele onderwijsstrategieën - echter tot een stijgend schoolverzuim.

Op basis van deze literatuurgegevens kunnen we concluderen dat het welbevinden van de leerlingen

hun schoolloopbaan en gedrag beïnvloedt en mede geconstitueerd wordt door een aantal schoolken-

merken. Een gedeelte van deze schoolkenmerken situeert zich op het materiële vlak (bv. huisves-

tingssituatie). De meerderheid ervan valt echter te categoriseren als 'klimaatsvariabelen' (b.v. regel-

duidelijkheid, begeleiding en opvang van leerlingen, een overwogen prestatiedruk, welbevinden van

de leerkrachten). Ons onderzoek zal uitwijzen in welke mate een actief schoolbeleid op deze

terreinen inderdaad bijdraagt tot het welbevinden van Vlaamse leerlingen.

1.4.3. INSTRUMENTEN

Nu duidelijk gemaakt is hoe wij het begrip welbevinden definiëren en welke relevantie het heeft

voor ons onderzoek, kunnen we overgaan tot het bekijken van een aantal instrumenten die reeds

ontwikkeld werden om het welbevinden van leerlingen uit het secundair onderwijs te meten.

1. De schoolbelevingsschaal van Stoel (1980)

-Beschrijving: meten van welbevinden van leerlingen van voortgezet onderwijs d.m.w. 7 subschalen:

I.Beleving van de school in zijn algemeenheid zonder verwijzing naar specifieke aspecten

daarvan (zeven items)

II.Beleving van het eigen verstandelijk functioneren, ook wel academic self-evaluation

genoemd (dertien items)

III.Beleving van de relatie met klasgenoten (elf items)

IV.Beleving van de relatie met de leraar als persoon (vijftien items)

V.Beleving van de relatie met de leraar als didacticus (tien items)
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VI.Beleving van de schoolorganisatie en de gebouwensituatie (negen items)

VII.Beleving van de aangeboden leerstof (tien items).

De vorm van de items is stellenderwijs. Ongeveer de helft van de 75 items is in de ik-vorm gesteld.

De andere zijn algemener geformuleerd (bv. De leraren...). Er zijn steeds 4 antwoordalternatieven

die ofwel vragen naar de frequentie waarmee men bepaalde belevingen heeft, dan wel aangeven in

welke mate men het met het statement eens is. De afnametijd van de schaal bedraagt ongeveer 30

minuten. Richtlijnen voor scoring en normering worden in de aangegeven bron niet gegeven.

-Statistische evaluatie: Als geheel heeft de vragenlijst een hoge consistentie: de subschalen, echter,

zijn minder consistent hoewel de gerapporteerde alfa-coëfficiënten, die variëren tussen .74 en

.83, niet onbevredigend zijn. De gegevens m.b.t. de stabiliteit zijn eveneens goed

(test-hertestcorrelaties voor subschalen van .61 tot .82; voor de gehele vragenlijst .86). De

gegevens m.b.t. de validiteit zijn schraal, maar er bestaan voldoende indicaties voor de

veronderstelde validiteit van de SBS.

2. De school en studie vragenlijst van Smits (1976)

-Beschrijving: De test is ontwikkeld om een inventarisatie te maken van opinies en attitudes bij

leerlingen secundair onderwijs m.b.t. hun onderwijssituatie. De vragenlijst bestaat uit 2 delen:

1.Motivatie, studeergedrag en welbevinden, deze worden respectievelijk gemeten in de subtest:

concentratie in de klas, huiswerk attitude, plezier op school, studiegewoonten en de relatie

met de leerkracht.

2.Sociaal functioneren en het zelfconcept zoals gemeten in de subtests: sociaal-aanvaard,

mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, sociale

vaardigheid en zelfvertrouwen bij proefwerken.

De vorm van het merendeel van de 174 items is stellenderwijs, een klein deel vragenderwijs. Het

merendeel is in de ik-vorm gesteld, enkele in de 'wij'-vorm of ook algemener als: 'leerkrachten

zijn...'. Er zijn steeds 2 of 3 antwoordalternatieven. De afnametijd van de gehele vragenlijst

bedraagt ongeveer 45 minuten. Per subtest wordt een somscore berekend door het tellen van die

items, die beantwoord zijn in de richting die indicatief is voor de betreffende subtest. De leerlingen

kunnen dit met behulp van het antwoordformulier overigens zelf doen. Voor Nederlandstalig België

zijn normen beschikbaar voor het eerste jaar V.S.O., T.O. en oude en moderne humaniora telkens

voor jongens en meisjes afzonderlijk, en ook voor de totale groep eerstejaars. Daarnaast zijn er

normen voor het derde jaar T.O. voor jongens en meisjes; voor het derde jaar traditioneel onderwijs

voor jongens en voor de totale groep jongens (3de jaar oude en moderne humaniora en T.O.).
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-Statistische evaluatie: De homogeniteitsindices van slechts 2 subtests, nl. Relatie Leerkracht en

Sociaal Aanvaard, voldoen niet helemaal aan het criterium van .80. Zij benaderen deze

grenswaarde echter nagenoeg. In ieder geval voldoen de KR20 indices ruimschoots aan de

voor een vragenlijst te stellen minimum-criteria. Zes van de 10 subtests hebben een sta-

biliteitscoëfficiënt die gelijk of hoger is dan .80. De subtests Relatie-Leerkracht, Sociaal

Aanvaard en Zelfvertrouwen bij Proefwerken zijn over een periode van middellange termijn

het sterkst aan verandering onderhevig. De valideringsgegevens bevestigen de meetpretentie

van de subtests, voor zover men dat op basis van de onderzoeksgegevens, m.n. de correlaties

met allerlei andere relevante variabelen (b.v. motivatie, schoolresultaten, emotionele stabiliteit

e.d.) kan concluderen. De subtests Plezier op School en Relatie Leerkrachten zijn niet vrij van

invloeden, waar het gaat om leerlingen, die hoog scoren op sociale wenselijkheid.

3. De Student Questionnaire van Brookover (1979)

-Beschrijving: Deze vragenlijst peilt naar de perceptie van lagere school-kinderen van het klimaat

van hun school. De vragen kunnen in volgende 5 categorieën worden ondergebracht:

1. Student sense of academic fertility

2. Student future evaluations and expectations

3. Student perceived present evaluations and expectations

4. Student perception of teacher push and teacher norms

5. Student academic norms.

Daarnaast komen nog een aantal vragen aan bod rond het open of gesloten karakter van de klas, het

zelfconcept van de leerlingen op academisch vlak en de mate waarin zij in staat zijn op

zichzelf terug te vallen. Alle items zijn vragenderwijs geformuleerd. De respondenten dienen

te antwoorden d.m.v. een 5-puntenschaal. Over de afnametijd van deze vragenlijst (72 items)

zijn geen gegevens beschikbaar, net zo min als over de scoring en normering.

-Statistische evaluatie: Rond de statistische evaluatie van dit instrument worden weinig of geen

gegevens verstrekt. Er werd een factoranalyse uitgevoerd. Enkel de items met een lading van

teminste .30 werden in de vragenlijst opgenomen. De vragenlijst werd tevens voorgelegd aan

een onafhankelijke jury ter beoordeling van de inhoudsvaliditeit. De auteurs wijzen er op dat

dit instrument voldoende toelaat scholen van mekaar te onderscheiden op het vlak van het

schoolklimaat.
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4. De CFK Ltd. School Climate Profile van Fox (s.d.)

-Beschrijving: De CFK Ltd. School Climate Profile werd ontworpen om schoolleiders, leerkrachten

en andere betrokkenen (ook studenten) toe te laten het algemene klimaat van hun school te

evalueren. De waarde van het instrument ligt volgens de auteurs in het beschrijvende karakter.

Het heeft niet de pretentie een definitieve of exhaustieve survey mogelijk te maken. In de

vragenlijst kunnen 4 onderdelen worden onderscheiden:

A. General climate factors

B. Program determinants

C. Process determinants

D. Material determinants

De 130 items worden als stelling geformuleerd, op een algemene manier. De respondenten geven op

een 4-puntenschaal de actuele en wenselijke frequentie van het item aan. De afnametijd wordt

niet vermeld. Er worden richtlijnen gegeven voor het scoren van de resultaten (uitzetten op

grafieken). Normeringsgegevens zijn niet voorhanden.

-Statistische evaluatie: Dit instrument werd vanuit theoretische inzichten ontwikkeld. Er wordt geen

statistisch validiteitsonderzoek vermeld.
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5. De Classroom Environment Scale van Moos en Trickett (1974)

-Beschrijving: De Classroom Environment Scale meet het klasklimaat van secundaire scholen. De

klemtoon ligt op het meten en beschrijven van de relaties tussen leerkrachten en leerlingen en

tussen leerlingen onderling en de organisationele structuur van de klas. De 90 items kunnen in

de volgende subschalen ondergebracht worden:

1. Relationship dimensions: involvement, affiliation, teacher support

2. Personal development dimensions: task orientation, competition

3. System maintenance dimensions: order and organization, rule clarity, teacher control

4. System change dimension: innovation.

Alle items zijn algemeen en als stelling geformuleerd. De respondent dient telkens aan te geven of

de stelling volgens hem waar of vals is. De afnametijd is niet vermeld. Er zijn richtlijnen

voorhanden voor het scoren van de schaal. De schaal werd genormeerd voor individuele

leerlingen en klassen (ook voor leerkrachten). De in de normering opgenomen klassen zijn

vrij representatief voor het gehele (Amerikaanse) secundaire onderwijs.

-Statistische evaluatie: De interne consistentie van elk van de schalen is aanvaardbaar (van .67 tot

.86). Ook de gemiddelde correlatie tussen elk item en de bijbehorende subschaal ligt vrij hoog

voor de negen subschalen. De gemiddelde correlatie tussen de subschalen suggereert dat ze

onderscheiden, maar toch ook enigszins gerelateerde aspecten van de klasomgeving meten.

Ook de stabiliteit van de CES is bevredigend. De test-hertest betrouwbaarheid varieert van .72

tot .90. Alle subschalen differentieerden voldoende tussen klassen.

1.4.4. BESLUIT

Geïnspireerd door Van Kessel en Lucassen (1980: 10-12) kunnen de volgende criteria gehanteerd

worden bij het maken van een keuze voor een bepaald instrument:

1. Inhoudelijke criteria

- -alle (?) facetten van het welbevinden van de leerlingen dienen aan bod te komen;

-alle of in ieder geval zoveel mogelijk aspecten van deze facetten moeten worden opgenomen;

-de uitspraken dienen zodanig te zijn dat de beschreven situaties voor de leerlingen herkenbaar

zijn;

2. Technische criteria

- het instrument moet betrouwbaar en valide zijn;



188 Het leerlingenonderzoek

-het instrument moet in gestandaardiseerde vorm kunnen worden aangeboden

(geüniformeerde afnameprocedures, goede instructies, oefenvoorbeelden);

-het instrument moet geschikt zijn voor de betrokken doelgroep;

-instrumenten die in vergelijkbaar onderzoek gebruikt zijn, verdienen de voorkeur;

-om aan de scores de juiste betekenis te kunnen geven, wordt de aanwezigheid van een normering

gebaseerd op een representatieve steekproef op prijs gesteld;

3. Praktische criteria

-instrumenten die niet hoeven vertaald te worden, zijn sneller beschikbaar;

-bestaande instrumenten genieten de voorkeur boven nieuw te ontwikkelen instrumenten;

-het afnemen van het instrument mag niet teveel tijd vergen.

Van Kessel en Lucassen schuiven zelfs de inhoudelijke criteria als de meest belangrijke naar voren.

Wanneer we de beschreven instrumenten aan deze criteria toetsen, kunnen we het volgende conclu-

deren.

De Classroom Environment Scale van Moos en Trickett voldoet niet echt aan de gestelde

inhoudelijke criteria. De topics die erin aan bod komen, hebben ongetwijfeld invloed op het

welbevinden van de leerlingen; maar ze zijn zo aangebracht dat ze veeleer een appreciatie van het

klas- en schoolklimaat mogelijk maken dan wel naar het individueel welbevinden van de leerlingen

peilen. Op technisch vlak lijkt deze vragenlijst te voldoen. De normering van het instrument is

echter volkomen op de Amerikaanse situatie geënt, zodat de praktische haalbaarheid om er in ons

onderzoek gebruik van te maken ten zeerste te betwijfelen valt.

Ook de CFK Ltd School Climate Profile van Fox stelt problemen en dit zowel op inhoudelijk, als

technisch en praktisch vlak. Het gaat opnieuw om een Amerikaans instrument, dat daarenboven niet

statistisch getoetst werd. Bovendien is het niet louter op leerlingen afgestemd en gaat het ook hier in

hoofdzaak om een appreciatie van het algemene schoolklimaat.

De Student Questionnaire van Brookover richt zich wel tot de leerlingen (evenwel van de lagere

school), maar legt bijna uitsluitend de klemtoon op het academisch functioneren. Andere aspecten

van het schoolwelbevinden komen niet aan bod. Ook op technisch en praktisch vlak kan deze

vragenlijst niet helemaal voldoen.

In de School en Studie Vragenlijst van Smits vallen een aantal interessante subschalen op, m.n.

Plezier op School en Relatie met de Leerkracht, met respectievelijk 13 en 16 items. Dit bestrijkt

echter evenmin alle facetten die aan het schoolwelbevinden onderscheiden kunnen worden.

Bovendien voldoet de subschaal Relatie met de Leerkracht niet helemaal aan de gestelde

homogeniteits- en stabiliteitseisen. Beide schalen zijn evenmin vrij van invloeden op het vlak van de

sociale wenselijkheid. Positief is wel dat voor dit instrument norme-ringsgegevens voorhanden zijn.
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De Schoolbelevingsschaal van Stoel staat sterk op inhoudelijk vlak. De 7 subschalen laten toe het

welbevinden van de leerlingen op een genuanceerde wijze in kaart te brengen. Bovendien lijkt de

schaal voldoende consistent, stabiel en valied te zijn, en is zij ook praktisch hanteerbaar. Nadeel is

wel dat er geen normeringsgegevens voorhanden zijn, evenmin als richtlijnen voor het scoren.

Alle besproken instrumenten vertonen pluspunten en tekorten. Op inhoudelijk vlak sluit de

vragenlijst van Stoel ongetwijfeld het beste aan bij de geschetste probleemstelling. Nochtans

moesten hier enige aanpassingen gebeuren voor het onderzoek in Vlaanderen. Een aangepaste

versie wordt afgenomen van de eerste- en zesdejaars bij het begin en het einde van het schooljaar.

De evolutie van het welbevinden (gecorrigeerd voor SES en IQ) wordt gehanteerd als criterium van

het dynamisch-affectieve onderwijsrendement. In paragraaf 3.2 bespreken we uitvoerig de gebruikte

schoolbelevingsschaal.
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2. STEEKPROEF EN ONDERZOEKSVERLOOP

2.1. Steekproef

De leerlingensteekproef bestaat uit alle eerste- en zesdejaars van de 23 scholen van het leerkrachten-

en directieonderzoek. Daar we op 7 verschillende momenten voor de eerstejaars en 3 momenten

voor de zesdejaars in alle scholen zijn gaan testen, zijn er om diverse redenen (afwezigheid,

onvolledige identificatie, veranderen van klas, ...) enkele klassen en leerlingen tussen de mazen van

het net gevallen.

In onderstaande overzichten geven we vooreerst, per school en per klas, het aantal leerlingen

volgens de klaslijsten (september 1990) weer, vervolgens het effectief aantal geteste leerlingen die

op alle testen aanwezig waren en in de laatste kolom tenslotte drukken we percentsgewijs het getest

leerlingenaantal per klas en per school uit.

Eerstejaars

School-
nummer

Klasnummer Aantal leerlingen Getest aantal
leerlingen

%

1 01
02
03
04
05
21

26
25
25
25
26
13
---

140

26
24
24
24
22
11
---

131

100
96
96
96
85
85
---
94

2 01
02
03
04
05
06
07
08
21
22

16
18
20
20
22
23
14
13
11
11
---

168

15
17
15
20
22
20
11
11
11
7

---
149

94
94.5

75
100
100
87

78.5
85

100
64
---
89

3 01
02
03

18
19
15

17
19
15

94.5
100
100
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04
21

16
4

---
72

15
3

---
69

94
75
---
96

4 01
02
03
04
05
21

14
16
15
13
12
6

---
76

14
16
11
12
12
6

---
71

100
100
73.5
92.5
100
100

---
93.5

5 01
02
03
04
05
06
21

13
30
31
25
26
19
7

---
151

12
24
30
23
21
13
6

---
129

92.5
80
97
92
81

68.5
86
---

85.5

6 01
03
04
21

11
11
13
16
---
51

10
11
10
12
---
43

91
100
77
75
---

84.5

8 01
02
03
04
05

22
21
19
21
18
---

101

19
20
19
20
16
---
94

86.5
95

100
95
89
---
93

9 01
02
03
04
05

16
16
24
21
21
---
98

14
13
23
21
18
---
89

78.5
81.5

96
100
86
---
91

10 01
02
03
04

16
15
14
16
---
61

14
14
13
16
---
57

87.5
93.5

93
100

---
93.5
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13 01
02
03
21

14
27
25
14
---
80

13
26
24
14
---
77

93
96
96

100
---

96.5

14 01
02
03
04
21

19
19
18
16
5

---
77

17
17
17
15
6

---
72

89.5
89.5
94.5

94
120

---
93.5

15 01
21

22
9

---
31

17
8

---
25

77.5
89
---
81

16 01
02
03
21

15
14
12
9

---
50

14
13
10
9

---
46

93.5
93

83.5
100

---
92

17 01
02
03
04
05
06
07
08
21
22
23
24

25
24
24
23
23
23
23
21
12
11
12
11
---

232

25
19
19
15
17
18
20
19
11
11
11
8

---
193

100
79
79
65
74
78
87

90.5
92

100
92
73
---
83

20 01
02
03

8
16
19
---
43

7
14
18
---
39

87.5
87.5

95
---
91

21 01
02

28
13
---
41

26
12
---
38

93
92.5

---
93
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23 01
02
03
04
05

17
18
17
15
20
---
87

13
17
17
15
17
---
79

76.5
94.5
100
100
85
---
91

25 01
02
03
21

20
13
21
6

---
60

20
12
16
5

---
53

100
92.5

76
83.5

---
88.5

Totaal 1619 1454 90

Uit dit overzicht van de eerstejaars blijkt dat er bij 90% van de leerlingen alle metingen hebben

plaatsgevonden. Dit is een hoog percentage daar we op 7 verschillende tijdstippen getest hebben.

Wanneer we de scholen en klassen afzonderlijk bekijken stellen we vast dat, op het niveau van de

school, school 15 het laagst scoort met 81%.

Op klasniveau is het kleinste percentage 64 (school 2).

Op basis van deze gegevens menen we zowel op klas- als op schoolniveau gegronde uitspraken te

kunnen doen.
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Zesdejaars

School-
nummer

Klasnummer Aantal
leerlingen

Getest aantal
leerlingen

%

7 60
61
62
63
64
65
66
67

13
3
5
8
7

12
7
4

---
59

12
2
4
8
7

12
7
4

---
56

92.5
67
80

100
100
100
100
100

---
95

8 60
61
62
63
64
65
66

11
16
12
19
14
9
9

---
90

10
16
11
17
14
9
9

---
86

91
100
92

89.5
100
100
100

---
95.5

9 60
61
62
63

8
16
17
21
---
62

8
16
16
21
---
61

100
100
94

100
---

98.5

10 60
61
62
63
64

15
12
22
11
8

---
68

15
11
20
10
7

---
63

100
92
91
91

87.5
---
93

11 60
61
62

17
34
6

---
57

16
25
5

---
46

94
73.5
83.5

---
81
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13 60
61
62
63
64
65
66

14
16
13
9

11
21
11
---
95

11
16
13
8

10
17
10
---
85

78.5
100
100
89
91
81
91
---

89.5

14 60
61
62
63
64
65

14
17
12
11
17
11
---
82

13
16
11
9

15
11
---
75

93
94
92
82
88

100
---

91.5

15 60
61
62
63

8
22
10
10
---
50

8
20
9

10
---
47

100
91
90

100
---
94

16 60
61
62
63
64
65

2
9
9
8
3

13
---
44

2
9
7
8
2

11
---
39

100
100
78

100
67
85
---

88.5

17 60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

12
15
15
14
17
16
8
8
2
9

12
15
15
9

15
9
6
6
2
9

100
100
100
64
88

56.5
75
75

100
100
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70
71
73
75
76
78
80
81

21
15
12
5

11
13
8

---
201

12
15
8
4
8

11
5

---
161

57
100
67
80
73
85

62.5
---
80

18 60
61
62
63
64
66
67

21
16
13
19
23
6

11
---

109

20
14
11
7

17
3

11
---
83

95
87.5

85
37
74
50

100
---
76

19 60
61
62
63
64
65
66
67
68

11
11
8
5

14
6
5

12
11
---
83

11
9
8
5

10
6
3

10
8

---
70

100
82

100
100
71.5
100
60

83.5
73
---
88

20 60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

9
11
5
4
6

15
20
10
15
10
---

105

9
10
5
3
6

11
18
10
13
9

---
94

100
91

100
75

100
73.5

90
100
87
90
---

89.5

21 60 15 14 93.5
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61
62

5
14
---
34

5
12
---
31

100
86
---
91

22 60
61
62
63
64

18
18
5

15
14
---
70

15
17
3

13
10
---
58

83.5
94.5

60
87

71.5
---
83

23 60
61
62
63

14
18
20
11
---
63

14
17
20
10
---
61

100
94.5
100
91
---
97

Totaal 1272 1116 88

De zesdejaars scoren 88% wat de 23 scholen samen betreft. Ook dit percentage is vrij hoog. Op

schoolniveau scoort school 18 het laagst met 76% en school 9 enorm hoog met 98.5%. Analyses op

schoolniveau vormen aldus geen enkel probleem.

Op klasniveau stellen we vast dat er enkele klassen tot een laag % komen. Zo scoort school 18, klas

63 slechts 37%, klas 66 van dezelfde school scoort 50% en school 17, klassen 66 en 71 scoren rond

de 57%. Voor de analyses op klasniveau zal hiermee rekening worden gehouden. De overige

klassen zitten allen boven de 60%.

Uit deze twee overzichten kunnen we concluderen dat we, de eerste- en de zesdejaars samengeteld,

van de 2.891 leerlingen (volgens de klaslijsten) 2.571 leerlingen de 7 testen hebben afgenomen, dit

is 89%. Analyses op schoolniveau zijn, rekening houdend met de hoge percentages, volledig

verantwoord. Analyses op klasniveau zijn, op een 4-tal klassen na, eveneens statistisch gegrond.
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2.2. Onderzoeksverloop

In de loop van de maand augustus 1990 namen we contact op met de PMS-centra van de in het

onderzoek opgenomen scholen. We peilden naar de beschikbare gegevens over de eerste- en zesde-

jaarsleerlingen inzake schoolvorderingen, IQ en SES. Dit gebeurde om een samenwerkingsverband

met deze centra te bewerkstelligen om tot een zinvolle uitwisseling van gegevens te komen. De

grote diversiteit in de soorten toetsen die door PMS-centra werden afgenomen, liet ons om

onderzoekstechnische redenen echter niet toe deze weg verder te bewandelen. Als zodanig werd er

dan ook voor geopteerd alle gegevens zelf te verzamelen; niet zonder ze echter bij wijze van dienst-

verlening aan de geïnteresseerde centra door te spelen.

2.2.1. SCHOOLVORDERINGENTOETSEN BEGIN 1e LEERJAAR

In de loop van de derde week van september 1990 werd van alle eerstejaars-leerlingen van de

betrokken scholen (n=18) een schoolvorderingentoets afgenomen, dit zowel voor Nederlands als

voor Wiskunde. Deze schriftelijke, klassikaal af te nemen toetsen namen elk twee lesuren in beslag

en peilden naar de kennis die normaliter in de lagere school verworven zou moeten zijn. De

gehanteerde toetsen werden ontwikkeld in het kader van het LOSO-project onder leiding van Prof.

Dr. J. Van Damme.

2.2.2. SCHOOLVORDERINGENTOETSEN EINDE 1e LEERJAAR

Op het einde van het schooljaar werd bij dezelfde leerlingen opnieuw een schoolvorderingentoets

voor Nederlands en Wiskunde afgenomen. Dit gebeurde in de tweede helft van mei 1991. Het

verschil in de resultaten op beide afnames laat ons toe de cognitieve evolutie van elke leerling

afzonderlijk te bepalen.
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2.2.3. SCHOOLBELEVINGSSCHAAL

Naast het verband tussen de cognitieve evolutie van de leerlingen en de onderscheiden

managementsdomeinen, gingen we als (tweede) maat van onderwijskwaliteit tevens het verband na

tussen de managementdomeinen en het welbevinden van de leerlingen. We namen aldus een

aangepaste versie van de schoolbelevingsschaal (SBS) van Stoel af. Deze testafname gebeurde

zowel bij de eerstejaars als de zesdejaars. Ook hier wensen we een eventuele evolutie bij de

leerlingen vast te stellen. De SBS werd dan ook twee keer van iedere leerling afgenomen. De eerste

meting vond plaats de derde week van november 1990, dit in alle scholen tegelijk. De tweede

meting werd de laatste week van mei 1991 afgenomen. De evoluties in welbevinden dienen

eveneens gecorrigeerd te worden voor IQ en sociale herkomst, alvorens geaggregeerd te worden.

2.2.4. METING VAN INTELLIGENTIE EN SOCIALE HERKOMST

Deze gegevens hebben we eveneens zowel bij de eerste- als de zesdejaars verzameld. Dit gebeurde

tegelijkertijd met de eerste afname van de schoolbelevingstest tijdens de maand november 1990.

2.2.5.SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE DATAVERZAMELING BIJ DE LEERLIN-GEN

derde week van september '90 :

- afname schoolvorderingentoetsen Nederlands begin eerste leerjaar

- afname schoolvorderingentoetsen Wiskunde begin eerste leerjaar

derde week van november '90 :

- afname schoolbelevingsschaal begin schooljaar bij alle eerste- en zesdejaars

- afname IQ-test bij alle eerste- en zesdejaars

- afname sociale herkomst schaal bij alle eerste- en zesdejaars

derde en vierde week mei '91 :

- afname schoolbelevingsschaal einde schooljaar bij alle eerste- en zesdejaars

- afname schoolvorderingentoetsen Nederlands einde eerste leerjaar

- afname schoolvorderingentoetsen Wiskunde einde eerste leerjaar.
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3. TESTMATERIAAL

3.1. Schoolvorderingentoetsen

Om de cognitieve evolutie van de eerstejaars na te gaan, hebben we gebruik gemaakt van reeds

ontwikkelde toetsen. Wij kozen voor de schoolvorderingentoetsen Nederlands en Wiskunde die in

het kader van het LOSO-onderzoek, o.l.v. Prof. Dr. J. Van Damme, recentelijk ontworpen zijn (1990

en 1991), gedeeltelijk in samenwerking met het Centrum voor Psychodiagnostische Methoden. De

afname van de SVT's gebeurde klassikaal. De leerkrachten die op het moment van afname voor de

klas staat, kreeg de avond voor de testafname een gedetailleerd instructieformulier om de test zo

vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Alle SVT's bestaan uit multiple choice vragen. De leerling

moet bij elk item op een IBM computerblad het juiste antwoord aanduiden uit meerdere

antwoordmogelijkheden. De totaalscore wordt steeds berekend door aan ieder item evenveel

gewicht toe te kennen. In wat volgt bespreken we de verschillende schoolvorderingentoetsen.

Graag hadden we van alle afgenomen schoolvorderingentoetsen de betrouwbaarheid en validiteit

weergegeven. De testontwerpers echter bleken ons deze resultaten niet te kunnen geven. Alleen

voor de WIPREESO (Wiskunde Proef Eind Eerste Secundair Onderwijs) kunnen we de

validiteitsmetingen bespreken. Na de afname van de toetsen hebben we ter controle de

betrouwbaarheid zelf gemeten.

3.1.1. SVT NEDERLANDS - BEGIN EERSTE LEERJAAR

Deze SVT dient afgenomen te worden in het begin van het eerste leerjaar S.O., zowel A-klassen als

B-klassen. Ze meet de opgedane kennis in de lagere school.

De afname van de toets neemt 2 lesuren in beslag en gebeurt klassikaal.

De SVT bestaat uit twee delen. Het 1e deel toetst de spelling en de spraakkunst. Het onderdeel

spelling bestaat uit 36 items. Hier wordt de kennis van de leerstof van het tweede leerjaar tot en met

het zesde leerjaar gemeten. De verdeling van het aantal items per leerjaar is de volgende : 7 items

bevragen de inhoud van de leerstof van het 2e leerjaar L.O., 8 items de leerstof van het derde

leerjaar, 10 items de leerstof van het vierde leerjaar, 5 items de leerstof van het vijfde leerjaar en 6

items de leerstof van het zesde leerjaar. Het onderdeel spraakkunst bestaat uit 34 items. Drie items

bevragen de inhouden van de leerstof van het 2e leerjaar L.O., 9 items het derde leerjaar, 10 items
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het vierde en 12 items het vijfde leerjaar L.O.. Deel 2 bestaat uit het onderdeel taaleigen (10 items)

enerzijds en stillezen (20 items) anderzijds. De gehele toets bestaat dus uit 100 items. De

totaalscore bestaat uit de som van het aantal juiste antwoorden.

De betrouwbaarheid van deze toets scoort zeer hoog. De Cronbach-α-coëfficiënt bedraagt .98 voor

de A- en de B-klassen samen.

3.1.2. SVT NEDERLANDS - EINDE EERSTE LEERJAAR A

Deze toets meet de verworven kennis gedurende het eerste leerjaar A. Ze is samengesteld op basis

van het leerplan Nederlands van het 1e leerjaar A.

Ook deze afname neemt 2 lesuren in beslag en gebeurt zoals in het begin van het 1e leerjaar

eveneens klassikaal. De leerlingen duiden het juiste antwoord rechtstreeks op het boekje aan door de

juiste antwoordmogelijkheid te omcirkelen. Deze werkwijze verschilt van de meting in september.

Bij de 1e testafname stelden we vast dat het invullen van computerbladen (te) moeilijk was voor

sommige 12-jarigen. Daarom opteerden we ervoor om op het einde van het 1e leerjaar de leerlingen

rechtstreeks op het bundeltje te laten invullen. Het instructieblad voor de leerkracht diende hierdoor

aangepast te worden. De afname werd veel eenvoudiger.

De SVT bestaat eveneens uit 2 delen. Deel 1 bevat de topics spelling (17 items), zinsleer (16 items)

en informatieverwerking (16 items). Deel 2 bestaat uit taalgebruik (12 items) en stillezen (13 items).

Het totaal aantal items bedraagt 74.

De Cronbach-α-coëfficiënt is .95.

3.1.3. SVT NEDERLANDS - EINDE EERSTE LEERJAAR B

Het leerplan Nederlands voor het eerste leerjaar B bestaat grotendeels uit herhaling van leerstof van

de lagere school. Deze toets vertoont dan ook vele gelijkenissen met deze van het begin 1e leerjaar.

De toets bestaat uit twee delen. De afnameduur is anderhalf lesuur. Voor het eerste deel krijgen de

leerlingen 25 minuten tijd. Dit deel bestaat uit spelling (18 items) en spraakkunst (14 items). Deze

32 items komen allemaal uit de SVT Nederlands - begin 1e leerjaar.

Deel 2 toetst informatieverwerking (5 items) en stillezen (9 items). Voor dit laatste deel krijgen de

leerlingen één lesuur de tijd.

Bij het berekenen van de betrouwbaarheid van de toets kwamen we tot een α-coëfficiënt van .98.
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3.1.4. SVT WISKUNDE - BEGIN EERSTE LEERJAAR

Deze toets is ontworpen voor afname bij het begin van het eerste leerjaar, dit zowel van A-klassen

als B-klassen. De afname neemt 2 lesuren in beslag en gebeurt weerom klassikaal.

Net zoals bij de toets Nederlands - begin eerste leerjaar stippen de leerlingen de juiste antwoordmo-

gelijkheden op een IBM-antwoordformulier aan. De toets telt in totaal 50 items. Volgende drie

onderdelen worden bevraagd :

- verzamelingen, relaties en logisch denken (9 items);

- getallenleer, bewerkingen en vraagstukken (26 items);

- meetkunde en metend rekenen (15 items).

Ook hier wordt de kennis uit meerdere leerjaren van de lagere school getoetst.

Schematisch :

Aantal vragen Totaal aantal

vragen

4e lj. 5e lj. 6e lj.

verz. + rel.

getallenleer

meetkunde

1

3

2

2

4

1

6

19

12

9

26

15

6 7 37 50

In tegenstelling tot de toets Nederlands staan alle items willekeurig dooreen. Er is aldus geen op-

splitsing naar onderdeel.

De betrouwbaarheid van de gehele toets is .94, dit voor de A- en de B-klassen samen.
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3.1.5. SVT WISKUNDE - EINDE EERSTE LEERJAAR A

De WIPREESO, WIskundePRoef Eind Eerste Secundair Onderwijs, bevraagt de meeste belangrijke

leerplandoelstellingen van het eerste leerjaar A, zowel voor het vrij als het gemeenschapsonderwijs.

Bij de toetsontwikkeling was het de bedoeling slechts 1 proef te construeren voor beide netten.

Wegens de fundamentele verschillen in welbepaalde leerplandoelstellingen tussen het Vrij en het

Gemeenschapsonderwijs sluiten sommige items beter aan bij het ene net dan bij het andere. Zo zijn

enkele items van het onderdeel verzamelingen en relaties enkel optimaal afneembaar voor het Vrij

Onderwijs. De leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs hebben de in deze items bevraagde leer-

doelstellingen immers niet onderwezen gekregen.

Van deze toets werd door de toetssamenstellers, afzonderlijk voor de 2 netten, de validiteit berekend.

Globaal genomen mag deze toets als betrouwbaar beschouwd worden daar we resultaten vinden van

rond .80. In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste resultaten.

Tabel 1. Testresultaten van het validiteitsonderzoek van de WIPREESO

aantal

proef-

pers.

aantal

items X 1
SD σ min max rtt

KR-20

Bene-den-

grens

rtt

KR-8

Boven-

grens

rtc

Gemeen-

schapsond.

Vrij ond.

144

371

38

46

15.94

22.26

5.40

6.19

29.2

38.3

5

6

34

38

.75

.79

.78

.81

.47

.63

De WIPREESO valt uiteen in drie leerstofonderdelen :

-verzamelingen en relaties (13 items voor Vrij Onderwijs en 5 items voor Gemeenschaps-onderwijs)

- getallenkennis (23 items)

- meetkunde (10 items)

Ook hier zijn de verschillende items in willekeurige volgorde gezet en krijgen de leerlingen 2

lesuren de tijd.

Na de toetsafname hebben wij de betrouwbaarheid eveneens berekend. We stelden een α-coëfficiënt

(= KR20) vast van .88.
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3.1.6. SVT WISKUNDE - EINDE EERSTE LEERJAAR B

Deze toets bestaat uit 20 items. Daar de hoofddoelstelling van het leerplan eerste leerjaar B een

herhaling is van de leerstof van de lagere school, zijn de meeste items dezelfde als deze uit de SVT -

begin eerste leerjaar.

De toets bestaat uit 2 leerstofonderdelen : getallenleer (10 items) en meetkunde (10 items). De

afnameduur beslaat één volledig lesuur.

Ook deze toets scoort zeer hoog m.b.t. de betrouwbaarheid. We stelden een α-coëfficiënt van .95

vast.

In bijlage 7 kan men de ruwe uitslagen op de schoolvorderingstoetsen vinden.

3.2. Schoolbelevingsschaal

Naast de cognitieve evolutie wensten we tevens een mogelijke evolutie in het welbevinden van de

leerlingen te onderzoeken. Hiervoor gebruikten we als basis de schoolbelevingsschaal (SBS) van

Stoel (1980).

Stoel gaat ervan uit dat de mate waarin de positieve belevingen de negatieve belevingen (of

andersom) in aantal en intensiteit overheersen een indicatie geeft van de mate van welbevinden van

een persoon. Deze belevingen splitst hij verder op in een 5-tal facetten die een rol spelen in de

belevings- en ervaringswereld van personen, onafhankelijk van de situatie en het tijdstip.

Stoel onderscheidt volgende 5 belevingsfacetten :

De beleving van :

- zichzelf, van het eigen functioneren;

- de relaties met anderen;

- organisaties en structuren;

- de materiële wereld;

- het toekomstperspectief.

Deze vijf belevingsaspecten spitst Stoel vervolgens toe op de school :

-de beleving van zichzelf, van het eigen functioneren wordt toegespitst op de beleving van zichzelf

en het eigen functioneren in relatie tot de school;

-de beleving van de relaties met anderen wordt toegespitst op de beleving van relaties met

klasgenoten, leerkrachten en schooldirectie;
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-de beleving van organisaties en structuren wordt toegespitst op de beleving van de

schoolorganisatie en schoolstructuren;

-de beleving van de materiële wereld wordt toegespitst op de beleving van schoolgebouw en

schoolvoorzieningen;

-de beleving van het toekomstperspectief wordt toegespitst op de rol van de school hierin.

Uiteindelijk bekomt Stoel volgende 7 subschalen :

I Beleving van de school in zijn algemeenheid zonder verwijzing naar specifieke aspecten daaraan

(7 items).

II Beleving van het eigen verstandelijke functioneren, ook wel academic self-evaluation genoemd

(13 items).

III De beleving van de relatie met klasgenoten (11 items).

IV De beleving van de relatie met de leraar als persoon (15 items).

V De beleving van de relatie met de leraar als didacticus (10 items).

VI De beleving van de schoolorganisatie en de gebouwensituatie (9 items).

VII De beleving van de aangeboden leerstof (10 items).

De gehele schaal bestaat uit 75 items. Elk item bestaat uit 2 delen. Vooreerst wordt er een statement

geformuleerd bijvoorbeeld vraag 1 : "Ik vind het tof op school". De items worden zeer bewust in de

ik-vorm geformuleerd omdat we de individuele beleving van de leerling wensen na te gaan. Er

wordt aldus niet naar meningen gevraagd, maar wel naar hoe de leerling de school beleeft. In het 2e

deel van ieder item wordt de leerling 4 antwoordalternatieven aangeboden. Deze vragen ofwel naar

de frequentie waarmee men een bepaalde beleving heeft, dan wel in welke mate men het eens is met

het vooropgestelde statement.

Stoel toetste de validiteit en de betrouwbaarheid van deze schaal. De alpha voor de 75 items is .94.

De alphacoëfficiënten voor de 7 subschalen variëren tussen .74 en .83. In onderstaande tabel vindt u

een overzicht van de interne consistentie.
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Tabel 2. Alpha-coëfficiënten voor de 7 subschalen van SBS (Stoel, 1980: 28)

subschaal totaal I

algemeen

II

academic

self-concept

III

relatie

klas-

genoten

IV

leraar

persoon-

lijk

V

leraar

didac-

tisch

VI

school-

organisatie

+ gebou-

wensituatie

VII

leer-

stof

alpha .94 .82 .78 .79 .83 .81 .74 .78

aantal items 75 7 13 11 15 10 9 10

Stoel (1980: 29) berekende tevens de correlaties tussen de subschalen.

Tabel 3. Correlaties tussen de 7 subschalen van SBS

totaal I II III IV V VI VII

I
II
III
IV
V
VI
VII

.79

.68

.40

.85

.82

.73

.80

1
.49
.25
.57
.54
.52
.72

1
.30
.46
.44
.33
.45

1
.19
.15
.14
.16

1
.78
.59
.61

1
.58
.61

1
.55 1

Op basis van deze gegevens acht hij de gehanteerde indeling in de 7 subschalen gerechtvaardigd.

De SBS van Stoel is echter een Nederlandse Schaal. De gebruikte woordenschat is duidelijk Neder-

lands getint. Daarom hebben we enkele kleine aanpassingen aangebracht aan de schaal zodat de

Vlaamse leerlingen de statements beter begrijpen. Inhoudelijk hebben we echter niets veranderd.

Vooraleer de SBS te velde grootschalig af te nemen, werd deze vervlaamste versie in een vooronder-

zoek bij 8 leerlingen van het 1e jaar S.O. (zowel A- als B-klassen) afgenomen en vervolgens

aangepast.

Bij de definitieve afname van de schaal stelden we echter enkele moeilijkheden vast bij het correct

begrijpen van 5 items (nl. de vragen nr. 10, 16, 24, 39 en 57). We besloten aldus deze 5 items niet in

de analyse op te nemen.
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In wat volgt geven we de vervlaamste versie weer. Per subschaal geven we alle statements weer.

De statements tussen haakjes hebben we omwille van bovenvermelde reden niet in de verwerking

opgenomen.

1. Algehele beleving van de school

(n vragen = 7)

Ik vind het tof op school.

Ik voel me ongelukkig als ik op school zit.

De sfeer op school is goed.

Ik heb een hekel aan school.

Ik ga graag naar school.

Ik voel me thuis op deze school.

Ik zou liever niet meer naar school gaan.

2. Beleving van het eigen (verstandelijk) functioneren in de school

(n vragen = 13 - 1)

De leerkrachten verwachten te veel van mij.

Op school ben ik zenuwachtig.

Ik denk dat ik goed kan leren.

Ik ben tevreden over mijn resultaten op school.

De leerkrachten zijn tevreden over mijn resultaten op school.

Ik kan op school goed volgen.

Ik kan het tempo van de lessen goed bijhouden.

Ik denk dat deze school voor mij te moeilijk is.

Ik voel me op mijn gemak op school.

Ik behaal meestal goede punten.

Ik voel me onzeker op school.

Ik zou liever anders zijn dan ik nu ben.

(Ik voel me niet rustig op school)

3. Beleving van de relatie met klasgenoten/medeleerlingen

(n vragen = 11)

Ik denk dat mijn klasgenoten mij wel tof vinden.

Mijn klasgenoten doen vervelend tegen mij.
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Ik kan met mijn klasgenoten goed opschieten.

Mijn klasgenoten vinden mij nogal stom.

Ik voel me eenzaam op school.

De leerlingen uit de klas hebben een hekel aan mij.

Ik heb op school goede vrienden/vriendinnen.

Ik voel me alleen op school.

Ik heb nogal eens ruzie met leerlingen uit de klas.

Als ik moeilijkheden heb dan zullen mijn klasgenoten mij helpen.

Ik zou liever in een andere klas zitten.

4. Beleving van de relatie met de leraar als persoon

(n vragen = 15 - 2)

De leerkrachten behandelen mij alsof ik een klein kind ben.

De leerkrachten hebben een hekel aan mij.

De leerkrachten bij ons op school zijn tof.

Met de leerkrachten valt goed te praten.

Ik kan goed opschieten met de leerkrachten.

De leerkrachten hebben ook buiten de lessen belangstelling voor ons.

De leerkrachten hebben weinig begrip voor de leerlingen.

Ik heb de indruk dat mijn leerkrachten mij goed kennen.

Ik vind de leerkrachten dikwijls niet redelijk.

De leerkrachten hebben regelmatig een slecht humeur.

De leerkrachten hebben alleen belangstelling voor de leerlingen die ze tof vinden.

Het interesseert de leerkrachten ook hoe het buiten de school met mij gaat.

De leerkrachten maken de leerlingen soms belachelijk.

(De leerkrachten bevoordelen sommige leerlingen.)

(De leerkrachten zijn niet eerlijk.)

5. Beleving van de relatie met de leraar als leraar, als didacticus

(n vragen = 10)

De leerkrachten doen alsof ze altijd alles beter weten.

De leerkrachten geven op een toffe manier les.

De leerkrachten op school zijn goed.

De leerkrachten kunnen goed uitleggen hoe iets in elkaar zit.
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De leerkrachten doen meestal moeite om de lessen interessant te maken.

De leerkrachten geven moeilijk les.

Als ik moeilijkheden heb met leren dan helpen de leerkrachten me goed.

De leerkrachten verdelen de proefwerken goed over het hele jaar.

De leerkrachten houden rekening met wat wij interessant vinden.

Ik heb vertrouwen in mijn leerkrachten.

6. Beleving van de organisatie van de school, alsmede de school als gebouw

(n vraag = 9 - 1)

Bij ons op school worden veel goede dingen voor de leerlingen georganiseerd.

Bij ons op school wordt veel te weinig gevraagd wat de leerlingen ergens van vinden.

De inrichting van het schoolgebouw is goed.

De leerlingen hebben genoeg te zeggen op school.

De gebouwen waarin we les krijgen zijn:

Het lesrooster van dit jaar zit:

Het is een warboel op school.

Ik vind dat er te veel regels zijn op school.

(Bij ons op school is het rommelig.)

7. Beleving van de leerstof, de inhoud van het onderwijs

(n vragen = 10)

De lessen op school zijn de moeite waard.

Ik zou liever naar een andere school gaan.

Ik vind het nuttig dat ik op school zit.

Op school gaat de tijd vlug voorbij.

Ik verveel me tijdens de lessen.

Ik denk dat ik op school dingen moet leren waar ik later nooit meer wat aan heb.

Ik verveel me op school.

Ik vind het saai op school.

Huiswerk maken is nodig.

Ik heb er niks aan om naar school te gaan.
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De verschillende statements worden in een willekeurige volgorde aangeboden. In bijlage 3 vindt u

de uiteindelijke SBS zoals die zowel in het begin als het op het einde van het schooljaar werd

afgenomen.

De afname van deze schaal gebeurde niet door de leerkrachten of de directie teneinde

sociaal-wenselijke antwoorden zoveel mogelijk te voorkomen. Ze werd door specifiek opgeleide

testers afgenomen. Na gezamenlijk een voorbeeld uit te werken kregen de leerlingen rustig de tijd

om gedurende een half lesuur de vragenlijst in te vullen, tijdsdruk was afwezig. Om de leerlingen zo

eerlijk mogelijk te doen antwoorden hebben de testers telkens zeer sterk beklemtoond dat de ant-

woorden niet aan de leerkrachten of directie zouden gegeven worden.

Onze Vlaamse versie van de SBS van Stoel hebben we eveneens op zijn validiteit en betrouw-

baarheid getoetst.

In totaal hebben we de SBS 5.140 keer afgenomen. Tweemaal van de eerstejaars (2 x 1.315) en

tweemaal van de zesdejaars (2 x 1.116).

Vooreerst berekenden we de Cronbach alpha coëfficient per subschaal. In tabel 2 geven we de

resultaten.

Tabel 4. Alpha-coëfficiënten voor de 7 subschalen van de Vlaamse SBS

subschaal totaal I

algemeen

II

academic

self-concept

III

relatie

klas-

genoten

IV

leraar

persoon-

lijk

V

leraar

didac-

tisch

VI

school-

organisatie

+ gebou-

wensituatie

VII

leer-

stof

alpha .96 .85 .83 .85 .84 .89 .81 .81

aantal items 70 7 12 11 12 10 8 10

Wanneer we deze resultaten vergelijken met deze van Stoel stelden we vast dat, zowel voor het

totaal als voor iedere subschaal afzonderlijk, onze Vlaamse versie hogere alphacoëfficiënten haalt

dan deze bij Stoel. Door de vervlaamsing van de schaal komen we aldus tot een betrouwbaardere

schaal.

De correlaties tussen de 7 subschalen zien er als volgt uit :
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Tabel 5. Correlaties tussen de 7 subschalen van de Vlaamse SBS

totaal I II III IV V VI VII

I
II
III
IV
V
VI
VII

.47

.44

.20

.58

.71

.54

.44

1
.55
.40
.61
.62
.54
.78

1
.46
.53
.53
.36
.50

1
.34
.29
.19
.29

1
.84
.67
.66

1
.71
.67

1
.60 1

3.3. Intelligentiemetingen

Daar we zowel bij de eerste- als de zesdejaars het intelligentiequotiënt meten, hebben we wegens het

leeftijdsverschil 2 verschillende IQ-testen samengesteld.

De afname gebeurde door afgestudeerden uit de humane wetenschappen die vooraf door ons werden

opgeleid.

3.3.1. IQ-METING EERSTEJAARS

Deze IQ-meting bestaat uit 2 onderdelen : de numerieke intelligentie en de verbale intelligentie.

Beide onderdelen zijn overgenomen uit de GETLOV-batterij (Gemeenschappelijke Testbatterij

Lager Onderwijs Oost-Vlaanderen).

Om de numerieke intelligentie te bekomen, bieden we de leerlingen 20 cijferreeksen aan van een

stijgende moeilijkheidsgraad. Als voorbeeld worden 2 cijferreeksen voorafgaandelijk samen met de

leerlingen uitvoerig besproken. Slechts wanneer elke leerling de opgave begrijpt, wordt er aan de 20

synoniemen begonnen. De leerling heeft steeds 5 antwoordmogelijkheden. Het juiste antwoord

duidt hij aan door het ontbrekende getal in de reeks te omcirkelen. De afnameduur bedraagt 7

minuten.

Voor de meting van de verbale intelligentie namen we het onderdeel 'Synoniemen' van de

GETLOV-batterij over. Hier bieden we de leerlingen 20 woorden aan. Voor ieder woord moeten ze

uit 5 woorden het woord met dezelfde of bijna dezelfde betekenis kiezen als het aangeboden woord.
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Ook hier worden er door de testers vooraf 2 voorbeelden helemaal uitgewerkt. De leerlingen

krijgen hiervoor 5 minuten.

De IQ-score per leerling bestaat uit het gemiddelde van het verbale en numerieke IQ.

3.3.2. IQ-METING ZESDEJAARS

Ook hier hebben we zowel de verbale als de numerieke intelligentie gemeten. De numerieke

intelligentie wordt, zoals bij de eerstejaars, nagegaan via cijferreeksen. Deze cijferreeksen zijn inte-

graal overgenomen uit LNIT-EHSO (Leuvens Numerieke Intelligentie-Test - Einde Hoger

Secundair Onderwijs). Na 2 voorbeelden volledig uit te werken, krijgen de leerlingen gedurende 25

minuten 23 cijferreeksen op te lossen. Telkens dienen ze uit 5 antwoordmogelijkheden het juiste te

omcirkelen.

Voor de verbale intelligentiemeting werd een beroep gedaan op het onderdeel Synoniemen uit

VNI-SOHO. Ook hier dezelfde werkwijze: de leerlingen krijgen 40 woorden opgegeven waarbij ze

uit 5 antwoordmogelijkheden het synoniem moeten omcirkelen. Ze krijgen hiervoor 12 minuten.

De algemene IQ-score is het gemiddelde van de verbale en de numerieke intelligentie.

3.4. Sociale herkomst

Het meten van de sociale herkomst is geen sinecure. Ons inziens konden we informatie hieromtrent

inwinnen via een 4-tal kanalen : de PMS-centra, de schooldirectie of -administratie, de ouders en de

leerlingen zelf.

De PMS-centra hebben we allemaal aangeschreven met de vraag of ze over objectieve gegevens

beschikten i.v.m. de herkomst van de leerlingen en zo ja, welke gegevens dit waren. De antwoorden

die we kregen waren zeer verschillend. De gegevens varieerden van helemaal geen objectieve

gegevens tot zeer gedetailleerde oudervragenlijsten. Sommige PMS-centra weigerden enige

informatie mee te delen wegens de privacy van hun leerlingen. Het werken met PMS-gegevens

werd aldus achterwege gelaten.

De scholen zelf beschikten evenmin over voldoende materiaal i.v.m. de herkomst van hun leer-

lingen.
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We besloten aldus zelf een vragenlijst op te stellen. Een vragenlijst aan de ouders voorleggen,

hebben we uiteindelijk niet gedaan. In de meeste scholen diende dit eerst uitvoerig in verschillende

raden besproken te worden vooraleer de directie de toestemming kon geven. Daarenboven zou het

non-response percentage vrij hoog kunnen liggen en op de nauwkeurig-heid en de juistheid van het

invullen van de oudervragenlijsten zouden we geen vat hebben. We opteerden er aldus voor de

sociale herkomst via de leerlingen te achterhalen. Het probleem stelde zich echter dat vooral de

twaalfjarigen (eerstejaars) niet zo goed op de hoogte zijn van de indicatoren (beroep, loon,...) die

deel uitmaken van de sociale herkomst.

Bij de samenstelling van de vragenlijst hebben we hiermee uitdrukkelijk rekening gehouden. We

beperkten ons tot het bevragen van het beroep van beide ouders. Zo kwamen we tot 6 vragen die we

de leerlingen zeer overdacht lieten invullen. Bij elke vraag wordt er door de speciaal hiervoor

opgeleide testers geruime tijd stilgestaan bij het beantwoorden van de vraag. In wat volgt vindt u

integraal de 6 vragen zoals we ze 2.571 leerlingen voorlegden (1.375 eerstes en 1.116 zesdes). Drie

vragen bevragen het beroep van de vader, de drie overige het beroep van de moeder.

1. Je vader is 1. beroepsactief (hij werkt)
2. werkloos (op den dop)
3. volledig arbeidsongeschikt
4. alleen huisvader
5. op pensioen
6. gestorven

2. Je moeder is 1. beroepsactief (zij werkt)
2. werkloos (op den dop)
3. volledig arbeidsongeschikt
4. alleen huismoeder
5. op pensioen
6. gestorven

3. Je vader is/was 1. arbeider
2. bediende
3. zelfstandige
4. nooit gewerkt

4. Je moeder is/was 1. arbeidster
2. bediende
3. zelfstandige
4. nooit gewerkt

5.Beschrijf zo goed mogelijk het (laatst uitgeoefende) beroep van je vader. Omschrijf wat hij doet,
waar hij werkt, of hij mensen onder zich heeft, hoeveel, of hij de hele dag werkt, enz.
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6.Beschrijf zo goed mogelijk het (laatst uitgeoefende) beroep van je moeder. Omschrijf wat zij doet,

waar zij werkt, of zij mensen onder zich heeft, hoeveel, of zij de hele dag werkt, enz.

In bijlage 3 vindt u na de schoolbelevingstest de sociale herkomst vragenlijst.

Alvorens de gegevens in te voeren, hebben we de ingevulde vragen voor elke leerling afzonderlijk,

vraag per vraag, nagekeken op nauwkeurigheid en volledigheid van het invullen. De laatste 2

vragen (waar de leerlingen de beroepen van hun ouders omschrijven) lieten ons toe enkele correcties

aan te brengen.

Voor de codering van de laatste 2 vragen hebben we de beroepenclassificatie volgens De Lanoo

gehanteerd. De Lanoo komt tot een indeling van 4 - wat hij noemt - socio-professionele niveaus :

1. Hoger socio-professioneel niveau :

Hiertoe behoren personen met academische functies en directiefuncties, grootondernemers,

licentiaten in het onderwijs.

2. Midden-hoger socio-professioneel niveau:

Deze categorie is samengesteld uit middelgrote en kleinere ondernemers, bedienden A1,

geaggregeerden van het lager secundair onderwijs, handelaars uit de culturele sector;

3. Midden-lager socio-professioneel niveau:

Hierin plaatst De Lanoo bedienden, niveau opsteller, onderwijzers, ambachtslui, landbouwers,

geschoolde arbeiders;

4. Lager socio-professioneel niveau:

Dit niveau bestaat uit handelaars-winkeliers, uitvoeringsbedienden, geoefende en ongeschoolde

arbeiders.

Deze sociale rangschikking resulteert uit de vereenvoudiging van een veel breder uitgewerkte

beroepsclassificatie, die De Lanoo aanwendt in zijn onderzoek naar democratiseringstendensen bij

de Leuvense studenten van 1934 tot 1966 (De Lanoo, 1969). Meer achtergrondbeschou-wingen

rond de hier te bespreken indeling verschenen in een artikel van dezelfde auteur, gepubliceerd in het

tijdschrift Politica (1966: 1-35).
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4. LEERLINGENKENMERKEN

De volgende leerlingenkarakteristieken hebben we als verklarende, onafhankelijke variabelen

opgenomen: geslacht, leeftijd, leerjaarachterstand, socio-economische statuscategorie, klasgrootte en

intelligentiecoëfficiënt.

4.1. Geslacht

Deze operationalisering ligt voor de hand: meisje versus jongen.

De frequentieverdeling voor de drie onderscheiden groepen (eerstejaars A-klassen, eerstejaars B-

klassen en zesdejaars) ziet er als volgt uit:

Tabel 6. Geslacht eerstejaars A-klassen (A.C. en %)

frequentie percentage

meisje

jongen

591

724

44.9

55.1

Totaal 1.315 100

Tabel 7. Geslacht eerstejaars B-klassen (A.C. en %)

frequentie percentage

meisje

jongen

53

86

38.1

61.9

Totaal 139 100

Tabel 8. Geslacht zesdejaars (A.C. en %)

frequentie percentage

meisje

jongen

634

482

56.8

43.2

Totaal 1.116 100

4.2. Leeftijd en leerjaarachterstand
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De leeftijd van de leerlingen werd hoofdzakelijk gebruikt om de leerjaarachterstand te bepalen.

Voor deze variabele dienen we een onderscheid te maken tussen de eerste- en zesdejaars.

De operationalisering voor de eerstejaars gebeurde door de groep in twee categorieën onder te

verdelen: 1) de categorie 'normaal': dit zijn de leerlingen die op leeftijd (geboortejaar 1978) of één

jaar te vroeg (geboortejaar 1979) zitten en 2) de categorie 'achterop': de leerlingen die ouder zijn

dan 12 jaar (geboortejaren 1977, 1976 en 1975).

In volgende tabellen vindt u een overzicht van de aantallen per categorie.

Tabel 9. Leerjaarachterstand van eerstejaars A-klassen (A.C. en %)

frequentie percentage

normaal

achterop

1.126

189

85.6

14.4

Totaal 1.315 100

Tabel 10. Leerjaarachterstand van eerstejaars B-klassen (A.C. en %)

frequentie percentage

normaal

achterop

70

69

50.4

49.6

Totaal 139 100

De zesdejaars deelden we in drie categorieën in.

1) De categorie 'normaal' zijn de leerlingen die op leeftijd zitten (geboortejaar 1973) of één jaar

voorop zitten (geboortejaar 1974 : n = 8).

2) In de categorie '1 jaar achter' zitten de leerlingen geboren in 1972.

3) De leerlingen die geboren zijn in 1971, '70, '69, '68 of '66 behoren tot de categorie '> 1 jaar

achter'.

De verdeling van de leerlingen over de categorieën vindt u in tabel 11.
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Tabel 11. Leerjaarachterstand van de zesdejaars (A.C. en %)

frequentie percentage

normaal

1 jaar achterop

> 1 jaar achter

649

334

133

58.2

29.9

11.9

Totaal 1.116 100

Uit tabel 11 blijkt dat bijna 42% van de zesdejaars niet op leeftijd zit.

4.3. Sociale klasse

Voor de bepaling van de sociaal-economische categorie hebben we als basis de beroepen-

classificatie van De Lanoo genomen. We onderscheidden 4 categorieën : hoog (SES-categorie 1),

midden-hoog (SES-categorie 2), midden-laag (SES-categorie 3) en laag socio-professioneel

niveau (SES-categorie 4). We typeren ieder kind door het hoogste socio-professioneel niveau te

nemen van het gezin. Zo bijvoorbeeld situeren we het gezin waarvan de moeder tot de SES-

categorie 2 en de vader tot de SES-categorie 3 behoort in de SES-categorie 2. In tegenstelling tot

de andere leerlingenkenmerken hebben we van tamelijk veel leerlingen onduidelijke of

onvolledige gegevens gekregen om ze binnen een bepaalde SES-categorie te plaatsen. Dit komt

in de volgende tabellen tot uiting.

Tabel 12. SES-categorie eerstejaars A-klassen (A.C. en %)

frequentie percentage

SES-categorie 1

SES-categorie 2

SES-categorie 3

SES-categorie 4

geen antwoord

55

310

408

223

319

4.2

23.6

31

17

24.2

Totaal 1.315 100
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Tabel 13. SES-categorie eerstejaars B-klassen (A.C. en %)

frequentie percentage

SES-categorie 1

SES-categorie 2

SES-categorie 3

SES-categorie 4

geen antwoord

0

10

38

50

41

0

7.2

27.3

36

29.5

Totaal 139 100

Tabel 14. SES-categorie zesdejaars (A.C. en %)

frequentie percentage

SES-categorie 1

SES-categorie 2

SES-categorie 3

SES-categorie 4

geen antwoord

50

288

347

154

277

4.5

25.8

31.1

13.8

24.8

Totaal 1.116 100

4.4. Intelligentiecoëfficiënt

Om een beeld te geven van het IQ van de leerlingen hebben we de ruwe gegevens gestandaar-

diseerd en op een gemiddelde 100 gezet, standaarddeviatie 15. In volgende tabellen geven we de

gemiddelden.
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Tabel 15. Intelligentiecoëfficiënt eerstejaars A-klassen, opgedeeld klas per school

School

Klas

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

23

25

107.4

98.1

109.3

114.6

107.9

113.0

109.6

103.1

101.2

91.6

96.1

91.1

84.5

112.8

94.6

105.1

93.6

105.2

97.1

117.8

111.7

108.9

111.1

105.3

116.8

103.8

102.0

92.1

97.8

89.2

113.8

91.4

94.5

97.7

93.1

93.6

116.7

92.3

96.6

110.5

81.3

107.6

121.1

103.6

99.8

96.3

95.0

95.4

92.5

93.8

93.4

91.7

105.6

98.6

118.8

94.9

99.0

114.7

117.0

88.3

97.1

113.2

93.2

101.3

109.0

96.5

104.3

116.9

96.1

95.6

108.9

98.1

99.4

95.9

106.2

96.6

96.5
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Tabel 16. Intelligentiecoëfficiënt eerstejaars B-klassen, opgedeeld naar klas per school

Klas

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16

17

25

73.9

79.1

81.9

81.9

81.9

79.7

78.0

75.8

79.7

76.4

78.7

81.6

82.6

83.7 83.2 84.0
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Tabel 17. Intelligentiecoëfficiënt zesdejaars, opgedeeld naar klas per school

School Tot. Klas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

109.7

111.9

116.9

112.3

105.8

93.9

93.1

96.5

85.9

100.4

87.5

88.0

95.5

94.6

107.4

101.5

110.1

118.4

121.6

109.9

106.2

109.8

99.0

110.8

82.0

104.8

95.7

101.6

111.5

90.9

114.0

105.7

101.8

108.2

123.3

118.8

105.1

98.1

102.4

103.3

101.3

106.3

80.8

94.7

104.4

83.5

118.2

96.2

107.0

111.6

114.8

110.7

108.0

97.2

95.5

83.2

90.2

98.1

77.3

86.5

98.8

103.6

84.5

113.6

105.3

107.4

111.4

111.7

95.8

87.4

83.4

73.5

93.8

93.4

98.4

91.3

105.4

80.2

119.5

116.8

113.0

87.2

90.5

70.1

103.2

80.1

84.7

103.1

88.3

105.3

118.8

90.7

78.8

83.2

102.9

93.1

103.7

115.4

105.6

75.6

107.8

80.9

93.8

109.4

99.2

75.5

80.3

110.7

75.3

83.0

92.9

92.5

95.8 113.2 100.7 94.3 100.7
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4.5. Klasgrootte

Tabel 18. Gemiddelde omvang van de klassen onderscheiden naar school en leerjaar

School Eerstejaars

A-klassen

Eerstejaars

B-klassen

Zesdejaars

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

25

19

17

14

26

12

20

20

15

24

18

22

14

23

16

23

17

19

13

9

4

6

7

16

14

5

8

9

12

6

9

13

17

15

25

15

14

15

9

13

17

10

12

13

16

17

Totaal 20 10.6 14.3
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Uit tabel 18 blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de leerjaren en tussen de scholen. De A-klassen

hebben gemiddeld 20 leerlingen, maar de uitersten liggen ver uit elkaar, namelijk tussen 12 en 26.

De B-klassen zijn opmerkelijk kleiner (10.6) en variëren tussen 4 en 16. De zesdejaars situeren zich

qua gemiddelde klasomvang tussen de twee vorige (14.3) en variëren tussen 9 en 25 leerlingen.
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5. RESULTATEN SCHOOLWELBEVINDEN

5.1. Bespreking van de gehele leerlingenpopulatie

5.1.1. ALGEMEEN WELBEVINDEN

5.1.1.1. Beschrijving per leerjaar

Tabel 19.Gemiddeld algemeen welbevinden onderscheiden naar leerjaar, ogenblik van meting en
evolutie1

eerstejaars

A-klassen

eerstejaars

B-klassen

zesdejaars

begin schooljaar

einde schooljaar

evolutie

3.186

3.061

-.1244 (p = .0001)

3.033

3.012

-.0258 (n.s.)

2.852

2.865

.0126 (n.s.)

- Eerstejaars A-klassen

Wanneer we de resultaten van het globale welbevinden van de eerstejaars A-klassen van naderbij

bekijken, dan stellen we vast dat ze zich met een gemiddelde score van 3.186 (op schaal van 1 tot 4)

in het begin van het schooljaar zeer goed voelen op school. Op het einde van hetzelfde schooljaar

beschrijven ze hun welbevinden echter heel wat lager. In juni scoren ze slechts 3.061. Dit is een

significante achteruitgang van .1244.

- Eerstejaars B-klassen

Het gemiddeld welbevinden van de eerstejaars B-klassen ligt zowel in het begin als op het einde van

het schooljaar lager dan de A-klassers. In het begin van het schooljaar scoren de B-klassers 3.033 op

het algemeen welbevinden, op het einde 3.012, dit is een niet-significante achteruitgang van .0258.

Het welbevinden van de eerstejaars B-klassen evolueert dus niet in de loop van het jaar.

1 Significante verschillen zijn berekend met behulp van de t-test en het significantieniveau is .05

(p#.05).
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- Zesdejaars

De zesdejaars scoren heel wat lager dan de eerstejaars. In het begin van het schooljaar stellen we een

gemiddelde score van 2.852 vast. In juni zijn ze naar een score van 2.865 geëvolueerd (+.0126).

Deze evolutie is echter niet significant.

- Conclusie

Samenvattend kunnen we stellen dat, zowel in het begin als op het einde van het schooljaar, de

eerstejaars zich heel wat beter voelen op school dan de zesdejaars. In de loop van het schooljaar

echter neemt de mate van welbevinden bij de eerstejaars A-klassen significant af, en verschilt niet

meer van de B-klassers. Het welbevinden van de laatstejaars en de eerstejaars B-klassen blijft echter

hetzelfde in de loop van het schooljaar.

5.1.1.2. Verschillen tussen leerjaren

Wanneer we het algemeen welbevinden van de A-klassers vergelijken met dat van de B-klassers

stellen we vooreerst vast dat de gemiddelde beginscore van de A-klassers significant hoger ligt dan

de B-klassers (3.186 > 3.033). Op het einde van het schooljaar zijn A-klassers gezakt tot op het

niveau van de B-klassers daar beide groepen niet significant van mekaar verschillen. In de loop van

het schooljaar maken de B-klassers (-.0258) significant minder achteruitgang dan de A-klassers (-

.1244).

Beide groepen eerstejaars voelen zich in het begin van het schooljaar significant beter dan de

zesdejaars (3.186 en 3.033 > 2.852). Op het einde van het schooljaar stellen we eenzelfde significant

verschil vast (3.061 en 3.012 > 2.865). Wanneer we naar de evolutie van het algemeen welbevinden

kijken, stellen we vast dat de achteruitgang van de B-klassers (-.0258) en de vooruitgang van de

zesdes (.0126) niet significant van mekaar verschillen. Voor de A-klassers (-.1244) stellen we wel

een significant verschil vast ten opzichte van de zesdes (.0126).

Deze algemene bevindingen zijn niet in alle 7 subschalen terug te vinden. Het lijkt ons dan ook zeer

interessant dit algemeen welbevinden verder op te splitsen. In 5.1.2. bespreken we het welbevinden

opgesplitst in de 7 subschalen.
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5.1.1.3. Verschillen binnen leerjaren

Wanneer we voor de drie leerjaren de algemene beginscores, evoluties en eindscores opsplitsen

naargelang de school en de klas, dan stellen we grote verschillen vast. In wat volgt bespreken we de

school- en klasresultaten per leerjaar.

- Eerstejaars A-klassen

In tabel 20 vindt u een weergave van de resultaten. Vooreerst geven we de beginscore van het

algemeen welbevinden weer. Deze score wordt gevolgd door de score op dezelfde test, afgenomen

op het einde van het schooljaar. Beide scores worden zowel per school als per klas gegeven.

Tabel 21 geeft de evolutie van het algemeen welbevinden weer. De significante evoluties zijn

onderstreept. Kijkend naar de gehele populatie stellen we vast dat er een algemene achteruitgang is

van het welbevinden bij de eerstejaars A-klassen (-.1244). Deze significante achteruitgang vinden

we bij 12 van de 18 scholen terug (scholen 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 23 en 25), in 6 scholen gaat

het algemeen welbevinden van de leerlingen niet significant achteruit, maar stagneert het.

Op klasniveau gaan 27 klassen achteruit, de overige 30 klassen kennen geen significante evolutie

(achteruitgang).
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Tabel 20.Algemeen welbevinden in het begin (eerste score) en einde van het schooljaar (tweede score) op schaal van 1 (laag) tot 4 (hoog) bij eerstejaars A-klassen

School nr. School-ge-
middelden

Klasgemiddelden

1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
23
25

3.17/3.05
3.15/3.07
3.16/3.10
3.09/3.03
3.27/3.18
3.08/3.10
3.48/3.22
3.20/3.01
3.14/3.01
3.01/2.93
3.23/3.03
3.16/3.11
3.27/2.97
3.02/2.90
3.21/3.14
3.08/3.15
3.27/3.07
3.33/3.19

3.40/3.18
3.26/3.09
3.17/3.10
3.18/3.10
3.49/3.45
3.43/3.32
3.58/3.40
3.09/2.92
3.33/3.35
2.92/2.90
2.94/2.89
3.16/3.11
3.35/3.10
3.20/3.09
3.42/3.40
3.15/3.21
3.33/3.12
3.53/3.39

3.17/2.97
3.10/3.10
3.20/3.17
3.06/2.99
3.45/3.44
3.20/3.04
3.37/3.10
3.33/2.96
3.04/2.78
2.99/2.89
3.26/2.98

3.15/2.86
2.96/2.79
3.01/2.94
2.94/3.01
3.30/3.32
3.05/3.02

3.12/3.03
3.37/3.29
3.14/3.02
2.89/2.93
3.27/3.14
2.60/2.95
3.67/3.46
3.18/2.95
3.25/2.96
3.09/3.00
3.44/3.37

3.29/2.93
3.12/2.84
3.29/3.20

3.17/2.96
3.29/3.06

3.01/3.03
3.09/2.95
3.13/3.06
3.21/3.25
3.09/3.09

3.36/3.11
3.10/2.94
2.98/2.96

3.29/2.87

2.93/2.89

3.39/3.16

3.13/3.02
3.15/3.05

3.11/2.89
3.26/3.02

3.44/3.01
3.33/3.28

3.02/2.86

3.18/2.83

3.23/3.22

3.07/2.95

2.99/2.89

3.07/2.89

2.98/2.91

2.83/2.91

2.89/2.86

Algemeen gemiddelde : 3.186/3.061
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Tabel 21.Uitslagen t-test : Significante verschillen binnen scholen en klassen - evolutie van het algemeen welbevinden bij eerstejaars A-klassen

School nr. Schoolge-
middelden

Klasgemiddelden

1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
23
25

-0.124
-0.076
-0.068
-0.061
-0.091
0.021
-0.262
-0.190
-0.130
-0.078
-0.201
-0.048
-0.296
-0.121
-0.073
0.064
-0.194
-0.139

-0.216
-0.167
-0.070
-0.080
-0.046
-0.107
-0.175
-0.177
0.024
-0.012
-0.052
-0.048
-0.256
-0.113
-0.020
0.063
-0.211
-0.138

-0.201
-0.003
-0.025
-0.071
-0.007
-0.158
-0.270
-0.367
-0.259
-0.101
-0.282

-0.286
-0.168
-0.070
0.067
0.025
-0.029

-0.090
-0.082
-0.118
0.038
-0.132
0.347
-0.204
-0.230
-0.294
-0.089
-0.075

-0.358
-0.276
-0.095

-0.210
-0.224

0.014
-0.134
-0.070
0.038
0.002

-0.256
-0.167
-0.018

-0.423

-0.036

-0.225

-0.117
-0.099

-0.217
-0.237

-0.434
-0.049

-0.164

-0.358

-0.006

-0.124

-0.093

-0.183

-0.077

0.077

-0.034

Algemeen gemiddelde : -0.1244
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- Eerstejaars B-klassen

Net zoals bij de A-klassen geven we voor de B-klassen de begin- en eindscores van het algemeen

welbevinden op school- en klasniveau (tabel 22).

Tabel 23 leert ons dat er slechts één school (van de 12) is waar het algemeen welbevinden significant

achteruit gaat in de loop van het schooljaar. Eén klas gaat vooruit, één klas achteruit en de overige

14 klassen kennen geen significante evolutie. Merk eveneens op dat de resultaten voor de scholen

en de klassen voor 10 scholen dezelfde zijn.

Tabel 22.Algemeen welbevinden in het begin (eerste score) en einde van het schooljaar (tweede
score) op schaal van 1 (laag) tot 4 (hoog) bij eerstejaars B-klassen

School nr. Totaal Klasgemiddelden

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16

17

25

3.04/3.14

2.77/2.94

3.11/3.13

2.99/2.93

2.54/2.66

3.06/2.88

2.98/2.77

3.35/3.21

3.10/2.96

3.02/2.92

3.12/3.18

3.40/3.13

3.04/3.14

2.87/3.11

3.11/3.13

2.99/2.93

2.54/2.66

3.06/2.88

2.98/2.77

3.35/3.21

3.10/2.96

3.02/2.92

3.19/3.32

3.40/3.13

2.61/2.67

3.27/3.09 3.08/3.32 2.89/2.90

Algemeen gemiddelde : 3.033/3.012
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Tabel 23.Uitslagen t-test : Significante verschillen binnen scholen en klassen - evolutie van het

algemeen welbevinden bij eerstejaars B-klassen

School nr. Totaal Klasgemiddelden

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16

17

25

0.100

0.166

0.014

-0.064

0.121

-0.181

-0.210

-0.145

-0.145

-0.108

0.051

-0.274

0.100

0.235

0.014

-0.064

0.121

-0.181

-0.210

-0.145

-0.145

-0.108

0.136

-0.274

0.057

-0.186 0.235 0.005

Algemeen gemiddelde : -0.0258

- Zesdejaars

In tabel 24 stellen we niet alleen op schoolniveau maar ook op klasniveau een grote spreiding vast

rond het algemeen welbevinden, zowel in het begin als op het einde van het schooljaar.

De gemiddelde evolutie van het algemeen welbevinden van de zesdes is niet significant (tabel 25).

Wanneer we dit resultaat per school bestuderen, zien we drie scholen vooruitgaan, 11 scholen

stagneren en twee scholen achteruitgaan.

Acht klassen kennen een daling van het welbevinden, negen klassen een stijging en in de meeste

klassen (n = 84) ondergaat het algemeen welbevinden geen significante verandering.
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Tabel 24.Algemeen welbevinden in het begin (eerste score) en einde van het schooljaar (tweede score) op schaal van 1 (laag) tot 4 (hoog) bij zesdejaars

School Tot. Klasgemiddelden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2.81
2.75
2.91
2.89
2.86
2.98
2.89
2.95
2.85
2.75
2.90
2.89
3.00
3.00
3.03
3.07
2.80
2.80
2.77
2.81
2.68
2.69
2.98
2.99
2.70
2.76
2.93
3.03
2.90
2.86
2.83
2.83

2.86
2.74
2.85
2.84
2.94
3.06
3.03
3.00
2.73
2.59
3.16
3.16
3.21
3.21
3.31
3.21
2.19
2.38
2.88
2.98
2.62
2.69
3.07
3.14
2.62
2.80
2.87
2.98
2.91
2.87
2.56
2.72

3.17
2.89
2.90
2.81
2.89
3.07
2.79
2.95
2.88
2.79
2.67
2.57
2.89
2.95
2.88
3.03
2.70
2.71
2.76
2.79
2.71
2.53
3.05
3.14
2.81
2.98
3.00
3.10
2.84
2.90
2.93
2.96

3.07
2.81
2.96
2.93
2.93
2.97
2.77
2.85
3.10
3.01
2.90
2.86
3.17
2.93
3.05
3.10
3.10
2.83
2.82
2.85
2.73
2.80
3.06
3.02
2.45
2.61
2.96
3.06
2.99
3.01
2.65
2.70

2.74
2.77
2.80
2.87
2.77
2.88
2.88
3.00

2.91
2.79
2.87
2.86
3.12
3.01
2.69
2.73
2.52
2.62
2.53
2.68
3.11
3.02
2.70
2.86

3.12
2.84
3.35
3.02

2.74
2.89
2.92
2.83

3.13
3.09

2.86
2.76
2.69
2.71

3.33
3.31
2.69
2.78
2.75
2.73
3.08
3.13
2.91
2.78

2.69
2.73

2.73
2.61
2.97
3.03

3.11
3.16
3.27
3.42

2.80
2.88
2.89
2.87

3.12
2.92
2.61
2.61

2.74
2.80
3.07
3.06

2.73
2.88

2.57
2.88

3.14
2.93
2.68
2.77

2.76
2.67

3.03
2.76

2.67
2.76
2.92
2.81

2.75
2.74

2.76
2.77
2.58
2.60

3.00
2.98

2.72
2.87

2.46
2.65

2.87
2.81

2.81
2.70

2.73
2.72

3.05
3.11

Algemeen gemiddelde : 2.852/2.865
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Tabel 25.Uitslagen t-test : Significante verschillen binnen scholen en klassen - evolutie van het algemeen welbevinden bij zesdejaars

School Tot. Klasgemiddelden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-0.060

-0.017

0.111

0.063

-0.103

-0.016

0.004

0.034

-0.004

0.032

0.003

0.009

0.061

0.103

-0.048

0.005

-0.126

-0.014

0.121

-0.031

-0.133

0.008

0.003

-0.100

0.186

0.099

0.067

0.070

0.176

0.105

-0.041

0.156

-0.279

-0.088

0.188

0.161

-0.086

-0.092

0.066

0.150

0.016

0.030

-0.179

0.096

0.164

0.100

0.059

0.026

-0.264

-0.026

0.039

0.084

-0.094

-0.040

-0.248

0.051

-0.267

0.032

0.071

-0.030

0.157

0.101

0.024

0.050

0.030

0.074

0.102

0.126

-0.123

-0.010

-0.107

0.041

0.097

-0.085

0.157

-0.279

-0.331

0.147

-0.089

-0.041

-0.094

0.021

-0.014

0.089

-0.016

0.051

-0.131

0.041

-0.126

0.057

0.053

0.153

0.082

-0.019

-0.202

0.055

-0.016

0.154

0.310

-0.214

0.090

-0.089

-0.264

0.094

-0.114

-0.011

0.007

0.020

-0.015

0.143

0.189 -0.068 -0.114 -0.009 0.05

Algemeen gemiddelde : +0.0126
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5.1.2. DEELASPECTEN WELBEVINDEN

5.1.2.1. Algehele beleving van de school

Deze subschaal meet hoe de leerlingen de school in zijn algemeenheid (zonder verwijzing naar

specifieke aspecten) beleven.

a. Beschrijving per leerjaar

Tabel 26. Gemiddelde algehele beleving van de school onderscheiden naar leerjaar, ogenblik van
meting en evolutie

eerstejaars

A-klassen

eerstejaars

B-klassen

zesdejaars

begin schooljaar

einde schooljaar

evolutie

3.195

3.119

-.076 (p = .0001)

3.024

2.997

-.0267 (n.s.)

2.85

2.898

.0481 (p = .0012)

De trend die we bij de eerstejaars voor het algemeen welbevinden vaststelden, herhaalt zich bij

deze subschaal. Bij de A-klassers stellen we een significante achteruitgang van -.076 vast. De B-

klassers evolueren niet. Bij de zesdejaars stellen we, in tegenstelling tot het algemeen welbevin-

den, een significante vooruitgang van .0482 vast met betrekking tot hun beleving van de school in

het algemeen.

b. Verschillen tussen de leerjaren

Zowel in het begin (3.195 > 3.024) als op het einde (3.119 > 2.997) van het schooljaar beleven de

A-klassers de school in het algemeen positiever dan de B-klassers. De achteruitgang van beide

groepen verschilt niet significant.

De eerstejaars voelen zich in het begin van het schooljaar significant beter dan de zesdejaars

(3.195 en 3.024 > 2.85). Op het einde van het schooljaar is dit verschil enkel nog significant

tussen de A-klassers en de zesdejaars (3.119 > 2.898). Wanneer we de evoluties vergelijken

stellen we vast dat de vooruitgang bij de zesdejaars (.0481) significant verschilt van de

achteruitgang bij de A-klassers (-.076).
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5.1.2.2. Academic self-evaluation

Hier meten we hoe de leerlingen hun eigen verstandelijk functioneren in de school beleven.

a. Beschrijving per leerjaar

Tabel 27.Gemiddelde academic self-evaluation onderscheiden naar leerjaar, ogenblik van meting
en evolutie

eerstejaars

A-klassen

eerstejaars

B-klassen

zesdejaars

begin schooljaar

einde schooljaar

evolutie

3.225

3.166

-.059 (p = .0001)

2.999

2.999

0 (n.s.)

3.074

3.098

.024 (p = .0192)

De eerstejaars A-klassen kennen een significante achteruitgang in de loop van het schooljaar. Het

academic self-evaluation van de B-klassen blijft gelijk. De zesdejaars kennen een significante

vooruitgang.

b. Verschillen tussen de leerjaren

De A-klassers beleven hun verstandelijk functioneren zowel in het begin als op het einde van het

schooljaar positiever dan de B-klassers. De achteruitgang (-.059) die we in de loop van het

schooljaar bij de A-klassers vaststellen, verschilt niet significant van de afwezige evolutie van de

B-klassers.

De begin- en eindscore van de A-klassers liggen hoger dan deze van de zesdejaars. De vooruit-

gang van de zesdejaars daarentegen verschilt significant van de achteruitgang van de A-klassers

(.024 > -.059).

Wanneer we de B-klassers vergelijken met de zesdejaars stellen we ongeveer gelijke beginscores

vast, nl. 3.074 (zesdes) en 2.999 (B-klassers). De eindscores verschillen wel: de zesdejaars

hebben een positievere beleving van hun verstandelijk functioneren dan de eerstejaars B-klassen

(3.098 > 2.999). Desalniettemin is de evolutie in de loop van het jaar voor beide groepen niet

significant verschillend.
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5.1.2.3. Beleving van de relatie met klasgenoten/medeleerlingen

a. Beschrijving per leerjaar

Tabel 28.Gemiddelde beleving van de relatie met klasgenoten onderscheiden naar leerjaar,
ogenblik van meting en evolutie

eerstejaars

A-klassen

eerstejaars

B-klassen

zesdejaars

begin schooljaar

einde schooljaar

evolutie

3.511

3.455

-.0564 (p = .0001)

3.264

3.188

-.0759 (n.s.)

3.5

3.483

-.0166 (n.s.)

We stellen alleen bij de eerstejaars A-klassen een significante evolutie vast, met name een

achteruitgang van -.0564. De scores van de B-klassers en de zesdejaars veranderen niet

significant in de loop van het schooljaar.

b. Verschillen tussen de leerjaren

Bij deze subschaal stellen we vast dat de A-klassers en de zesdejaars ongeveer gelijke begin- en

eindscores hebben. Hoewel we bij beide groepen in de loop van het schooljaar een lichte

achteruitgang vaststellen, is de achteruitgang van de zesdejaars niet zo groot als bij de A-klassers

(-.0166 voor de zesdejaars < -.0564 voor de A-klassers). Verder stellen we vast dat zowel in het

begin als op het einde van het schooljaar de A-klassers en de zesdejaars de relatie met hun

klasgenoten positiever beleven dan de B-klassers.
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5.1.2.4. Beleving van de relatie met de leraar als persoon

a. Beschrijving per leerjaar

Tabel 29.Gemiddelde inschatting van de relatie met de leraar als persoon onderscheiden naar
leerjaar, ogenblik van meting en evolutie

eerstejaars

A-klassen

eerstejaars

B-klassen

zesdejaars

begin schooljaar

einde schooljaar

evolutie

3.056

2.898

-.157 (p = .0001)

2.926

2.977

.051 (n.s.)

2.694

2.722

.029 (p = .0086)

Ook bij deze subschaal stellen we een achteruitgang vast bij de A-klassers. De B-klassers

veranderen niet significant. De zesdes maken in de loop van het schooljaar wel een significante

vooruitgang.

b. Verschillen tussen de leerjaren

De A-klassers beleven de relatie met de leraar als persoon positiever dan de B-klassers (3.056 >

2.926). In de loop van het schooljaar speelt er zich bij de A-klassers een negatieve evolutie af,

daar waar de B-klassers een lichte positieve evolutie kennen. Beide evoluties verschillen

significant van mekaar (.051 > -.157). Tegen het einde van het jaar ervaren beide groepen (2.898

en 2.977) de relatie met de leraar als persoon even positief.

Zowel de A-klassers als de B-klassers menen een betere relatie te hebben met de leraar als

persoon dan de zesdejaars. Bij de zesdejaars, zoals bij de B-klassers, kent deze relatie een

positieve evolutie in de loop van het jaar, daar waar de A-klassers een achteruitgang kennen (.029

> -.157).
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5.1.2.5. Beleving van de relatie met de leraar als leraar, didacticus

Tabel 30.Gemiddelde inschatting van de relatie met de leraar als leraar onderscheiden naar
leerjaar, ogenblik van meting en evolutie

eerstejaars

A-klassen

eerstejaars

B-klassen

zesdejaars

begin schooljaar

einde schooljaar

evolutie

3.046

2.811

-.235 (p = .0001)

2.976

2.975

-.001 (n.s.)

2.431

2.43

-.001 (n.s.)

Op volgende twee uitzonderingen na vinden we voor deze subschaal gelijkaardige resultaten en

verbanden met de subschaal beleving van de relatie met de leraar als persoon.

Daar waar de beginscore van de beleving van de relatie van de leraar als persoon hoger was bij de

A-klassers dan bij de B-klassers, stellen we hier geen significant verschil meer vast. Wel is de

juniscore bij de B-klassers hoger dan bij de A-klassers (2.975 > 2.811).

5.1.2.6. Beleving van de organisatie van de school, alsmede de school als gebouw

a. Beschrijving per leerjaar

Tabel 31.Gemiddelde beleving van de schoolorganisatie en het schoolgebouw onderscheiden naar
leerjaar, ogenblik van meting en evolutie

eerstejaars

A-klassen

eerstejaars

B-klassen

zesdejaars

begin schooljaar

einde schooljaar

evolutie

3.02

2.837

-.184 (p = .0001)

2.947

2.943

-.006 (n.s.)

2.377

2.39

.013 (n.s.)

Ook hier stellen we vast dat de A-klassers een achteruitgang maken en dat de B-klassers en de

zesdejaars niet significant evolueren.
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b. Verschillen tussen de leerjaren

In het begin van het schooljaar ervaren de A-klassers de schoolorganisatie en het schoolgebouw

op dezelfde wijze als de B-klassers. Beide beleven ze het positiever dan de zesdejaars.

Op het einde van het schooljaar beleven de B-klassers de schoolorganisatie en het schoolgebouw

positiever dan de A-klassers (2.943 > 2.837). Beide groepen staan ook op het einde van het jaar

nog positiever dan de zesdejaars.

De B-klassers en de zesdejaars evolueren nauwelijks in de loop van het jaar, beide evoluties zijn

dan ook aan mekaar gelijk. De A-klassers kennen een negatieve evolutie. Deze achteruitgang is

significant verschillend van de stagnaties van de B-klassen en de zesdejaars.

5.1.2.7. Beleving van de aangeboden leerstof, de inhoud van het onderwijs

a. Beschrijving per leerjaar

Tabel 32.Gemiddelde beleving van de leerstof onderscheiden naar leerjaar, ogenblik van meting
en evolutie

eerstejaars

A-klassen

eerstejaars

B-klassen

zesdejaars

begin schooljaar

einde schooljaar

evolutie

3.203

3.089

-.114 (p = .0001)

3.034

2.981

-.053 (n.s.)

2.865

2.865

0 (n.s.)

De beleving van de leerstof bij de eerstejaars A-klassen kent een significante achteruitgang (-

.114). Bij de B-klassers (-.053) en de zesdejaars (.000) is deze te verwaarlozen. Opmerkelijk is

dat bij de zesdejaars de begin- en eindscore precies aan mekaar gelijk zijn.

b. Verschillen tussen de leerjaren

Zowel in het begin als op het einde van het schooljaar beleven de eerstejaars A-klassers de inhoud

van het onderwijs positiever dan de B-klassers. Beide beleven de leerstof positiever dan de

zesdejaars die de laagste score halen.
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De stagnatie van de zesdejaars verschilt significant van de achteruitgang die de A-klassers maken

(.000 > -.114).

5.1.2.8. Samenvatting

Wij beperken deze synthese tot de meest in het oog springende resultaten.

a. Beschrijving per leerjaar

Het algemeen welbevinden van de eerstejaars A-klassen neemt in de loop van het schooljaar

significant af. Bij de B-klassers en zesdejaars treedt er geen significante evolutie op. De

eerstejaars A-klassers kennen op elke subschaal afzonderlijk een significante achteruitgang. De

eerstejaars B-klassen stagneren op iedere subschaal; hun schoolwelbevinden kent geen

significante evolutie in de loop van het schooljaar.

Bij de zesdejaars dienen we genuanceerder te zijn. Op volgende 4 subschalen stagneren ze: 1)

relatie klasgenoten, 2) relatie leraar als leraar, 3) schoolorganisatie en schoolgebouw en 4)

leerstof. Op volgende 3 subschalen kennen ze een vooruitgang: 1) algehele beleving van de

school, 2) academic self-evaluation en 3) relatie leraar als persoon.

b. Verschillen tussen de leerjaren

- A-klassers versus zesdejaars

Voor iedere subschaal, uitgezonderd relatie klasgenoten, stellen we tussen de A-klassers en de

zesdejaars dezelfde significante verschillen vast. Zowel in het begin als op het einde van het

schooljaar ligt het welbevinden bij de A-klassers hoger dan bij de zesdejaars. De evolutie

(achteruitgang) die we bij de A-klassers vaststellen, verschilt eveneens van de stagnatie bij de

zesdejaars.

- B-klassers versus zesdejaars

Wanneer we de B-klassers vergelijken met de zesdejaars stellen we, zowel voor het algemeen

welbevinden en iedere subschaal afzonderlijk, vast dat de evoluties die beide groepen in de loop

van het schooljaar doormaken niet significant van mekaar verschillen.

Voor het algemeen welbevinden en de subschalen 1) relatie leraar als leraar, 2) relatie leraar als

persoon, 3) schoolorganisatie en gebouw en 4) leerstof stellen we vast dat de B-klassers een

begin- en eindscore behalen die hoger ligt dan de zesdejaars. De subschaal 'relatie klasgenoten'

springt duidelijk uit de band daar de zesdejaars hier een hogere begin én eindscore halen. De

beleving van hun verstandelijk functioneren verschilt niet in het begin van het schooljaar, maar
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ligt op het einde wel hoger bij de zesdes. De 'algehele beleving van de school' is daarentegen in

het begin bij de B-klassers positiever. Op het einde van het schooljaar is dit verschil verdwenen.

- A-klassers versus B-klassers

Op het algemeen welbevinden scoren de A-klassers in het begin hoger dan de B-klassers. Op het

einde van het schooljaar kennen de A-klassers een significante achteruitgang ten opzichte van de

te verwaarlozen achteruitgang van de B-klassers zodat beide groepen op het einde niet meer van

mekaar verschillen. Alleen de subschaal 'relatie leraar als leraar' ligt volledig in deze lijn.

In de subschalen 1) algehele beleving, 2) verstandelijk functioneren, 3) relatie klasgenoten en 4)

leerstof, scoren de A-klassers op beide momenten hoger dan de B-klassers. De gemaakte

evoluties in de loop van het jaar verschillen niet van mekaar.

De scores op de subschalen 'relatie leraar als leraar' en 'schoolorganisatie, gebouw' verschillen

enkel op het einde van het schooljaar in het voordeel van de B-klassers. De evoluties van beide

groepen verschillen wel: de B-klassers behalen eenzelfde score op het einde als in het begin, waar

de A-klassers er flink op achteruitgaan.

5.2. Relatie tussen schoolkenmerken en schoolwelbevinden

Net zoals in het leerkrachtenonderzoek zijn we nagegaan of er verbanden bestaan tussen de

schoolkenmerken en de resultaten. We bestudeerden de relaties met dezelfde 15 school-

kenmerken namelijk net, type, aanbod, structuur, grootte, geslachtsratio leerlingen, geslachtsratio

leerkrachten, arbeidssituatie leerkrachten, diploma leerkrachten, statuut leerkrachten, leeftijd leer-

krachten, onderwijservaring leerkrachten, ervaring directie, sekse directie en leeftijd directie. De

resultaten van de leerlingen waren driedelig: 1) de score begin schooljaar, 2) de score einde

schooljaar en 3) de evolutie (score einde schooljaar - score begin schooljaar).

Net zoals bij het leerkrachtenonderzoek opteerden we voor een variantie-analyse, gevolgd door

een a posteriori groepsvergelijking van de gemiddelden aan de hand van de Tukey-toets. In de

volgende tabellen (van tabel 33 tot en met tabel 56) vindt u voor iedere groep afzonderlijk (eer-

stejaars A-klassen, eerstejaars B-klassen en zesdejaars) de resultaten van de Tukey-toets. Dit

zowel voor het algemeen welbevinden als voor de 7 subschalen.

De Tukey-toets vergelijkt de gemiddelden op twee niveaus. Vooreerst gaat hij na of er een

significant verschil bestaat tussen de diverse categoriegemiddelden. De eerste score in iedere cel

verwijst naar de verklaarde variantie of R-waarde, de tweede score naar de p-waarde.
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Vervolgens worden de verschillen tussen de categoriegemiddelden paarsgewijs op het 5%

significantieniveau getoetst (p=.05). Slechts wanneer twee categoriegemiddelden significant

verschillen van mekaar worden ze weergeven vanaf de tweede lijn in iedere cel. Een

uitzondering hierop is de bespreking van de school als entiteit. De categoriegemiddelden worden

in de doorlopende tekst gegeven.

In wat volgt bespreken we achtereenvolgens de belangrijkste resultaten voor de drie groepen.

5.2.1. EERSTEJAARS A-KLASSEN

5.2.1.1. School

Wanneer we de gemiddelden van de 18 verschillende scholen met elkaar vergelijken, stellen we

zowel in het begin, op het einde als voor de evolutie significante verschillen vast naargelang van

de school.

In het begin van het schooljaar stellen we voor het algemeen welbevinden vast dat school 8(3.48)

zich positief onderscheidt van de meeste andere scholen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 21

en 23), scholen 5(3.27), 23(3.27) en 25(3.33) van scholen 13( 3.01) en 17(3.02); school 14(3.23)

van school 17.

Op het einde van het schooljaar behalen de scholen 5(3.2) en 8(3.22) een hogere score op de

schoolwelbevindingstest dan de scholen 13(2.93) en 17(2.9). School 25(3.19) scoort eveneens

hoger dan school 17(2.9).

Wanneer we de scholen vergelijken op basis van de evolutie van het algemeen welbevinden van

de leerlingen stellen we vast dat school 21 (.06) een positievere evolutie kent dan scholen 8, 9,

14, 16 en 23; scholen 2(-.08) en 6(.02) t.o.v. scholen 8(-.26) en 16(-.3), scholen 3(-.07) en 4(-.06)

t.o.v. school 8.

Bij het bestuderen van de subschalen afzonderlijk stellen we voor het begin van het schooljaar

volgende resultaten vast.

- leerstofbeleving:

school 8(3.54) > scholen 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 17, 21 en 23;

school 25(3.41) > scholen 3, 4, 6, 10, 13 en 17;

school 5(3.31) > scholen 10(2.99) en 17(3.08).

- verstandelijk functioneren:

school 8(3.53) > scholen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21 en 23;

scholen 5(3.28), 9(3.27), 10(3.4) en 25(3.35) > scholen 13(2.98) en 17(3.04).
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- algehele schoolbeleving:

school 8(3.54) > scholen 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 17 en 21;

scholen 5(3.31) en 23(3.33) > school 17(3.0).

- schoolorganisatie, schoolgebouw:

school 8(3.32) > scholen 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 17 en 21;

scholen 16(3.25) en 23(3.17) > scholen 4, 10 en 17;

school 5(3.11) > scholen 4(2.82) en 17(2.79);

scholen 2(3.04) en 25(3.1) > school 17(2.79).

- relatie met de leraar als leraar:

school 8(3.39) > scholen 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 17 en 21;

school 25(3.3) > scholen 2, 4, 13, 17 en 21;

school 5(3.18) > scholen 2, 4, 13 en 17;

school 16(3.28) > scholen 4, 13 en 17;

school 23(3.18) > school 13(2.82) en 17(2.85).

- relatie met de leraar als persoon:

school 8(3.36) > scholen 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17 en 21;

school 25(3.25) > scholen 6, 13 en 17;

scholen 3, 5, 14, 16 en 23 > school 17(2.86).

- relatie met klasgenoten:

school 8(3.69) > scholen 1, 2, 13 en 17;

scholen 5(3.58) en 23(3.61) > school 13(3.32).

Op het einde van het schooljaar:

- leerstofbeleving:

scholen 5(3.28) en 8(3.27) > scholen 10, 13, 16 en 17;

scholen 1(3.17) en 25(3.23) > school 10(2.86).

- verstandelijk functioneren:

scholen 1, 2, 3, 5, 8, 10 > school 17 (2.93);

scholen 5, 8 en 10 > school 13(2.95).

- algehele schoolbeleving:

scholen 5(3.3) en 8(3.32) > scholen 10, 13, 16 en 17;

school 2(3.27) > school 17(2.92).

- schoolorganisatie, schoolgebouw:
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scholen 2, 5, 6, 8, 15 en 20 > school 17(2.64);

school 15(3.3) > scholen 1(2.73), 4(2.64) en 9(2.71);

school 20(3.07) > school 4(2.64).

- relatie met de leraar als leraar:

scholen 5 (2.93), 8(2.98) en 25(3.01) > school 17(2.64);

scholen 5(2.93) en 8(2.98) > school 13(2.6).

- relatie met de leraar als persoon:

school 25(3.09) > school 17(2.78).

- relatie met klasgenoten:

school 8(3.6) > scholen 1, 16 en 17;

school 5(3.54) > school 16(3.19).

Wanneer we naar de evolutie kijken, stellen we volgende verschillen tussen de scholen vast:

- leerstofbeleving:

scholen 6(.2) en 21(.17) > scholen 8, 9, 14, 16, 17, 23 en 25;

scholen 3(.01) en 5(-.03) > scholen 8(-.26) en 16(-.39);

scholen 1, 2 en 4 > school 16.

- verstandelijk functioneren:

geen verschillen tussen de scholen.

- algehele schoolbeleving:

school 21(.33) > scholen 1, 3, 8, 9, 10, 13, 16, 17 en 23;

school 2(.03) > school 16(-.34);

- schoolorganisatie, schoolgebouw:

school 15(.21) > scholen 8, 14 en 23;

school 6(.06) > school 8(-.36).

- relatie met de leraar als leraar:

school 21(.07) > scholen 8, 9, 14, 16 en 23;

scholen 3(-.1) > school 8(-.41).

- relatie met de leraar als persoon:

scholen 1, 2, 4, 6, 17 en 21 > school 8(-.37);

scholen 4, 6 en 21 > school 16(-.36).

- relatie klasgenoten:

school 13(.11) > scholen 16(-.28) en 23(-.15);

school 2(.01) > school 16(-.28).
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5.2.1.2. Net

Het algemeen welbevinden van de leerlingen in de gemeenschapsscholen ligt hoger dan bij de

leerlingen in de vrije scholen. Dit stellen we vast zowel in het begin als op het einde van het

schooljaar. Uitgezonderd de subschaal 'relatie leraar als persoon' waar we geen significante

verschillen vinden, stellen we voor iedere subschaal afzonderlijk een hoger welbevinden in de

gemeenschapsscholen vast.

Met betrekking tot de gemaakte evolutie stellen we alleen voor de subschaal 'beleving van de

leerstof' een kleinere achteruitgang vast in de gemeenschapsscholen dan in de vrije scholen, in de

overige subschalen heeft het net geen significante invloed op de evolutie van het welbevinden van

de leerlingen doorheen het jaar.

5.2.1.3. Type

In het begin en/of het einde van het schooljaar stellen we steeds, de subschaal 'relatie met leraar

als persoon' uitgezonderd, een hoger welbevinden in de type 1-scholen dan in de type 2- en/of

type 1+2-scholen vast.

Ook de evolutie van het algemeen welbevinden bij de leerlingen spreekt in het voordeel van de

type 1-scholen. Dit resultaat stellen we eveneens vast bij 4 van de 7 subschalen.

5.2.1.4. Aanbod

ASO-scholen scoren meestal (uitgezonderd 'schoolorganisatie en gebouw') significant hoger in

het begin van het schooljaar dan alle TSOBSO-scholen en alle ASOTSOBSO-scholen (uitz:

'relatie klasgenoten' en 'algemeen welbevinden'). Opmerkelijk is tevens dat de TSOBSO-scholen

er telkens als de mindere uitkomen ten opzichte van de ASOBSO-school en/of ASOTSOBSO-

scholen.

Op het einde van het schooljaar zien we dat de TSOBSO-scholen in alle schalen significant lager

scoren dan de ASOTSOBSO-scholen, en in meer dan de helft van de subschalen komen de

TSOBSO-scholen als de mindere ten opzichte van de andere schoolcategorieën.

Op één schaal na, 'relatie klasgenoten', maken de ASO-scholen een veel grotere achteruitgang dan

de ASOTSOBSO-scholen.
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5.2.1.5. Structuur

In het begin van het schooljaar stellen we geen verschillen vast tussen de categorieën van scholen

op basis van hun schoolstructuur.

Op het einde van het schooljaar scoren de middenscholen doorgaans hoger dan de scholen die de

drie graden aanbieden.

Met betrekking tot de evolutie stellen we voor het algemeen welbevinden vast dat de midden-

scholen meer achteruitgang maken dan de drie graden scholen. Wanneer we de 7 subschalen

apart bekijken, vinden we deze trend niet altijd even duidelijk terug.

5.2.1.6. Grootte

Deze resultaten zijn eenduidig te interpreteren. Net zoals bij de structuur van de school,

differentieert het welbevinden van de leerlingen naargelang de grootte van de scholen in het begin

van het schooljaar helemaal niet.

Op het einde van het schooljaar komen de grote scholen (+ 600 leerlingen) er overal negatief uit

ten opzichte van de kleinere scholen.

Het algemeen welbevinden van de kleinere scholen evolueert niet zo negatief als bij de grotere

scholen. In 4 van de 7 subschalen vinden we deze trend terug.

5.2.1.7. Geslachtsratio leerlingen

De jongensscholen scoren zowel in het begin als op het einde van het schooljaar significant lager

op de verschillende welbevindingsaspecten dan de meisjesscholen en/of de scholen waar er een

vrij evenwichtige verhouding is wat betreft jongens en meisjes.

De evoluties van de welbevindingsaspecten zijn minder eenduidig vast te stellen.

5.2.1.8. Geslachtsratio leerkrachten

Voor iedere subschaal stellen we vast dat zowel in het begin als op het einde van het schooljaar de

middengroep significant hoger scoort dan de mannengroep (midden > mannen). Verder

constateren we dat in de meeste subschalen de beginscore van de leerlingen hoger ligt in de

scholen met hoofdzakelijk vrouwelijke leerkrachten dan in de mannenscholen. Op het einde van

het schooljaar vinden we deze eenduidige trend niet meer terug. De middengroep differentieert

zich in de helft van de subschalen wel positief ten aanzien van de vrouwen, daar waar de

vrouwengroep zich eerder differentieert van de mannengroep.

De evoluties die de drie groepen doorheen het schooljaar kennen, verschillen meestal niet

significant van elkaar.
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5.2.1.9. Arbeidssituatie leerkrachten

Als we de scholen opdelen naargelang van de proportie deeltijdswerkende leerkrachten, stellen

we op geen enkel moment voor het algemeen welbevinden een significante verschil vast. Wat

betreft de schaal 'beleving van de inhoud, de leerstof' stellen we vast dat de scholen waar het

minst deeltijdsen werken hoger scoren dan de scholen met de meest deeltijdsen, dit zowel in het

begin als op het einde van het schooljaar.

5.2.1.10. Diploma leerkrachten

Uitgezonderd voor de schaal 'beleving van de relatie met klasgenoten' bestaat er een relatie tussen

het diploma van de leerkrachten en het welbevinden van de leerlingen. Net zoals bij het

algemeen welbevinden, vinden we bij de meeste subschalen dat zowel in het begin als op het

einde van het jaar de middengroep-scholen hoger scoren dan de scholen met het minst aantal

universitairen. De scholen met de meeste universitairen scoren doorgaans hoger dan de scholen

met de minste universitairen, dit enkel in het begin van het schooljaar.

Met betrekking tot de evoluties stellen we weinig significante verschillen vast. Vermeldenswaard

is de vaststelling dat voor de schalen 'beleving van de relatie met de leraar als persoon' en 'inhoud

van het onderwijs' de scholen met de minste universitairen een kleinere achteruitgang kennen dan

de scholen met de meeste universitairen.

5.2.1.11. Statuut leerkrachten

In bijna alle subschalen stellen we vast dat zowel in het begin als op het einde van het jaar de

leerlingen van de scholen met het grootste percentage vastbenoemde leerkrachten zich beter

voelen op school dan die van de scholen met het kleinste percentage vastbenoemde leerkrachten.

Met betrekking tot de evoluties stellen we nergens verschillen vast.

5.2.1.12. Leeftijd leerkrachten

Uitgezonderd de schaal 'beleving van de schoolorganisatie, schoolgebouw' constateren we overal

dat de leerlingen van de scholen met de eerder jonge leerkrachten zich systematisch minder goed

voelen dan de leerlingen uit de scholen met de oudere leerkrachten en/of die van gemiddelde

leeftijd.

De leeftijd van de leerkrachten heeft slechts bij één subschaal (beleving schoolorganisatie en

gebouw) invloed op de evolutie van het welbevinden van de leerlingen.
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5.2.1.13. Ervaring leerkrachten

De ervaring van de leerkrachten heeft doorgaans geen invloed op het welbevinden van de

leerlingen.

5.2.1.14. Ervaring directie

Een van de meest beïnvloedende factoren op het schoolwelbevinden van de leerlingen is de mate

van ervaring van de directie. Bij elke subschaal stellen we vast dat de leerlingen van de scholen

met directies met de minste ervaring zich minder goed voelen dan die van de scholen 'meeste

ervaring directie' en 'midden'. Dit is zowel in het begin als op het einde van het schooljaar het

geval. Bij enkele subschalen stellen we vervolgens vast dat de groep 'minst ervaring' minder

achteruitgang maakt in de loop van het jaar dan de groep 'meest ervaring'.

5.2.1.15. Geslacht directie

Tussen het geslacht van de directie en het algemeen welbevinden van de leerlingen is er geen

enkel verband te bespeuren. Voor sommige subschalen treden er echter wel enkele verschillen op

in het voordeel van de mannelijke directie (subschalen self-academic perception, algehele

beleving van de school en beleving relatie klasgenoten).

5.2.1.16. Leeftijd directie

De leeftijd van de directie heeft wel een invloed op het algemeen welbevinden van de leerlingen.

Leerlingen van scholen met een jonge directie scoren lager op de welbevindingsschaal dan die

van de andere scholen.
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Tabel 33.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

algemeen welbevinden bij eerstejaars - A-klassen.

School-

kenm.

Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .08/.0001

sign. categorieverschillen

.04/.0001

sign. categorieverschillen

.05/.0001

sign. categorieverschillen

Net .005/.01

gem. > vrij

3.255 > 3.173

.01/.0002

gem. > vrij

3.169 > 3.042

Type .009/.003

type 1 > type 2

3.114 > 3.037

type 1 > type 1+2

3.114 > 3.018

.01/.001

type 1 > type 2

-.083 < -.139

type 1 > type 1+2

-.083 < -.163

Aanbod .03/.0001

ASO > TSOBSO

3.297 > 3.115

ASO > ASOTSOBSO

3.297 > 3.184

ASOBSO > TSOBSO

3.33 > 3.115

ASOTSOBSO > TSOBSO

3.184 > 3.115

.02/.0001

ASO > TSOBSO

3.093 > 2.976

ASOTSO > TSOBSO

3.188 > 2.976

ASOTSOBSO > TSOBSO

3.106 > 2.976

.02/.0001

ASOTSOBSO > ASO

-.078 < -.204

ASOTSOBSO > TSOBSO

-.078 < -.139

Structuur .009/.003

MS > 3 graden

3.126 > 3.03

.01/.001

MS > 3 graden

-.079 > -.0155

Grootte .01/.004

<300 > $600

3.13 > 3.016

.015/.0002

<300 > $400+<600

-.063 < -.169

<300 > $600

-.063 < -.146

Sekselln .02/.0001

midden > jongens

3.22 > 3.117

meisjes > jongens

3.238 > 3.117

.02/.0001

midden > jongens

3.128 > 2.99

meisjes > jongens

3.08 > 2.99

.006/.02

midden > meisjes

-.088 < -.154

Sekselkr .02/.0001

midden > mannen

3.25 > 3.117

vrouwen > mannen

3.219 > 3.117

.02/.0001

midden > vrouwen

3.17 > 3.08

vrouwen > mannen

3.08 > 2.99

midden > mannen

3.17 > 2.99

Arblkr
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Diplkr .015/.0001

meest univ. > minst univ.

3.22 > 3.138

midden > minst univ.

3.256 > 3.138

.005/.03

midden > minst univ.

3.116 > 3.003

Statlkr .02/.0001

meest vast > midden

3.255 > 3.171

meest vast > minst vast

3.255 > 3.129

.01/.0009

meest vast > midden

3.119 > 3.037

meest vast > minst vast

3.119 > 3.02

Lftlkr .015/.0001

oud > jong

3.22 > 3.13

midden > jong

3.237 > 3.13

.01/.0006

oud > jong

3.11 > 3.007

midden > jong

3.095 > 3.007

Ervlkr

Ervdir .03/.0001

meest erv. > minst erv.

3.268 > 3.103

midden > minst erv.

3.228 > 3.103

.01/.0007

meest erv. > minst erv.

3.1 > 3.004

midden > minst erv.

3.1 > 3.004

.006/.02

minst erv. > meest erv.

-.099 < -.167

Gesldir

Lftdir .01/.0006

oud > jong

3.241 > 3.135

.006/.01

midden > jong

3.098 > 3.016

.006/.02

midden > oud

-.097 < -.162

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .02/.0001

normaal > achterop

3.21 > 3.05

.01/.0005

normaal > achterop

3.08 > 2.96

Geslacht .04/.0001

meisjes > jongens

3.28 > 3.11

.02/.0001

meisjes > jongens

3.14 > 3.00

SES .01/.03

SEScat. 2 > SEScat. 4

3.13 > 3.00
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Tabel 34.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken - beleving van de leerstof, de

inhoud van het onderwijs bij eerstejaars - A klassen.

School-

kenm.

Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .08/.0001

sign. categorieverschillen

.05/.0001

sign. categorieverschillen

.06/.0001

sign. categorieverschillen

Net .005/.01

gem. > vrij

3.29 > 3.19

.02/.0001

gem. > vrij

3.26 > 3.06

.006/.006

gem. > vrij

-.03 < -.13

Type n.s.

type 1 > type 1+2

3.12 > 3.03

.01/.0005

type 1 > type 1+2

-.06 < -.18

Aanbod .02/.0001

ASO > TSOBSO

3.31 > 3.17

ASO > ASOTSOBSO

3.31 > 3.16

ASOBSO > TSOBSO

3.41 > 3.17

ASOBSO > ASOTSOBSO

3.41 > 3.16

.008/.01

ASOTSOBSO > TSOBSO

3.126 > 3.029

.02/.0001

ASOTSOBSO > ASO

-.039 < -.225

ASOTSOBSO > TSOBSO

-.039 < -.144

Structuur .01/.0004

MS > 3 graden

3.16 > 3.04

.02/.0001

MS > 3 graden

-.04 < -.17

1e+2e graad > 3 graden

-.05 < -.17

Grootte .01/.001

<300 > $600

3.18 > 3.08

<300 > $400+<600

3.18 > 3.02

.02/.0001

<300 > $300+<400

0 > -.14

<300 > $400+<600

0 > -.19

<300 > $600

0 > -.14

Sekselln .007/.01

meisjes > jongens

3.25 > 3.15

.01/.001

midden > jongens

3.16 > 3.03

.006/.02

midden > meisjes

-.06 < -.15

Sekselkr .009/.003

midden > mannen

3.29 > 3.15

.02/.0001

midden > mannen

3.26 > 3.03

midden > vrouwen

3.26 > 3.08

.006/.02

midden > vrouwen

-.03 < -.14

Arblkr .005/.03

minst DT > meest DT

3.24 > 3.15

.005/.04

minst DT > meest DT

3.12 > 3.03
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Diplkr .007/.007

midden > minst univ.

3.26 > 3.16

.006/.02

minst univ. > meest univ.

-.08 < -.16

Statlkr .01/.0001

meest vast > minst vast

3.28 > 3.15

meest vast > midden

3.28 > 3.15

.02/.0001

meest vast > midden

3.17 > 3.01

meest vast > minst vast

3.17 > 3.05

Lftlkr .009/.003

midden > jong

3.28 > 3.16

.01/.0001

oud > jong

3.11 > 3.02

midden > jong

3.17 > 3.02

Ervlkr .007/.01

midden > meest erv.

3.24 > 3.14

Ervdir .01/.0001

meest erv. > minst erv.

3.28 > 3.13

midden > minst erv.

3.24 > 3.13

.005/.03

midden > minst erv.

3.13 > 3.04

n.s.

minst erv. > meest erv.

-.09 < -.17

Gesldir .007/.002

man > vrouw

3.22 > 3.09

.008/.001

man > vrouw

3.11 > 2.96

Lftdir .01/.001

oud > jong

3.27 > 3.14

.01/.001

oud > jong

3.12 3.02

midden > jong

3.14 > 3.02

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .009/.0008

normaal > achterop

3.22 > 3.09

.003/.047

normaal > achterop

3.1 > 3.01

Geslacht .03/.0001

meisjes > jongens

3.3 > 3.13

.01/.0001

meisjes > jongens

3.15 > 3.03

.003/.04

jongens > meisjes

-.09 < -.14

SES .01/.008

SEScat. 2 > SEScat. 4

3.20 > 3.03
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Tabel 35.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

beleving van het eigen (verstandelijk) functioneren in de school bij eerstejaars - A-
klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .07/.0001

sign. categorieverschillen

.05/.0001

sign. categorieverschillen

Net .005/.009

gem. > vrij

3.31 > 3.21

.006/.005

gem. > vrij

3.26 > 3.15

Type .01/.0004

type 1 > type 1+2

3.23 > 3.09

Aanbod .04/.0001

ASO > ASOTSOBSO

3.4 > 3.22

ASO > TSOBSO

3.4 > 3.13

ASOBSO > TSOBSO

3.35 > 3.12

ASOTSOBSO > TSOBSO

3.22 > 3.12

.03/.0001

ASO > TSOBSO

3.28 > 3.04

ASOTSOBSO > TSOBSO

3.31 > 3.04

.01/.003

ASOTSOBSO > ASO

-.02 < -.12

Structuur .008/.004

MS > 3 graden

3.24 > 3.13

Grootte .01/.004

<300 > $600

3.23 > 3.09

.007/.02

Sekselln .01/.001

midden > meisjes

3.24 > 3.17

n.s.

midden > jongens

-.08 < -.12

Sekselkr .006/.01

midden > mannen

3.31 > 3.19

.01/.001

midden > mannen

3.26 > 3.11

vrouwen > mannen

3.18 > 3.11

Arblkr

Diplkr .008/.005

meest univ. > minst univ.

3.30 > 3.19

.006/.02

Statlkr .02/.0001

meest vast > midden

3.32 > 3.15

meest vast > minst vast

.02/.0001

meest vast > midden

3.25 > 3.11

meest vast > minst vast
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3.32 > 3.17 3.25 > 3.11

Lftlkr .02/.0001

oud > jong

3.29 > 3.14

midden > jong

3.28 > 3.14

.02/.0001

oud > jong

3.25 > 3.09

midden > jong

3.21 > 3.09

Ervlkr

Ervdir .03/.0001

meest erv. > midden

3.37 > 3.24

midden > minst erv.

3.24 > 3.14

meest erv. > minst erv.

3.37 > 3.14

.02/.0001

meest erv. > minst erv.

3.27 > 3.09

midden > minst erv.

3.19 > 3.09

Gesldir .007/.002

man > vrouw

3.24 > 3.12

Lftdir .03/.0001

oud > midden

3.34 > 3.22

midden > jong

3.22 > 3.14

oud > jong

3.34 > 3.14

.02/.001

oud > jong

3.24 > 3.08

midden > jong

3.20 > 3.08

.007/.01

midden > oud

-.02 < -.10

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .01/.0001

normaal > achterop

3.25 > 3.09

.02/.0001

normaal > achterop

3.19 > 3.00

Geslacht .01/.0003

meisjes > jongens

3.28 > 3.18

.01/.0002

meisjes > jongens

3.22 > 3.12

SES .02/.0001

SEScat. 1 > SEScat. 3

3.37 > 3.18

SEScat. 1 > SEScat. 4

3.37 > 3.15

SEScat. 2 > SEScat. 3

3.3 > 3.18

SEScat. 2 > SEScat. 4

3.3 > 3.15

.02/.0007

SEScat. 2 > SEScat. 4

3.25 > 3.06
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Tabel 36.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

algehele beleving van de school bij eerstejaars - A-klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .05/.0001

sign. categorieverschillen

.05/.0001

sign. categorieverschillen

.04/.0001

sign. categorieverschillen

Net .008/.0009

gem. > vrij

3.26 > 3.09

Type .006/.02

type 1 > type 1+2

3.18 > 3.07

.005/.04

type 1 > type 1+2

-.03 < -.12

Aanbod .01/.0009

ASO > TSOBSO

3.29 > 3.11

ASOTSOBSO > TSOBSO

3.22 > 3.11

.02/.0001

ASOBSO > TSOBSO

3.27 > 3.00

ASOTSOBSO > TSOBSO

3.2 > 3.00

.01/.0004

ASOTSOBSO > ASO

-.01 < -.18

ASOTSOBSO > TSOBSO

-.01 < -.11

Structuur .01/.0007

MS > 1e+2e graad

3.23 > 3.08

MS > 3 graden

3.23 > 3.07

.007/.01

MS > 3 graden

-.006 < -.104

Grootte .009/.009

<300 > $600

3.20 > 3.05

.01/.004

<300 > $400+<600

.004 < -.11

<300 > $600

.004 < -.13

Sekselln .01/.0007

meisjes > jongens

3.24 > 3.11

midden > jongens

3.25 > 3.11

.02/.0001

meisjes > jongens

3.16 > 3.00

midden > jongens

3.24 > 3.00

.006/.03

midden > jongens

-.01 < -.11

Sekselkr .01/.0006

vrouwen > mannen

3.24 > 3.11

midden > mannen

3.26 > 3.11

.02/.0001

vrouwen > mannen

3.17 > 3.00

midden > mannen

3.26 > 3.00

n.s.

midden > mannen

-.005 < -.114

Arblkr .007/.006

midden > meest DT

3.21 > 3.06

.005/.04

midden > minst DT

-.01 < -.11

Diplkr .007/.008

midden > minst univ.

3.28 > 3.15

Statlkr .01/.0001 .005/.04 .005/.03



255 Resultaten schoolwelbevinden

meest vast > minst vast

3.28 > 3.12

Lftlkr .007/.01

midden > jong

3.27 > 3.14

.005/.04

midden > jong

3.18 > 3.07

Ervlkr

Ervdir .01/.001

meest erv. > minst erv.

3.25 > 3.12

midden > minst erv.

3.24 > 3.12

.007/.01

midden > minst erv.

3.18 > 3.05

Gesldir .004/.02

man > vrouw

3.21 > 3.09

.009/.0006

man > vrouw

3.14 > 2.95

Lftdir .01/.001

oud > jong

3.25 > 3.12

midden > jong

3.24 > 3.12

.01/.0001

midden > oud

3.23 > 3.10

midden > jong

3.23 > 3.04

.01/.002

midden > oud

-.01 < -.15

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .007/.002

normaal > achterop

3.21 > 3.07

.004/.02

normaal > achterop

3.14 > 3.01

Geslacht .04/.0001

meisjes > jongens

3.32 > 3.09

.024/.0001

meisjes > jongens

3.24 > 3.03

SES .02/.002

SEScat. 2 > SEScat. 4

3.24 > 3.01

.01/.03

SEScat. 2 > SEScat. 3

.02 > -.09
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Tabel 37.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

beleving van de organisatie van de school, alsmede de school als gebouw bij
eerstejaars - A-klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .08/.0001

sign. categorieverschillen

.05/.0001

sign. categorieverschillen

.04/.0001

sign. categorieverschillen

Net .003/.049

gem. > vrij

3.09 > 3.008

.005/.009

gem. > vrij

2.94 > 2.82

Type .01/.0003

type 1 > type 2

2.92 > 2.77

type 1 > type 1+2

2.92 > 2.81

.01/.001

type 1 > type 2

-.12 < -.23

type 1 > type 1+2

-.12 < -.22

Aanbod .006/.04 .007/.03

ASOTSOBSO > TSOBSO

2.89 > 2.78

.006/.04

ASOTSOBSO > ASO

-.15 < -.26

Structuur .008/.004

MS > 1e+2e graad

3.06 > 2.9

3 graden > 1e+2e graad

3.03 > 2.9

.01/.0004

MS > 1e+2e graad

2.91 > 2.7

3 graden > 1e+2e graad

2.83 > 2.7

Grootte .009/.01

$300+<400 > $600

2.94 > 2.77

Sekselln .045/.0001

meisjes > jongens

3.15 > 2.88

midden > jongens

3.06 > 2.88

.03/.0001

meisjes > jongens

2.93 > 2.71

midden > jongens

2.9 > 2.71

Sekselkr .04/.0001

vrouwen > mannen

3.11 > 2.88

midden > mannen

3.09 > 2.88

.03/.0001

vrouwen > mannen

2.91 > 2.71

midden > mannen

2.94 > 2.71

Arblkr

Diplkr .02/.0001

meest univ. > minst univ.

3.04 > 2.95

midden > minst univ.

3.14 > 2.95

.01/.0001

midden > meest univ.

2.96 > 2.83

midden > minst univ.

2.96 > 2.78

Statlkr .01/.0009

meest vast > minst vast

.009/.003

midden > meest vast
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3.04 > 2.96

midden > minst vast

3.1 > 2.96

2.95 > 2.83

midden > minst vast

2.95 > 2.80

Lftlkr .006/.02

oud > midden

-.15 < -.25

jong > midden

-.16 < -.25

Ervlkr

Ervdir .01/.0001

meest erv. > minst erv.

3.05 > 2.94

midden > minst erv.

3.09 > 2.94

.008/.004

midden > minst erv.

2.9 > 2.78

Gesldir

Lftdir

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .01/.0001

normaal > achterop

3.05 > 2.86

.004/.01

achterop > normaal

-.10 < -.20

Geslacht .06/.0001

meisjes > jongens

3.17 > 2.9

.04/.0001

meisjes > jongens

2.97 > 2.73

SES
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Tabel 38.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

beleving van de relatie met de leraar als leraar, als didacticus bij eerstejaars - A-
klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .08/.0001

sign. categorieverschillen

.04/.0001

sign. categorieverschillen

.04/.0001

sign. categorieverschillen

Net .006/.006

gem. > vrij

3.15 > 3.03

.009/.0004

gem. > vrij

2.96 > 2.78

Type .008/.005

type 1 > type 2

2.88 > 2.78

type 1 > type 1+2

2.88 > 2.75

.008/.005

type 1 > type 1+2

-.17 < -.289

Aanbod .02/.0001

ASO > TSOBSO

3.18 > 2.98

ASO > ASOTSOBSO

3.18 > 3.02

ASOBSO > TSOBSO

3.3 > 2.98

ASOBSO > ASOTSOBSO

3.3 > 3.02

.01/.0007

ASOBSO > TSOBSO

3.025 > 2.72

ASOTSOBSO > TSOBSO

2.85 > 2.72

.01/.0009

ASOTSOBSO > ASO

-.17 < -.33

Structuur .005/.05

MS > 3 graden

2.88 > 2.78

.007/.009

MS > 3 graden

-.18 < -.28

Grootte .009/.0075

<300 > $600

2.91 > 2.76

<300 > $300+<400

2.91 > 2.75

.01/.0003

<300 > $400+<600

-.138 < -.31

<300 > $600

-.138 < -.259

Sekselln .01/.0006

meisjes > jongens

3.1 > 2.97

midden > jongens

3.07 > 2.97

.007/.008

midden > jongens

2.88 > 2.75

.005/.046

midden > meisjes

-.19 < -.28

Sekselkr .01/.0002

vrouwen > mannen

3.07 > 2.97

midden > mannen

3.15 > 2.97

.01/.0004

midden > mannen

2.96 > 2.74

midden > vrouwen

2.96 > 2.815

Arblkr

Diplkr .02/.0001

meest univ. > minst univ.

.008/.005

midden > minst univ.



259 Resultaten schoolwelbevinden

3.08 > 2.97

midden > minst univ.

3.18 > 2.97

2.91 > 2.77

Statlkr .02/.0001

meest vast > minst vast

3.14 > 2.95

midden > minst vast

3.06 > 2.95

.01/.0001

meest vast > minst vast

2.9 > 2.73

Lftlkr .01/.0002

oud > jong

3.12 > 2.97

midden > jong

3.09 > 2.97

.02/.0001

oud > jong

2.93 > 2.72

midden > jong

2.84 > 2.72

Ervlkr

Ervdir .02/.0001

meest erv. > minst erv.

3.13 > 2.93

midden > minst erv.

3.11 > 2.93

.009/.003

meest erv. > minst erv.

2.85 > 2.74

midden > minst erv.

2.87 > 2.74

Gesldir

Lftdir .007/.007

oud > jong

3.12 > 3.00

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .01/.0002

normaal > achterop

3.07 > 2.89

.006/.005

normaal > achterop

2.83 > 2.69

Geslacht .03/.0001

meisjes > jongens

3.15 > 2.96

.02/.0001

meisjes > jongens

2.9 > 2.74

SES
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Tabel 39.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

beleving van de relatie met de leraar als persoon bij eerstejaars - A-klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .08/.0001

sign. categorieverschillen

.02/.03

sign. categorieverschillen

.04/.0001

sign. categorieverschillen

Net

Type

Aanbod .02/.0001

ASO > TSOBSO

3.17 > 2.98

ASO > ASOTSOBSO

3.17 > 3.05

ASOBSO > TSOBSO

3.25 > 2.98

ASOBSO > ASOTSOBSO

3.25 > 3.05

.01/.003

ASOBSO > TSOBSO

3.09 > 2.84

ASOTSOBSO > TSOBSO

2.93 > 2.84

.01/.0005

TSOBSO > ASO

-.14 < -.27

ASOTSOBSO > ASO

-.12 < -.27

Structuur .008/.004

1e+2e graad > 3 graden

-.07 < -.19

Grootte .007/.03

<300 > $600

2.97 > 2.86

.008/.01

<300 > $400+<600

-.10 < -.21

Sekselln .02/.0001

meisjes > jongens

3.12 > 2.97

midden > jongens

3.09 > 2.97

.006/.01

jongens > meisjes

-.12 < -.20

Sekselkr .02/.0001

vrouwen > mannen

3.11 > 2.97

midden > mannen

3.10 > 2.97

.005/.03

midden > mannen

2.96 > 2.85

.006/.01

mannen > vrouwen

-.12 < -.20

Arblkr

Diplkr .02/.0001

meest univ. > minst univ.

3.10 > 3.00

midden > minst univ.

3.14 > 3.00

.01/.001

minst univ. > midden

-.11 < -.20

minst univ. > meest univ.

-.11 < -.21

Statlkr .01/.002

meest vast > minst vast

3.11 > 3.00

.005/.05

meest vast > minst vast

2.94 > 2.86

Lftlkr .01/.0006 .007/.01
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oud > jong

3.1 > 3.0

midden > jong

3.1 > 3.0

oud > jong

2.94 > 2.85

midden > jong

2.94 > 2.85

Ervlkr

Ervdir .02/.0001

meest erv. > minst erv.

3.15 > 2.96

midden > minst erv.

3.1 > 2.96

.005/.04

midden > minst erv.

2.93 > 2.85

.009/.002

minst erv. > meest erv.

-.11 < -.23

Gesldir

Lftdir

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .02/.0001

normaal > achterop

3.08 > 2.9

.007/.002

normaal > achterop

2.92 > 2.79

Geslacht .04/.0001

meisjes > jongens

3.17 > 2.96

.02/.0001

meisjes > jongens

2.97 > 2.83

.005/.009

jongens > meisjes

-.13 < -.19

SES
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Tabel 40.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

beleving van de relatie met klasgenoten bij eerstejaars - A-klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .03/.0004

sign. categorieverschillen

.03/.0003

sign. categorieverschillen

.03/.004

sign. categorieverschillen

Net .003/.04

gem. > vrij

3.52 > 3.44

Type .005/.04

type 1 > type 2

3.49 > 3.41

Aanbod .01/.0005

ASO > TOSBSO

3.58 > 3.44

ASOTSOBSO > TSOBSO

3.54 > 3.44

.02/.0001

ASO > TSOBSO

3.52 > 3.36

ASOTSOBSO > TSOBSO

3.5 > 3.36

Structuur .005/.03

Grootte .006/.04

<300 > $600

3.51 > 3.42

Sekselln .008/.006

midden > jongens

3.51 > 3.41

Sekselkr .007/.01

midden > mannen

3.52 > 3.41

Arblkr

Diplkr

Statlkr .006/.01

meest vast > minst vast

3.56 > 3.49

.005/.0477

Lftlkr .06/.02

midden > jong

3.55 > 3.47

Ervlkr .007/.01

midden > meest erv.

-.025 < -.108

Ervdir .01/.0006

meest erv. > minst erv.

3.57 > 3.46

midden > minst erv.

.007/.01

meest erv. > minst erv.

3.52 > 3.42
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3.53 > 3.46

Gesldir .003/.03

man > vrouw

3.52 > 3.44

Lftdir .005/.03

midden > jong

3.5 > 3.42

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .009/.0007

normaal > achterop

3.53 > 3.41

Geslacht .006/.004

meisjes > jongens

3.55 > 3.48

.005/.01

meisjes > jongens

3.49 > 3.43

SES .02/.004

SEScat. 1 > SEScat. 4

3.58 > 3.38

SEScat. 2 > SEScat. 4

3.51 > 3.38
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5.2.2. EERSTEJAARS B-KLASSEN

5.2.2.1. School

De school als entiteit heeft een zeer beperkte invloed op de eerstejaars B-klassen.

Voor het algemeen schoolwelbevinden stellen we op geen enkel moment verschillen vast tussen

de leerlingen naargelang de school waartoe ze behoren.

Voor de subschalen stellen we weinig verschillen vast. Deze verschillen tussen de scholen

worden in de tabellen gegeven.

Zoals de lezer kan vaststellen moet in de B-klassen het effect veel groter zijn dan in de A-

klassen vooraleer het significant is; dit houdt verband met het kleiner aantal leerlingen in de B-

klassen.

5.2.2.2. Net

Het net heeft geen invloed op de beginscore, eindscore of evolutie van het algemeen welbevinden

van de B-klassen. Bij de subschalen 'relatie met de leraar als leraar' en 'relatie leraar als persoon'

stellen we op het einde van het schooljaar een hogere welbevindingsscore vast bij de leerlingen

van de vrije scholen.

5.2.2.3. Type

Het type heeft evenmin een invloed op het algemeen welbevinden. Op de subschalen 'relatie

leraar als leraar', 'relatie leraar als persoon' en 'verstandelijk functioneren' vinden we vooral in het

begin van het schooljaar een hogere score bij de type 1-scholen in vergelijking met de scholen

waar beide types (type 1 + 2) aanwezig zijn.

5.2.2.4. Aanbod

Het algemeen welbevinden van de scholen die ASOTSOBSO-richtingen hebben, ligt in het begin

van het schooljaar significant lager dan de ASOBSO-scholen en de TSOBSO-scholen. De lagere

scores van de ASOTSOBSO-scholen komen in meerdere subschalen naar voren.

Wanneer we naar de evoluties kijken stellen we nergens verschillen tussen categorieën van

scholen vast.

5.2.2.5. Structuur

De structuur van de school heeft geen invloed op het algemeen welbevinden van de leerlingen. In

de subschalen 'relatie leraar als leraar', 'relatie leraar als persoon' en 'verstandelijk functioneren'
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scoren de middenscholen in het begin en/of einde van het schooljaar significant lager dan de drie

graden scholen.

5.2.2.6. Grootte

Het aantal leerlingen in de school heeft geen invloed op het welbevinden van de eerstejaars B-

klassers.

5.2.2.7. Geslachtsratio leerlingen

In tegenstelling tot de A-klassers ligt zowel in het begin als op het einde van het schooljaar het

welbevinden van de jongensscholen significant hoger dan resp. de middengroep en de

meisjesscholen.

5.2.2.8. Geslachtsratio leerkrachten

De geslachtsratio van de leerkrachten heeft nauwelijks invloed op het algemeen welbevinden van

de leerlingen. In de subschaal 'beleving verstandelijk functioneren' stellen we wel vast dat zowel

in het begin als op het einde van het schooljaar de scholen met overwegend mannelijke

leerkrachten een hoger welbevinden bij hun leerlingen bereiken dan de scholen met overwegend

vrouwelijke leerkrachten. Op de subschalen 'leraar als leraar' en 'leraar als persoon' scoren de

scholen met overwegend mannelijke leerkrachten hoger dan de gemengde scholen.

5.2.2.9. Arbeidssituatie leerkrachten

Op het einde van het schooljaar ligt het algemeen welbevinden bij de leerlingen van de scholen

met het minst deeltijdswerkende leerkrachten hoger dan van de scholen met de meest

deeltijdswerkende leerkrachten.

5.2.2.10. Diploma leerkrachten

Leerlingen uit scholen met relatief het minst aantal universitairen scoren op het einde van het

schooljaar hoger dan diegenen uit scholen met relatief het meest aantal universitairen. Deze

relatie gaat enkel op voor het algemeen welbevinden en de subschalen 'leerstofbeleving' en 'relatie

klasgenoten'.
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5.2.2.11. Statuut leerkrachten

Ook hier stellen we enkel verschillen vast op het einde van het schooljaar: in scholen met het

minst aantal vastbenoemden ligt het welbevinden van de leerlingen hoger dan in scholen met het

meest aantal vastbenoemden. Waarom dit zo is, is niet meteen duidelijk.

5.2.2.12. Leeftijd leerkrachten

De leeftijd van de leerkrachten heeft geen enkele invloed op het welbevinden van deze leerlingen.

5.2.2.13. Ervaring leerkrachten

De ervaring van de leerkrachten heeft doorgaans geen invloed op het welbevinden van de

leerlingen.

5.2.2.14. Ervaring directie

In tegenstelling tot de A-klassers beïnvloedt de ervaring van de directie nauwelijks het schoolwel-

bevinden van de leerlingen van de B-klassen.

5.2.2.15. Geslacht directie

Naargelang van het geslacht van de directie stellen we geen significante verschillen vast m.b.t. het

algemeen welbevinden van de leerlingen. Voor sommige subschalen treden er echter wel enkele

verschillen op in het voordeel van de mannelijke directie (subschalen relatie leraar als leraar,

inhoud van het onderwijs en beleving relatie klasgenoten).

5.2.2.16. Leeftijd directie

De leeftijd van de directie heeft wel een invloed op het algemeen welbevinden van de leerlingen.

Tegengesteld aan de A-klassers scoren de B-leerlingen van scholen met een jonge directie hoger

op de welbevindingsschaal dan die van scholen met directies van middelmatige leeftijd.



267 Resultaten schoolwelbevinden

Tabel 41.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -
algemeen welbevinden bij eerstejaars - B-klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .16/.02

Net

Type

Aanbod .08/.004
ASOBSO > ASOTSOBSO
3.403 > 2.87
TSOBSO > ASOTSOBSO
3.095 > 2.87

Structuur

Grootte

Sekselln .045/.04
jongens > midden
3.096 > 2.859

.05/.03
jongens > meisjes
3.121 > 2.898

Sekselkr .05/.03

Arblkr .04/.05
minst DT > meest DT
3.097 > 2.87

Diplkr .06/.02
minst univ. > meest univ.
3.079 > 2.768

Statlkr .05/.03
minst vast > midden
3.098 > 2.84

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir

Gesldir

Lftdir .05/.03
jong > midden
3.103 > 2.867

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar

Geslacht

SES
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Tabel 42.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

beleving van de leerstof, de inhoud van het onderwijs bij eerstejaars - B-klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .13/n.s.

school 15 > school 13

2.93 > 2.59

Net

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Sekselln

Sekselkr

Arblkr .05/.04

minst DT > meest DT

3.09 > 2.81

Diplkr .07/.008

minst univ. > meest univ.

3.05 > 2.59

Statlkr .05/.04

minst vast > midden

3.07 > 2.79

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir

Gesldir .03/.04

man > vrouw

3.03 > 2.78

Lftdir

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar

Geslacht

SES
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Tabel 43.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -
beleving van het eigen (verstandelijk) functioneren in de school bij eerstejaars - B-
klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .17/.009
school 17 > school 2
3.18 > 2.53

Net

Type .05/.03
type 1+2 > type 1
3.10 > 2.84

.05/.02
type 2 > type 1
3.15 > 2.85

Aanbod .06/.02
TSOBSO > ASOTSOBSO
3.08 > 2.81

.05/.04
TSOBSO > ASOTSOBSO
3.08 > 2.83

Structuur .06/.02
3 graden > MS
3.1 > 2.8

.06/.02
1e+2e graad > MS
3.22 > 2.83

Grootte

Sekselln .09/.002
jongens > midden
3.12 > 2.7
meisjes > midden
3.04 > 2.7

.06/.02
jongens > midden
3.12 > 2.82

Sekselkr .05/.02
mannen > vrouwen
3.12 > 2.83

.05/.03
mannen > vrouwen
3.12 > 2.89

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr

Ervlkr .07/.005
meest erv. > midden
3.1 > 2.79
minst erv. > midden
3.12 > 2.79

Ervdir .03/.03
minst erv. > midden
.07 > -.12

Gesldir

Lftdir .05/.02
jong > midden
3.1 > 2.79

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar
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Geslacht

SES

Tabel 44.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -
algehele beleving van de school bij eerstejaars - B-klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .14/.04

Net

Type

Aanbod .05/.02

ASOBSO > ASOTSOBSO

3.54 > 2.86

.04/.05

TSOBSO > ASOTSOBSO

3.09 > 2.8

Structuur

Grootte

Sekselln

Sekselkr

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir

Gesldir

Lftdir

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .04/.02

normaal > achterop

3.15 > 2.90

Geslacht

SES
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Tabel 45.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -
beleving van de organisatie van de school, alsmede de school als gebouw bij
eerstejaars - B-klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School

Net

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Sekselln

Sekselkr

Arblkr

Diplkr .05/.02

Statlkr .06/.02

minst vast > meest vast

3.07 > 2.76

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir

Gesldir

Lftdir

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar

Geslacht .05/.01

meisjes > jongens

3.1 > 2.85

.03/.03

meisjes > jongens

3.08 > 2.86

SES
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Tabel 46.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

beleving van de relatie met de leraar als leraar, als didacticus bij eerstejaars - B-
klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .16/.02

Net .03/.04
vrij > gem.
3.025 > 2.73

Type .06/.02
type 1+2 > type 1
3.11 > 2.78

Aanbod .12/.0001
ASOBSO > ASOTSOBSO
3.44 > 2.67
TSOBSO > ASOTSOBSO
3.1 > 2.67

.05/.03

Structuur .07/.005
3 graden > MS
3.12 > 2.74

Grootte .06/.04

Sekselln .04/.05
jongens > midden
3.06 > 2.73

.04/.04
jongens > meisjes
3.11 > 2.8

.06/.02
midden > meisjes
.19 > -.23

Sekselkr .05/.03
mannen > midden
3.11 > 2.72

Arblkr .04/.04
midden > meest DT
.154 > -.224

Diplkr

Statlkr .05/.04
minst vast > midden
3.09 > 2.75

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir .03/.04
minst erv. > midden
3.06 > 2.83

Gesldir .03/.04
man > vrouw
.056 > -.25

Lftdir .08/.002
jong > midden
3.13 > 2.7
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Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar

Geslacht

SES

Tabel 47.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -
beleving van de relatie met de leraar als persoon bij eerstejaars - B-klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .20/.002

14, 17 en 25 > 5

3.28, 3.09, 3.32 > 2.22

Net .03/.04

vrij > gem.

3.02 > 2.78

Type .05/.04

type 1+2 > type 1

3.06 > 2.8

Aanbod .09/.001

ASOBSO > ASOTSOBSO

3.32 > 2.71

TSOBSO > ASOTSOBSO

3.01 > 2.71

Structuur .08/.003

3 graden > MS

3.06 > 2.77

3 graden > 1e+2e graad

3.06 > 2.72

Grootte

Sekselln n.s.

jongens > meisjes

3.08 > 2.83

.06/.02

midden > meisjes

.2 > -.14

Sekselkr .05/.04

mannen > midden

3.08 > 2.78

Arblkr

Diplkr .05/.03

minst univ. > midden

3.04 > 2.76
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Statlkr .04/.05

minst vast > meest vast

3.00 > 2.72

.06/.02

minst vast > midden

3.09 > 2.81

Lftlkr

Ervlkr .04/.04 n.s.

midden > meest erv.

.16 > -.15

Ervdir .06/.005

minst erv. > midden

3.07 > 2.82

.03/.03

minst erv. > midden

.13 > -.08

Gesldir

Lftdir .09/.001

jong > midden

3.06 > 2.72

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar

Geslacht

SES
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Tabel 48.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -
beleving van de relatie met klasgenoten bij eerstejaars - B-klassen.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School

Net

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Sekselln

Sekselkr

Arblkr

Diplkr .07/.006

minst univ. > meest univ.

3.28 > 2.77

Statlkr

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir

Gesldir .05/.01

man > vrouw

3.25 > 2.91

.03/.04

man > vrouw

-.0225 < -.308

Lftdir

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar

Geslacht

SES
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5.2.3. ZESDEJAARS

Bij de bespreking van de zesdejaars spitsen we ons toe op de score einde schooljaar en de

evolutie. Deze laatste score dient met de nodige voorzichtigheid gehanteerd te worden daar de

leerlingen reeds meerdere jaren in de school zitten.

5.2.3.1. School

We stellen veel significante verbanden vast tussen het algemeen welbevinden en de school als

entiteit.

In het begin van het schooljaar stellen we vast dat de leerlingen uit de scholen 8(2.91), 13(2.91),

14(3.0), 15(3.03), 19(2.98) en 22(2.9) zich beter voelen dan de leerlingen uit school 20(2.7). De

scholen 8, 10(2.89), 13, 14, 15, 19 en 22 scoren hoger dan school 18(2.68), scholen 14, 15 en 19

scoren hoger dan school 17(2.77).

Op het einde van het jaar stellen we vast dat school 15(3.07) hoger scoort dan scholen 7(2.75)

11(2.75), 16(2.8), 17(2.81), 18(2.69), 20(2.76) en 23(2.83); scholen 14(3.0) en 19(2.99) beter dan

scholen 7, 11, 17, 18 en 20; school 21(3.03) beter dan scholen 7, 11, 18 en 20; en school 9(2.98)

beter dan scholen 7, 18 en 20.

Wanneer we naar de evolutie kijken zien we dat vooreerst school 9(.11) een positievere evolutie

doormaakt dan scholen 7(-.06) en 11(-.1). Vervolgens scoort school 20(.06) beter dan school

11(-.1).

Bij het bestuderen van het verband schoolwelbevinden opgesplitst naar subschaal stellen we

volgende significante verbanden vast.

Begin schooljaar:

- leerstofbeleving:

scholen 8(3.03), 14(3.07) en 15(3.06) > school 18(2.7);

scholen 8, 11(2.98), 14, 15 en 19(2.95) > school 20 (2.65);

school 14 > school 23(2.75).

- verstandelijk functioneren:

geen verschillen tussen scholen.

- algehele schoolbeleving:

scholen 7(2.92), 8(3.0), 9(2.89), 10(2.96), 11(2.94), 14(3.0), 15(3.06) en 19(3.03) > school

20(2.54);

scholen 8, 14, 15 en 19 > school 18(2.66).
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- schoolorganisatie, schoolgebouw:

school 19(2.95) > scholen 7(2.05), 8(2.38), 9(2.43), 10(2.44), 11(2.22), 13(2.64), 14(2.6),

16(2.45), 17(1.97), 18(1.9), 20(2.39), 21(2.45), 22(2.59) en 23(2.53);

school 15(2.74) > scholen 7, 8, 9, 11, 17, 18 en 20;

school 13(2.64) > scholen 7, 8, 11, 17, 18 en 20;

scholen 14, 22 en 23 > scholen 7, 11, 17 en 18;

scholen 8, 9, 10, 16, 20 en 21 > scholen 7, 17 en 18;

school 11 > school 18.

- relatie met de leraar als leraar:

school 14(2.64) > scholen 16, 17, 18 en 20;

school 15(2.66) > scholen 16, 18 en 20.

- relatie met de leraar als persoon:

scholen 13, 14, 15 en 21 > scholen 17, 18 en 20;

school 15(2.92) > school 23(2.62).

- relatie met klasgenoten:

scholen 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21 en 23 > school 20(3.27);

scholen 8, 15, 17, 19 en 23 > school 18(3.32).

Eind schooljaar:

- leerstofbeleving:

scholen 8(2.99), 14(3.03) en 15(3.01) > school 18(2.68);

scholen 8 en 14 > school 20(2.71);

school 14 > school 7(2.72).

- verstandelijk functioneren:

school 14(3.27) > scholen 11(2.97) en 16(2.95).

- algehele schoolbeleving:

scholen 8, 9, 10, 14, 15, 19 en 21 > school 20;

scholen 9, 10, 11, 14, 15, 19 en 21 > school 18.

- schoolorganisatie, schoolgebouw:

school 19 > scholen 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 en 23;

school 15 > scholen 7, 8, 11, 16, 17 en 18;

scholen 9, 10, 13, 14, 20 en 22 > scholen 7, 11, 17 en 18;

scholen 8, 21 en 23 > scholen 7, 17 en 18.
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- relatie met de leraar als leraar:

school 15(2.67) > scholen 7, 17, 20 en 23;

scholen 10, 14, 15, 19 en 21 > school 18(2.42).

- relatie met de leraar als persoon:

school 15(3.03) > scholen 7, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 22 en 23;

school 14(2.91) > scholen 7, 8, 11, 17, 18, 20, 22 en 23;

school 21(2.96) > scholen 7, 8, 11, 17, 18, 20 en 23;

school 9(2.83) > school 11(2.55).

- relatie met klasgenoten:

scholen 8, 9, 10, 15, 17 en 21 > scholen 18 en 20.

Evolutie:

- leerstofbeleving:

school 21(.21) > scholen 7(-.11) en 11(-.17);

school 9(.12) > school 11(-.17);

- verstandelijk functioneren:

geen verschillen tussen scholen.

- algehele schoolbeleving:

geen verschillen tussen scholen.

- schoolorganisatie, schoolgebouw:

school 18(.14) > scholen 13(-.08), 14(-.12) en 16(-.17);

school 9(.13) > scholen 14(-.12) en 16(-.17).

- relatie met de leraar als leraar:

geen verschillen tussen scholen.

- relatie met de leraar als persoon:

scholen 9, 10, 14, 15, 16, 17 en 20 > school 11;

scholen 9, 17 en 20 > school 13.

- relatie met klasgenoten:

geen verschillen tussen scholen.

5.2.3.2. Net

Het net heeft geen invloed op het algemeen welbevinden van de zesdejaars op het einde van het

schooljaar. Wel ligt de schoolbeleving in de vrije scholen hoger dan in de gemeenschapsscholen
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voor de schalen 'relatie met de leraar als persoon', 'relatie met de klasgenoten' en

'leerstofbeleving'.

Wanneer we naar de evolutie kijken, stellen we tussen het algemeen welbevinden en het net

evenmin een significant verband vast. De vrije scholen kennen een positievere evolutie van de

'leerstofbeleving', 'algehele schoolbeleving', 'relatie met de leraar als persoon' en 'relatie met de

klasgenoten' ten opzichte van de gemeenschapsscholen. Deze laatsten kennen een positievere

evolutie op de beleving van 'de schoolorganisatie, het schoolgebouw'.

5.2.3.3. Type

Het type differentieert wel de leerlingen op basis van hun eindscores. Type 2-scholen scoren wat

het algemeen welbevinden betreft hoger dan type 1-scholen en hoger dan type 1+2-scholen. Deze

trend komt in de meeste subschalen terug.

Op basis van de evolutie van het welbevinden van de leerlingen doorheen het schooljaar stellen

we geen verband vast met het type waartoe deze leerlingen behoren.

5.2.3.4. Aanbod

Voor het algemeen welbevinden einde schooljaar stellen we vast dat de ASO-scholen hoger

scoren dan de ASOTSOBSO-scholen. Voor de verschillende subschalen stellen we telkens

andere verbanden vast zodat we geen algemene trends kunnen weergeven.

Het algemeen welbevinden van de leerlingen uit ASO-scholen, TSOBSO-scholen en ASOT-

SOBSO-scholen evolueert positief. Deze evoluties verschillen significant van de achteruitgang

die we in de ASOTSO-school vaststellen.

5.2.3.5. Structuur

In elke subschaal stellen we hetzelfde vast: leerlingen uit scholen die de drie graden inrichten

voelen zich op het einde van het schooljaar beter op school dan de leerlingen uit de boven-

bouwscholen.

Uitgezonderd de subschaal 'schoolorganisatie-, schoolgebouwbeleving' stellen we overal een

positievere evolutie vast in de drie gradenscholen in vergelijking met de bovenbouwscholen.

5.2.3.6. Grootte

De leerlingen uit de kleinere scholen scoren op het einde van het schooljaar over het algemeen

hoger dan de leerlingen uit de grotere scholen.

Met betrekking tot de evoluties stellen we de trend vast dat de leerlingen uit scholen '$300+<400
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leerlingen' een negatieve evolutie doormaken die significant verschilt van de positieve evolutie

van de kleinere (<300) en grotere ($400+<600) scholen.

5.2.3.7. Geslachtsratio leerlingen

Voor het algemeen welbevinden stellen we vast dat de jongensscholen op het einde van het

schooljaar significant hoger scoren dan de gemengde scholen. Enkel voor de subschalen 'algehele

beleving van de school' en 'relatie klasgenoten' scoren de jongensscholen significant hoger dan de

meisjesscholen.

Het algemeen welbevinden in de jongensscholen kent een positievere evolutie dan in de

meisjesscholen en de gemengde scholen. De meisjesscholen evolueren op hun beurt beter dan de

gemengde scholen. Deze uitslag wordt niet in alle subschalen teruggevonden.

5.2.3.8. Geslachtsratio leerkrachten

De eindscore van het algemeen welbevinden vinden we in de meeste subschalen terug: scholen

met een evenwichtige verhouding mannelijke leerkrachten-vrouwelijke leerkrachten scoren lager

dan de scholen met overwegend mannelijke leerkrachten en scholen met overwegend vrouwelijke

leerkrachten.

De scholen met overwegend mannelijke leerkrachten maken wat het algemeen welbevinden

betreft in de loop van het schooljaar een positievere evolutie door dan de scholen met een

evenwichtige verhouding mannelijke leerkrachten - vrouwelijke leerkrachten.

5.2.3.9. Arbeidssituatie leerkrachten

De scholen met het meest deeltijdswerkende leerkrachten scoren op het einde van het schooljaar

hoger op het algemeen welbevinden dan de scholen met het minst deeltijdswerkende leerkrachten

en de middengroep. Waarom dit zo is, vraagt verder onderzoek.

Er is geen verband tussen de arbeidssituatie van de leerkrachten en de evolutie die het

welbevinden van de leerlingen kent.

5.2.3.10. Diploma leerkrachten

Het diploma van de leerkrachten heeft geen invloed op het algemeen welbevinden van de

leerlingen op het einde van het schooljaar. Wanneer we de subschalen 'algehele beleving van de

school', 'leerstofbeleving' 'schoolorganisatiebeleving' en 'relatie klasgenoten' bekijken, stellen we

een hogere score vast voor scholen waar het grootst aantal universitairen lesgeven in vergelijking

met de middengroep. Ook de scholen met het kleinst aantal universitairen scoren hoger dan de
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middengroep.

De evolutie van het welbevinden staat over het algemeen niet in verband met het diploma van de

leerkrachten.

5.2.3.11. Statuut leerkrachten

Voor het algemeen welbevinden op het einde van het schooljaar stellen we vast dat de midden-

groep weer significant lager scoort dan de scholen met het meest vastbenoemden en de scholen

met het minst vastbenoemden. In de meeste subschalen treffen we dezelfde verbanden aan.

De leerlingen in de scholen met leerkrachten met het minst vastbenoemden maken een positievere

evolutie door met betrekking tot hun algemeen welbevinden dan de leerlingen in de scholen met

het meest vastbenoemde leerkrachten. Dit resultaat vinden we in de subschalen 'verstandelijk

functioneren' en 'relatie met de leraar als persoon' terug.

5.2.3.12. Leeftijd leerkrachten

De leeftijd van de leerkrachten heeft nauwelijks een invloed op het welbevinden van de leerlingen

op het einde van het schooljaar en op de evolutie doorheen het schooljaar.

5.2.3.13. Ervaring leerkrachten

Op het einde van het schooljaar scoren de scholen waar de leerkrachten eerder veel ervaring

hebben hoger op het algemeen welbevinden dan de scholen met leerkrachten met het minste er-

varing. Op de subschalen 'relatie leraar als leraar', 'schoolorganisatie' en 'algehele schoolbeleving'

differentieert de scholengroep met de meest ervaren leerkrachten zich positief zowel van de

middengroep en als van de groep minst ervaren leerkrachten.

Met betrekking tot de evolutie die de leerlingen doormaken, stellen we geen verband vast met de

ervaring van de leerkrachten.

5.2.3.14. Ervaring directie

Een andere beïnvloedende factor op het schoolwelbevinden van de leerlingen op het einde van

het schooljaar is de mate van ervaring van de directie. Bij bijna elke subschaal stellen we vast dat

de leerlingen van de scholen met een directie met de minste ervaring zich minder goed voelen dan

de groepen scholen 'meeste ervaring' en 'midden'.

De ervaring van de directie staat daarentegen los van de evolutie die het welbevinden van de

leerlingen maakt.
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5.2.3.15. Geslacht directie

Het geslacht van de directie heeft geen invloed op de eindscore en de evolutie van het algemeen

welbevinden en de diverse welbevindingsaspecten van de leerlingen.

5.2.3.16. Leeftijd directie

De leeftijd van de directie heeft wel een invloed op het algemeen welbevinden van de leerlingen

op het einde van het schooljaar. Leerlingen van scholen met een oude directie en de scholen met

een jonge directie scoren significant hoger dan de middengroepscholen. Deze trend vinden we

slechts in enkele subschalen terug.

Wanneer we naar de evoluties van het welbevinden kijken stellen we geen verbanden meer vast.
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Tabel 49.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -
algemeen welbevinden bij zesdejaars.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .08/.0001

sign. categorieverschillen

.09/.0001

sign. categorieverschillen

.03/.0008

Net .02/.005

vrij > gem.

2.877 > 2.808

Type .01/.0043

type 2 > type 1

2.911 > 2.837

type 2 > type 1+2

2.911 > 2.821

.02/.0002

type 2 > type 1

2.941 > 2.839

type 2 > type 1+2

2.941 > 2.835

Aanbod .008/.03

ASO > ASOTSO

2.896 > 2.746

.009/.02

ASO > ASOTSO

.022 > -.103

TSOBSO > ASOTSO

.011 > -.103

ASOTSOBSO > ASOTSO

.0266 > -.103

Structuur .007/.006

3 graden > bovenbouw

2.868 > 2.796

.03/.0001

3 graden > bovenbouw

2.896 > 2.752

.01/.0002

3 graden > bovenbouw

.028 > -.0435

Grootte .01/.005

$300+<400 > $600

2.903 > 2.811

.01/.001

<300 > $600

3.030 > 2.818

$400+<600 > $600

2.896 > 2.818

.02/.0004

<300 > $300+<400

.103 > -.028

$400+<600>$300+<400

.048 > -.028

Sekselln .006/.03

jongens > midden

2.903 > 2.807

.02/.0001

jongens > meisjes

.053 > .006

meisjes > midden

.006 > -.072

jongens > midden

.053 > -.072

Sekselkr .007/.02

vrouwen > midden

2.878 > 2.792

.02/.0001

mannen > midden

2.881 > 2.754

vrouwen > midden

2.891 > 2.754

.009/.005

mannen > midden

.036 > -.04

Arblkr .006/.04

meest DT > minst DT

2.891 > 2.826

.01/.004

meest DT > minst DT

2.918 > 2.839

meest DT > midden
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2.918 > 2.844

Diplkr .007/.02

meest univ. > midden

2.884 > 2.816

Statlkr .02/.0001

meest vast > midden

2.893 > 2.78

minst vast > midden

2.896 > 2.78

.03/.0001

meest vast > midden

2.873 > 2.784

minst vast > midden

2.936 > 2.784

.008/.01

minst vast > meest vast

.0396 > -.0199

Lftlkr .008/.01

oud > jong

2.897 > 2.822

Ervlkr .007/.02

meest erv. > minst erv.

2.899 > 2.826

.008/.01

meest erv. > minst erv.

2.914 > 2.836

Ervdir .01/.0002

meest erv. > minst erv.

2.899 > 2.793

.02/.0001

meest erv. > minst erv.

2.916 > 2.792

midden > minst erv.

2.88 > 2.792

Gesldir

Lftdir .01/.0008

oud > midden

2.898 > 2.793

.14/.0004

oud > midden

2.907 > 2.798

jong > midden

2.872 > 2.798

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .01/.004

normaal > +1 jaar achter

2.88 > 2.80

normaal > 1 jaar achter

2.88 > 2.81

.02/.0001

normaal > +1 jaar achter

2.90 > 2.80

normaal > 1 jaar achter

2.90 > 2.81

Geslacht

SES .01/.03
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Tabel 50.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken - beleving van de leerstof, de

inhoud van het onderwijs bij zesdejaars.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .06/.0001

sign. categorieverschillen

.045/.0001

sign. categorieverschillen

.03/.003

sign. categorieverschillen

Net .004/.04

vrij > gem.

2.88 > 2.80

.004/.03

vrij > gem.

.012 > -.054

Type .007/.02

type 2 > type 1

2.94 > 2.84

.01/.0009

type 2 > type 1

2.955 > 2.82

Aanbod .02/.0001

ASO > ASOTSOBSO

2.907 > 2.736

ASOTSO > ASOTSOBSO

2.983 > 2.736

TSOBSO > ASOTSOBSO

2.89 > 2.736

.01/.002

ASO > ASOTSO

.003 > -.17

ASOTSOBSO > ASOTSO

.061 > -.17

Structuur .01/.0002

3 graden > bovenbouw

2.895 > 2.758

.008/.004

3 graden > bovenbouw

.018 > -.064

Grootte .018/.001

<300 > $300+<400

.206 > -.06

<300 > $600

.206 > -.004

$400+<600 > $300+<400

.04 > -.06

Sekselln

Sekselkr .007/.015

mannen > midden

2.88 > 2.77

vrouwen > midden

2.89 > 2.77

Arblkr .006/.045

Diplkr .01/.003

meest univ. > midden

2.897 > 2.794

minst univ. > midden

2.92 > 2.794

.01/.004

meest univ. > midden

2.899 > 2.797

minst univ. > midden

2.91 > 2.797

Statlkr .02/.0001

meest vast > midden

.02/.0001

meest vast > midden
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2.95 > 2.76

minst vast > midden

2.91 > 2.76

2.92 > 2.77

minst vast > midden

2.93 > 2.77

Lftlkr .007/.02

oud > jong

2.92 > 2.82

Ervlkr

Ervdir

Gesldir

Lftdir .007/.02

oud > midden

2.9 > 2.8

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .009/.005

normaal > 1 jaar achter

2.91 > 2.81

Geslacht .004/.04

meisjes > jongens

2.89 > 2.83

.005/.02

meisjes > jongens

2.9 > 2.83

SES
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Tabel 51.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -
beleving van het eigen (verstandelijk) functioneren in de school bij zesdejaars.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .03/.02
sign. categorieverschillen

Net

Type .006/.04
type 1+2 > type 1
.06 > 0

Aanbod

Structuur .006/.04
3 graden > bovenbouw
.04 > -.03

Grootte

Sekselln

Sekselkr

Arblkr

Diplkr

Statlkr .01/.001
minst vast > meest vast
3.16 > 3.07
minst vast > midden
3.16 > 3.05

.007/.02
minst vast > meest vast
.06 > -.01

Lftlkr .006/.03
jong > midden
3.05 > 2.13

n.s.
midden > oud
3.14 > 3.04

Ervlkr

Ervdir

Gesldir .004/.05
man > vrouw
3.08 > 3.00

Lftdir

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .02/.0001
normaal > 1 jaar achter
3.12 > 3.03
normaal > +1 jaar achter
3.12 > 2.95

.03/.0001
normaal > 1 jaar achter
3.16 > 3.03
normaal > +1 jaar achter
3.16 > 2.97

Geslacht

SES .01/.03
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Tabel 52.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

algehele beleving van de school - bij zesdejaars.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .05/.0001

sign. categorieverschillen

.06/.0001

sign. categorieverschillen

.02/.03

Net .004/.03

vrij > gem.

.06 > -.02

Type .008/.01

type 2 > type 1

2.94 > 2.83

type 2 > type 1+2

2.94 > 2.79

.015/.0002

type 2 > type 1

3.03 > 2.86

type 2 > type 1+2

3.03 > 2.85

Aanbod .02/.0001

ASO > ASOTSOBSO

2.95 > 2.69

TSOBSO > ASOTSOBSO

2.865 > 2.69

.01/.003

ASO > ASOTSOBSO

3.00 > 2.80

.008/.03

ASOTSOBSO > ASOTSO

.11 > -.11

Structuur .008/.003

3 graden > bovenbouw

2.93 > 2.79

.004/.03

3 graden > bovenbouw

.065 > -.013

Grootte .008/.03

$300+<400>$400+<500

2.94 > 2.81

$300+<400 > $600

2.94 > 2.82

.014/.001

<300 > $300+<400

.26 > -.007

<300 > $600

.26 > .023

$400+<600 > $300+<400

.108 > -.007

Sekselln .006/.03

jongens > meisjes

2.97 > 2.87

Sekselkr .009/.006

mannen > vrouwen

2.95 > 2.78

Arblkr

Diplkr .008/.01

meest univ. > midden

2.9 > 2.77

.009/.008

meest univ. > midden

2.95 > 2.82

Statlkr .02/.0001

meest vast > midden

2.94 > 2.73

minst vast > midden

2.91 > 2.73

.03/.0001

meest vast > midden

2.95 > 2.76

minst vast > midden

2.99 > 2.76



289 Resultaten schoolwelbevinden

Lftlkr .009/.005

oud > jong

2.96 > 2.797

Ervlkr .006/.04

Ervdir .01/.002

meest erv. > midden

2.93 > 2.8

meest erv. > minst erv.

2.93 > 2.79

.02/.0001

meest erv. > midden

2.99 > 2.88

meest erv. > minst erv.

2.99 > 2.81

Gesldir

Lftdir .01/.0003

oud > midden

2.94 > 2.75

oud > jong

2.94 > 2.83

.02/.0001

oud > midden

2.98 > 2.78

jong > midden

2.90 > 2.78

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .009/.007

normaal > 1 jaar achter

2.9 > 2.8

normaal > +1 jaar achter

2.9 > 2.74

.01/.004

normaal > 1 jaar achter

2.95 > 2.82

Geslacht

SES
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Tabel 53.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

beleving van de organisatie van de school, alsmede de school als gebouw - bij
zesdejaars.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .30/.0001

sign. categorieverschillen

.27/.0001

sign. categorieverschillen

.04/.0001

sign. categorieverschillen

Net .005/.02

gem. > vrij

.0785 > -.0016

Type .02/.0001

type 1 > type 1+2

2.395 > 2.265

type 2 > type 1+2

2.464 > 2.265

.02/.0001

type 1 > type 1+2

2.445 > 2.255

type 2 > type 1+2

2.434 > 2.255

.007/.02

type 1 > type 2

.05 > -.03

Aanbod .01/.002

ASOTSOBSO > ASO

2.4795 > 2.338

ASOTSOBSO > ASOTSO

2.4795 > 2.217

ASOTSOBSO > TSOBSO

2.4795 > 2.364

.01/.002

ASOTSOBSO > TSOBSO

2.477 > 2.366

ASOTSOBSO > ASOTSO

2.477 > 2.182

Structuur .05/.0001

3 graden > bovenbouw

2.438 > 2.158

.04/.0001

3 graden > bovenbouw

2.448 > 2.183

Grootte .08/.001

<300 > $600

2.448 > 2.177

$300+<400 > $600

2.525 > 2.177

$400+<600 > $600

2.474 > 2.177

.07/.0001

<300 > $600

2.456 > 2.201

$300+<400 > $600

2.502 > 2.201

$400+<600 > $600

2.506 > 2.201

Sekselln .02/.0001

meisjes > jongens

2.43 > 2.25

midden > jongens

2.423 > 2.25

.01/.004

meisjes > jongens

2.43 > 2.317

.009/.008

jongens > midden

.066 > -.067

jongens > meisjes

.066 > -.001

Sekselkr .10/.0001

vrouwen > mannen

2.554 > 2.222

vrouwen > midden

2.554 > 2.189

.06/.0001

vrouwen > midden

2.528 > 2.215

vrouwen > mannen

2.528 > 2.282

.008/.009

mannen > vrouwen

.06 > -.026

Arblkr .13/.0001

meest DT > midden

2.61 > 2.46

.09/.0001

meest DT > midden

2.601 > 2.428

.007/.02

minst DT > midden

.05 > -.03
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meest DT > minst DT

2.61 > 2.17

midden > minst DT

2.46 > 2.17

midden > minst DT

2.428 > 2.221

meest DT > minst DT

2.601 > 2.221

Diplkr .04/.0001

midden > minst univ.

2.455 > 2.166

meest univ. > minst univ.

2.416 > 2.166

.06/.0001

meest univ. > minst univ.

2.42 > 2.16

midden > minst univ.

2.49 > 2.16

Statlkr .007/.04 .007/.02

minst vast > midden

2.43 > 2.33

Lftlkr .03/.0001

oud > midden

2.559 > 2.35

oud > jong

2.559 > 2.32

.03/.0001

oud > midden

2.58 > 2.34

oud > jong

2.58 > 2.346

Ervlkr .06/.0001

meest erv. > minst erv.

2.52 > 2.216

midden > minst erv.

2.43 > 2.216

.03/.0001

meest erv. > midden

2.472 > 2.447

meest erv. > minst erv.

2.472 > 2.275

.01/.002

minst erv. > meest erv.

.06 > -.05

Ervdir .03/.0001

meest erv. > minst erv.

2.481 > 2.135

midden > minst erv.

2.526 > 2.135

.09/.0001

meest erv. > minst erv.

2.518 > 2.161

midden > minst erv.

2.49 > 2.161

Gesldir .02/.0001

vrouw > man

2.584 > 2.352

.01/.0006

man > vrouw

.03 > -.11

Lftdir .02/.0001

oud > jong

2.48 > 2.35

oud > midden

2.48 > 2.279

.03/.0001

oud > midden

2.55 > 2.31

oud > jong

2.55 > 2.33

Llnkenm. Begin schooljaar Einde Schooljaar Evolutie

Gebjaar

Geslacht .05/.0001

meisjes > jongens

2.48 > 2.24

.03/.0001

meisjes > jongens

2.47 > 2.29

.005/.017

jongens > meisjes

.05 > -.01

SES
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Tabel 54.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

beleving van de relatie met de leraar als leraar, als didacticus bij zesdejaars.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .05/.0001
sign. categorieverschillen

.05/.0001
sign. categorieverschillen

Net

Type .009/.007
type 2 > type 1
2.51 > 2.41
type 2 > type 1+2
2.51 > 2.39

Aanbod

Structuur .004/.02
3 graden > bovenbouw
2.45 > 2.37

.02/.0001
3 graden > bovenbouw
2.467 > 2.299

.006/.008
3 graden > bovenbouw
.0175 > -.068

Grootte .009/.01
<300 > $600

2.648 > 2.382

Sekselln

Sekselkr .01/.0004
mannen > midden
2.445 > 2.297
vrouwen > midden
2.466 > 2.297

Arblkr

Diplkr .007/.02
meest univ. > midden
2.462 > 2.374

Statlkr .02/.0001
meest vast > midden
2.458 > 2.349
minst vast > midden
2.494 > 2.349

.02/.0001
minst vast > midden
2.511 > 2.346

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir .006/.03
meest erv. > minst erv.
2.47 > 2.377

.01/.003
meest erv. > minst erv.
2.476 > 2.359
midden > minst erv.
2.453 > 2.359

Gesldir

Lftdir
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Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .01/.002

normaal > 1 jaar achter

2.47 > 2.35

Geslacht

SES
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Tabel 55.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

beleving van de relatie met de leraar als persoon bij zesdejaars.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .06/.0001

sign. categorieverschillen

.08/.0001

sign. categorieverschillen

.05/.0001

sign. categorieverschillen

Net .005/.01

vrij > gem.

2.74 > 2.66

.005/.01

vrij > gem.

.04 > -.03

Type .007/.02

type 2 > type 1+2

2.75 > 2.66

.01/.0002

type 2 > type 1

2.81 > 2.7

type 2 > type 1+2

2.81 > 2.68

Aanbod .01/.005

ASO > ASOTSO

2.73 > 2.55

TSOBSO > ASOTSO

2.75 > 2.55

.01/.0006

ASO > ASOTSO

.04 > -.19

TSOBSO > ASOTSO

.04 > -.19

ASOTSOBSO > ASOTSO

.03 > -.19

Structuur .02/.0001

3 graden > bovenbouw

2.75 > 2.61

.02/.0001

3 graden > bovenbouw

.05 > -.06

Grootte .01/.001

<300 > $400+>600

2.91 > 2.67

<300 > $600

2.51 > 2.66

$300+>400 > $600

2.74 > 2.66

.02/.0002

<300 > $300+<400

2.96 > 2.73

<300 > $600

2.96 > 2.66

>400+$600 > $600

2.76 > 2.66

.01/.002

$400+<600 > $600

.088 > .007

$400+<600 > $300+<400

.088 > -.01

Sekselln .01/.001

jongens > midden

2.78 > 2.61

meisjes > midden

2.71 > 2.61

.03/.001

jongens > meisjes

.10 > .02

meisjes > midden

.02 > -.12

jongens > midden

.10 > -.12

Sekselkr .01/.0002

mannen > midden

2.75 > 2.61

vrouwen > midden

2.74 > 2.61

.02/.0001

mannen > vrouwen

.08 > .02

vrouwen > midden

.02 > -.06

mannen > midden

.08 > -.06
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Arblkr .006/.04

meest DT > minst DT

2.74 > 2.66

Diplkr .006/.03

meest univ. > midden

2.73 > 2.66

.01/.001

minst univ. > meest univ.

.07 > -.02

midden > meest univ.

.06 > -.02

Statlkr .008/.01

minst vast > midden

2.73 > 2.64

.03/.0001

minst vast > midden

2.81 > 2.66

minst vast > meest vast

2.81 > 2.68

.01/.0003

minst vast > midden

.08 > .01

minst vast > meest vast

.08 > -.03

Lftlkr .006/.04

Ervlkr .006/.03

meest erv. > minst erv.

2.74 > 2.66

.01/.004

meest erv. > midden

2.79 > 2.68

meest erv. > minst erv.

2.79 > 2.71

Ervdir .01/.0003

meest erv. > minst erv.

2.74 > 2.65

midden > minst erv.

2.78 > 2.65

.008/.008

midden > minst erv.

.08 > -.008

Gesldir .004/.03

vrouw > man

2.78 > 2.68

Lftdir

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar n.s.

normaal > 1 jaar achter

2.75 > 2.68

Geslacht .004/.04

meisjes > jongens

2.72 > 2.66

SES
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Tabel 56.Uitslagen variantieanalyse (Tukey): Schoolkenmerken en leerlingenkenmerken -

beleving van de relatie met klasgenoten bij zesdejaars.

Schoolkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

School .06/.0001

sign. categorieverschillen

.06/.0001

sign. categorieverschillen

.03/.007

Net .005/.02

vrij > gem.

3.51 > 3.44

.02/.0001

vrij > gem.

3.51 > 3.36

.006/.008

vrij > gem.

-.003 < -.077

Type .01/.002

type 2 > type 1

3.53 > 3.45

type 1+2 > type 1

3.55 > 3.45

.02/.0001

type 2 > type 1

3.55 > 3.43

type 1+2 > type 1

3.52 > 3.43

Aanbod n.s.

ASO > ASOTSOBSO

3.56 > 3.43

Structuur .005/.01

3 graden > bovenbouw

3.52 > 3.44

.02/.0001

3 graden > bovenbouw

3.52 > 3.37

.007/.004

3 graden > bovenbouw

-.0004 < -.07

Grootte n.s.

$300+400 > <300

3.69 > 3.46

.01/.003

<300 > $300+<400

.111 > -.065

$400+<600 > $300+<400

.02 > -.065

Sekselln .008/.009

jongens > meisjes

3.56 > 3.47

.02/.0001

jongens > midden

3.58 > 3.42

jongens > meisjes

3.58 > 3.44

.01/.004

jongens > midden

.028 > -.097

Sekselkr .009/.007

mannen > midden

3.54 > 3.43

.02/.0001

mannen > midden

3.56 > 3.35

mannen > vrouwen

3.56 > 3.47

vrouwen > midden

3.47 > 3.35

.008/.015

mannen > midden

.015 > -.077

Arblkr .01/.001

minst DT > midden

3.52 > 3.42

meest DT > midden

3.53 > 3.42

.01/.001

meest DT > midden

3.51 > 3.4

minst DT > midden

3.51 > 3.4

Diplkr .01/.004

meest univ. > midden

3.53 > 3.44

.02/.0001

meest univ. > midden

3.52 > 3.4
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minst univ. > midden

3.53 > 3.44

minst univ. > midden

3.53 > 3.4

Statlkr .02/.0001

meest vast > midden

3.55 > 3.42

minst vast > midden

3.55 > 3.42

.03/.0001

meest vast > midden

3.53 > 3.38

minst vast > midden

3.55 > 3.38

Lftlkr

Ervlkr

Ervdir .008/.01

meest erv. > midden

3.55 > 3.46

.008/.01

meest erv. > midden

3.53 > 3.45

meest erv. > minst erv.

3.53 > 3.45

Gesldir

Lftdir .04/.0001

oud > midden

3.54 > 3.37

jong > midden

3.55 > 3.37

.03/.0001

oud > midden

3.52 > 3.35

jong > midden

3.54 > 3.35

Llnkenm. Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

Gebjaar .006/.04

normaal > +1 jaar achter

3.52 > 3.43

.008/.01

normaal > +1 jaar achter

3.52 > 3.4

Geslacht .008/.004

jongens > meisjes

3.54 > 3.47

.01/.0002

jongens > meisjes

3.54 > 3.44

SES .02/.001

SEScat. 1 > SEScat. 4

3.63 > 3.4

SEScat. 2 > SEScat. 4

3.52 > 3.4

SEScat. 3 > SEScat. 4

3.52 > 3.4

.02/.005

SEScat. 3 > SEScat. 4

.029 > -.083
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5.2.4. BESLUIT

We onderzochten of er een verband bestaat tussen het schoolwelbevinden en 16 schoolkenmerken

(school als entiteit, net, type, aanbod, structuur, grootte, geslachtsratio leerlingen, geslachtsratio

leerkrachten, arbeidssituatie leerkrachten, diploma leerkrachten, statuut leerkrachten, leeftijd

leerkrachten, ervaring leerkrachten, ervaring directie, geslacht directie en leeftijd directie).

Naargelang de onderzochte groep stelden we andere verbanden vast.

5.2.4.1. Eerstejaars A-klassen

In het begin van het schooljaar stellen we vast dat het type, de structuur, de schoolgrootte, de

arbeidssituatie van de leerkrachten, de ervaring van de leerkrachten en het geslacht van de directie

het algemeen welbevinden van de leerlingen niet beïnvloeden.

We stellen wel vast dat :

-Leerlingen in gemeenschapsscholen zich beter op school voelen dan leerlingen uit vrije scholen.

-Leerlingen in TSOBSO-scholen zich het minst goed op school voelen.

-Leerlingen in jongensscholen zich minder goed op school voelen.

-Leerlingen in scholen met een overwegend mannelijk lerarencorps een lager schoolwelbevinden

hebben.

-Leerlingen in scholen met het minst aantal universitair geschoolde leraren zich minder goed

voelen.

-Leerlingen in scholen met proportioneel het meest aantal vastbenoemde leraren zich beter

voelen.

-Leerlingen in scholen met een eerder jong lerarencorps het laagst scoren op de schoolbe-

levingstest.

-Leerlingen in scholen die geleid worden door een directie met weinig directie-ervaring zich het

minst goed voelen op school.

-Leerlingen in scholen met een directie die de leeftijd van 55 jaar reeds bereikt hebben zich beter

voelen dan de leerlingen onder de hoede van een jonge directie (jonger dan 45 jaar).

Op het einde van het schooljaar stellen we voor de meeste schoolkenmerken dezelfde

verbanden vast. Alleen voor type, structuur, grootte treden er verschillen op :

-Leerlingen in type 1-scholen voelen zich beter op school.

-Leerlingen in middenscholen voelen zich beter dan leerlingen in 3-gradenscholen.
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-Leerlingen in zeer kleine scholen (< 300) voelen zich beter dan leerlingen in zeer grote scholen

($ 600).

De evolutie van het schoolwelbevinden blijkt geen bijzondere relaties te vertonen met aparte

karakteristieken van de variabelen net, geslachtsratio leerkrachten, arbeidssituatie leerkrachten,

diploma, statuut, leeftijd van de leerkrachten en geslacht directie.

-Leerlingen in type 1-scholen dalen minder qua welbevinden.

-Leerlingen in ASOTSOBSO-scholen dalen minder dan in ASO en TSOBSO-scholen.

-Leerlingen in middenscholen dalen minder dan leerlingen in drie-gradenscholen.

-Leerlingen in scholen met minder dan 300 leerlingen dalen minder dan de leerlingen in grotere

scholen (meer dan 400 leerlingen).

-Leerlingen in scholen waar de verhouding jongens-meisjes ongeveer gelijk is dalen minder dan

leerlingen in meisjesscholen.

-Leerlingen in scholen met een directie met weinig ervaring dalen minder dan leerlingen die

functioneren onder een ervaren directie. Opgelet: leerlingen voelen zich beter in scholen met

een ervaren directie.

-Leerlingen in scholen met een directie van gemiddelde leeftijd dalen minder dan de leerlingen

met een oude directie. Maar ook hier: hoe ouder de directie des te beter leerlingen zich voelen.

5.2.4.2. Eerstejaars B-klassen

Voor de eerstejaars B-klassen stellen we heel wat minder verbanden vast tussen het schoolwel-

bevinden en de schoolkenmerken. Dit houdt ongetwijfeld verband met het gering aantal

leerlingen in deze klassen.

In het begin van het schooljaar is er enkel een verband tussen welbevinden en aanbod,

geslachtsratio leerlingen en leeftijd directie :

-Leerlingen in ASOTSOBSO-scholen voelen zich minder goed op school dan ASOBSO- en

TSOBSO-leerlingen.

-Leerlingen in jongensscholen voelen zich beter dan in gemengde scholen.

-Leerlingen van scholen met een jonge directie voelen zich beter dan hun leeftijdsgenoten van

scholen met een directie tussen 51 en 55 jaar.
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Op het einde van het schooljaar duiken er andere verbanden op :

-Leerlingen voelen zich beter in jongensscholen dan in meisjesscholen.

-Leerlingen in scholen met proportioneel het grootst aantal minst deeltijdswerkende leraren

voelen zich beter dan leerlingen in scholen met het meest aantal deeltijdswerkenden.

-Leerlingen in scholen met het minst aantal universitair geschoolde leraren voelen zich beter dan

leerlingen in scholen met het meest aantal universitairen.

-Leerlingen in scholen met het minst aantal vastbenoemden voelen zich beter dan leerlingen in

middengroepscholen.

De evolutie van het schoolwelbevinden staat niet in verband met één van de 16 schoolken-

merken.

5.2.4.3. Zesdejaars

In het begin van het schooljaar stellen we geen verband vast tussen het schoolwelbevinden

enerzijds en net, aanbod, geslachtsratio leerlingen en geslacht directie anderzijds. Volgende

verbanden zijn significant :

-Leerlingen in type 2-scholen voelen zich beter.

-Leerlingen in drie-gradenscholen voelen zich eveneens beter op school.

-Leerlingen in scholen die tussen de 300 en 400 leerlingen tellen voelen zich beter dan de talrijke

scholen (meer dan 600 leerlingen).

-Leerlingen in scholen met een overwegend vrouwelijk lerarencorps voelen zich beter dan met

een gemengd lerarencorps.

-Leerlingen in scholen met het meest aantal deeltijdswerkende leraren voelen zich beter dan

jaargenoten in scholen met het minst aantal deeltijdsen.

-Leerlingen in scholen met het meest aantal universitairen voelen zich beter dan leerlingen in

scholen met een meer evenwichtige diplomaratio van de leraren.

-Leerlingen in scholen met een proportioneel evenwichtige verhouding vastbenoemden voelen

zich beter.

-Leerlingen in scholen met een oud lerarencorps voelen zich beter dan leerlingen in scholen met

een jong lerarencorps.

-Leerlingen in scholen met proportioneel het meest ervaren lerarencorps voelen zich beter dan

leerlingen in scholen met een minder ervaren lerarencorps.
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-Leerlingen in scholen met een zeer ervaren directie voelen zich beter dan leerlingen in scholen

met weinig ervaren directies.

-Leerlingen in scholen met een oude directie voelen zich beter dan leerlingen in scholen met een

directie van een gemiddelde leeftijd.

Op het einde van het schooljaar komen de vermelde verbanden grotendeels terug. Uitzonde-

ringen hierop zijn :

-Leerlingen in vrije scholen voelen zich beter.

-Leerlingen in ASO-scholen voelen zich beter dan leerlingen in ASOTSO-scholen.

-Leerlingen in jongensscholen voelen zich beter dan leerlingen in gemengde scholen.

-We stellen geen verband meer vast tussen diploma leerkrachten en leeftijd leerkrachten enerzijds

en schoolbeleving anderzijds.

Slechts zes van 16 onderzochte schoolkenmerken vertonen een significante relatie met de evolutie

van het schoolwelbevinden van de leerlingen.

-Leerlingen in ASOTSO-scholen kennen een dalend schoolwelbevinden daar waar leerlingen in

ASO-, TSOBSO- en ASOTSOBSO-scholen een lichte stijging kennen.

-Leerlingen van drie-gradenscholen stijgen opmerkelijk meer dan leerlingen van boven-

bouwscholen.

-Leerlingen van kleine scholen (<300) stijgen meer dan leerlingen uit iets grotere scholen, maar

de laatsten stijgen duidelijk minder dan de leerlingen uit scholen met 400 tot 600 leerlingen.

-Leerlingen uit jongensscholen stijgen meer dan leerlingen uit meisjesscholen en gemengde

scholen. Deze laatsten dalen echter meer dan de leerlingen uit meisjesscholen.

-Leerlingen in scholen met een mannelijk lerarencorps stijgen meer dan leerlingen in scholen met

een gemengd lerarencorps.

-Leerlingen in scholen met een kleine vaste staf stijgen meer dan leerlingen in scholen met een

grote vaste staf.
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5.3. Relatie tussen leerlingenkenmerken en schoolwelbevinden

De resultaten zijn voor een deel opgenomen in de tabellen 33 tot 56. Het andere deel volgt.

5.3.1. EERSTEJAARS A-KLASSEN

5.3.1.1. Leeftijd leerlingen

Zowel in het begin als op het einde van het schooljaar stellen we in alle subschalen vast dat de

leerlingen die op leeftijd zitten zich beter voelen dan de leerlingen die achterop zitten. Alleen

voor de eindscores van de subschalen 'schoolorganisatie' en 'relatie klasgenoten' stellen we geen

significante verschillen vast naargelang van de leeftijd van de leerlingen.

De evoluties die beide groepen doormaken verschillen bijna nooit significant van mekaar.

5.3.1.2. Geslacht leerlingen

Ook het geslacht heeft een belangrijke invloed op het welbevinden van de leerlingen. Zowel in

het begin als op het einde van het schooljaar stellen we vast dat de meisjes zich significant beter

voelen dan de jongens.

Beide groepen maken voor de meeste subschalen een gelijkaardige evolutie door. Alleen voor de

subschalen 'inhoud' en 'relatie met leraar als persoon' gaan de jongens minder achteruit dan de

meisjes.

5.3.1.3. Socio-economische status (SES)

Wanneer we de scores van het algemeen welbevinden bekijken naargelang de SES-categorie, dan

zien we dat er alleen maar verschillen optreden op het einde van het schooljaar: de leerlingen uit

SES-categorie 2 voelen zich beter op school dan de leerlingen van SES-categorie 4. Dit resultaat

vinden we eveneens in de schalen 'leerstofbeleving', 'algehele beleving', 'relatie klasgenoten' en

'verstandelijk functioneren'.

Voor het begin van het schooljaar treden er voor de subschaal 'verstandelijk functioneren'

eveneens significante verschillen op in het voordeel van de hogere SES-categorieën (SES-

categorie 1 en 2 scoren hoger dan de SES-categorie 3 en 4).
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5.3.1.4. Intelligentie

Tabel 57. Relatie tussen intelligentie en welbevinden bij de A-klassen

beginscore eindscore evolutie

p r p r p r

beleving leerstof

verstandelijk
functioneren

algehele
schoolbeleving

schoolorganisatie,
schoolgebouw

relatie met de leraar als
leraar

relatie met de leraar als
persoon

relatie met klasgenoten

.01

.0001

.001

n.s.

.008

.009

.0001

.07

.29

.12

-.02

.07

.07

.11

n.s.

.001

.0001

.03

.04

n.s.

.0001

.05

.26

.11

-.06

.06

.05

.12

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-.01

-.01

.009

-.05

-.01

-.01

.02

algemeen welbevinden .0001 .13 .0001 .11 n.s. -.02

We stellen een significant verband vast tussen het intelligentiecoëfficiënt en zowel de begin- als

de eindscore voor het algemeen welbevinden. Dit resultaat vinden we in bijna elke subschaal

terug: het intelligentiecoëfficiënt correleert niet met de beginscore op de subschaal

'schoolorganisatie, schoolgebouw', evenmin met de eindscores op de subschalen 'leerstofbeleving'

en 'relatie met de leraar als persoon'.

Alle verbanden zijn positief d.w.z. hoe hoger het intelligentiecoëfficiënt, des te hoger het

welbevinden. Alleen voor de subschaal 'schoolorganisatie, gebouw' stellen we op het einde van

het schooljaar vast dat de leerlingen met een laag intelligentiecoëfficiënt de schoolorganisatie

positiever beleven dan de leerlingen met een hoog intelligentiecoëfficiënt.

We stellen geen verband vast tussen intelligentiecoëfficiënt en de evolutie van het welbevinden.
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5.3.1.5. Klasgrootte

Tabel 58. Relatie tussen klasgrootte en welbevinden bij de A-klassen

beginscore eindscore evolutie

p r p r p r

beleving leerstof

verstandelijk
functioneren

algehele
schoolbeleving

schoolorganisatie,
schoolgebouw

relatie met de leraar als
leraar

relatie met de leraar als
persoon

relatie met klasgenoten

.007

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.07

.008

.03

-.01

-.006

.04

.009

.005

n.s

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.08

.001

.05

-.02

.004

-.01

.04

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.01

-.008

.03

-.01

.01

.03

.03

algemeen welbevinden n.s. .009 n.s. .02 n.s. .02

Uitgezonderd de subschaal 'leerstofbeleving' vinden we geen verband tussen de klasgrootte en de

beginscore, de eindscore en de evolutie van het welbevinden. Zowel in het begin als op het einde

van het schooljaar stellen we met betrekking tot de subschaal 'leerstofbeleving' een positief

verband vast tussen leerstofbeleving en klasomvang: naarmate de klas groter wordt, wordt de

leerstof positiever beleefd.



305 Resultaten schoolwelbevinden

5.3.2. EERSTEJAARS B-KLASSEN

5.3.2.1. Leeftijd leerlingen

De leeftijd van de leerlingen heeft geen invloed op het welbevinden van de leerlingen. We stellen

alleen een significant verschil vast voor de schaal 'algehele beleving' in het begin van het

schooljaar in het voordeel van de leerlingen die op leeftijd zitten.

5.3.2.2. Geslacht leerlingen

Het geslacht differentieert evenmin het welbevinden van de B-klassers. Alleen op de schaal

'schoolorganisatie' stellen we verschillen vast tussen de meisjes en de jongens: zowel in het begin

als op het einde van het schooljaar beleven de meisjes de organisatie van de school en de

gebouwen positiever dan de jongens.

5.3.2.3. Socio-economische status (SES)

De sociaal-economische status beïnvloedt geen enkel belevingsaspect. Opmerkelijk is wel dat er

geen B-klassers zijn die tot de eerste SES-categorie behoren.

5.3.2.4. Intelligentie

In het begin van het schooljaar stellen we een positief verband vast tussen het IQ en het algemeen

welbevinden. Hoe hoger het IQ, hoe beter de leerlingen zich op school voelen. Dit resultaat

stellen we in elke subschaal vast.

Op het einde van het schooljaar stellen we nergens een significant verband vast tussen IQ en

welbevinden.

Wanneer we naar de evolutie kijken zien we dat naarmate het IQ hoger ligt, het welbevinden van

de leerlingen meer achteruit gaat. De leerlingen met een laag IQ kennen een positievere evolutie

van het welbevinden dan de leerlingen met een hoog IQ. Dit fenomeen vinden we terug in de

subschalen 'verstandelijk functioneren', 'relatie met de leraar als persoon' en 'relatie met de

klasgenoten'.
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Tabel 59. Relatie tussen intelligentie en welbevinden bij de B-klassen

beginscore eindscore evolutie

p r p r p r

beleving leerstof

verstandelijk
functioneren

algehele
schoolbeleving

schoolorganisatie,
schoolgebouw

relatie met de leraar als
leraar

relatie met de leraar als
persoon

relatie met klasgenoten

.02

.001

.004

.01

.004

.0004

.0007

.19

.32

.24

.21

.24

.30

.28

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.04

.15

.13

.09

.07

.08

.03

n.s.

.03

n.s.

n.s.

n.s.

.01

.008

-.13

-.19

-.10

-.09

-.16

-.21

-.22

algemeen welbevinden .0002 .31 n.s. .10 .03 -.18

5.3.2.5. Klasgrootte

We stellen geen verband vast tussen de klasomvang en het welbevinden, zowel beginscore,

eindscore als evolutie.
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Tabel 60. Relatie tussen klasgrootte en welbevinden bij de B-klassen

beginscore eindscore evolutie

p r p r p r

beleving leerstof

verstandelijk
functioneren

algehele
schoolbeleving

schoolorganisatie,
schoolgebouw

relatie met de leraar als
leraar

relatie met de leraar als
persoon

relatie met klasgenoten

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.07

-.001

-.01

.04

.01

.004

-.07

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-.02

-.007

.05

-.01

.006

.05

-.005

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-.08

-.006

.06

-.04

-.006

.04

.06

algemeen welbevinden n.s. .01 n.s. .01 n.s. -.01

5.3.3. ZESDEJAARS

5.3.3.1. Leeftijd leerlingen

De leeftijd van de zesdejaars heeft een invloed op het welbevinden van de leerlingen. Voor het

algemeen welbevinden stellen we vast dat zowel in het begin als op het einde van het schooljaar

de leerlingen die op leeftijd zitten zich beter voelen dan zowel hun 1 jaar oudere medeleerlingen

als hun meer dan 1 jaar oudere medeleerlingen. Het zich beter voelen van de op leeftijdzittende

leerlingen in het begin van het jaar stellen we niet vast in de schalen 'schoolorganisatie', 'relatie

leraar als persoon', 'relatie leraar als leraar' en 'leerstofbeleving'. Op het einde van het jaar stellen

we overal vast, de subschaal 'schoolorganisatie' uitgezonderd, dat de leerlingen op leeftijd zich

beter voelen.

Wanneer we de evoluties bekijken zien we dat de leeftijd niet tot de beïnvloedende factoren

behoort.
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5.3.3.2. Geslacht leerlingen

Het geslacht van de leerlingen heeft geen invloed op het algemeen welbevinden van de

leerlingen. Voor enkele subschalen stellen we echter wel enkele verschillen vast. Op de schalen

'leerstofbeleving', 'relatie leraar als persoon' en 'schoolorganisatie' wordt op beide momenten

hoger gescoord door de meisjes dan de jongens. Op de schaal 'relatie klasgenoten' scoren de

jongens op beide momenten beter dan de meisjes.

De evoluties doorheen het jaar verschillen niet van elkaar naargelang van het geslacht van de

leerlingen, tenzij wat de tevredenheid met de organisatie van de school betreft. Hier zien we dat

de jongens zich beter gaan voelen dan de meisjes.

5.3.3.3. Socio-economische status (SES)

In het begin van het zesde jaar stellen we geen verschillen vast.

Op het einde zien we voor de schaal 'relatie klasgenoten' een positievere beleving bij de hogere

SES-categorieën in vergelijking met de lagere SES-categorieën.

Significante verschillen tussen de evoluties treden niet op, tenzij wat de relatie met klasgenoten

betreft. Hier gaat SES-categorie 3 zich beter situeren dan SES-categorie 4.

5.3.3.4. Intelligentie

Als algemeen resultaat stellen we vast dat het algemeen welbevinden niet significant correleert

met het IQ. Voor sommige subschalen stellen we wel significante verbanden vast. We stellen

een positief verband vast tussen zowel de begin- als eindscore op de subschaal 'verstandelijk

functioneren' en het IQ. Naarmate de leerlingen een hoger IQ hebben, beleven ze hun eigen

verstandelijk functioneren positiever. Voor de subschalen 'algehele schoolbeleving' en 'relatie

met klasgenoten' stellen we eveneens voor beide testmomenten een positief verband vast met het

IQ. Een negatief verband met het IQ stellen we vast voor de subschaal 'schoolorganisatie,

schoolgebouw', zowel in het begin als op het einde van het schooljaar. Hoe lager het IQ van de

leerlingen, hoe beter ze 'de schoolorganisatie, schoolgebouw' beleven. In het begin van het

schooljaar is de relatie met de leerkracht als persoon ook beter, als het IQ van de leerlingen laag

is.
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Tabel 61. Relatie tussen intelligentie en welbevinden bij zesdejaars

beginscore eindscore evolutie

p r p r p r

beleving leerstof

verstandelijk
functioneren

algehele
schoolbeleving

schoolorganisatie,
schoolgebouw

relatie met de leraar als
leraar

relatie met de leraar als
persoon

relatie met klasgenoten

n.s.

.007

.02

.0002

n.s.

.03

.0001

-.02

.08

.07

-.11

-.05

-.06

.13

n.s.

.004

.02

.03

n.s.

n.s.

.0001

.006

.09

.07

-.07

-.009

-.05

.15

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.03

.008

-.001

.06

.08

.02

.04

algemeen welbevinden n.s. .007 n.s. .04 n.s. .04

5.3.3.5. Klasgrootte

Zowel in het begin als op het einde van het schooljaar stellen we een significant verband vast

tussen de klasgrootte en het algemeen welbevinden van de leerlingen. Dit verband is overal

negatief: hoe groter de klas, hoe lager het schoolwelbevinden en omgekeerd. Dit algemene

resultaat vinden we terug in bijna alle subschalen. Zo vinden we geen verband tussen de begin-

en eindscore op 'relatie met klasgenoten' met de klasgrootte. Het aantal leerlingen heeft aldus

geen invloed op de beleving van de relatie met de medeleerlingen. Op het einde van het

schooljaar stellen we evenmin een verband vast tussen klasgrootte en beleving van het

verstandelijk functioneren.

De relatie tussen de klasgrootte en de evolutie van het algemeen welbevinden is niet significant.

Alleen de evolutie op de subschaal 'relatie met klasgenoten' correleert positief met klasgrootte.
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Tabel 62. Relatie tussen klasgrootte en welbevinden bij zesdejaars

beginscore eindscore evolutie

p r p r p r

beleving leerstof

verstandelijk
functioneren

algehele
schoolbeleving

schoolorganisatie,
schoolgebouw

relatie met de leraar als
leraar

relatie met de leraar als
persoon

relatie met klasgenoten

.01

.04

.006

.0001

.0003

.004

n.s.

-.08

-.06

-.08

-.14

-.11

-.08

-.03

.03

n.s.

.02

.0001

.01

.004

n.s.

-.07

-.04

-.07

-.13

-.08

-.08

.02

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.049

.02

.03

.02

.02

.04

.002

.06

algemeen welbevinden .0002 -.11 .006 -.08 n.s. .04

5.3.4. BESLUIT

We onderzochten of er een significant verband bestaat tussen het schoolwelbevinden en de

leerlingenkenmerken leeftijd, geslacht, socio-economische status (SES), intelligentie en

klasgrootte. Dit gebeurde voor de eerstejaars A-klassen, de eerstejaars B-klassen en de

zesdejaars.

5.3.4.1. Eerstejaars A-klassen

In het begin van het schooljaar stellen we volgende significante verbanden vast :

-Leerlingen die op leeftijd zitten voelen zich beter op school.

-Meisjes beleven de school positiever dan jongens.

-Leerlingen met een hoog (laag) IQ voelen zich beter (slechter) op school (r=.13).
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Op het einde van het schooljaar vinden we dezelfde verbanden aangevuld met :

-Leerlingen uit de sociale-economische status categorie 2 (midden-hoog) voelen zich beter dan

leerlingen uit de SES-categorie 4 (laag).

De evolutie van het schoolwelbevinden hangt niet samen met de onderzochte leerlingenken-

merken.

5.3.4.2. Eerstejaars B-klassen

Leeftijd, geslacht, SES en klasgrootte staan los van het welbevinden van de eerstejaars B-klassen.

Dit zowel voor de score begin en einde schooljaar als voor de evolutie. Enkel voor het IQ stellen

we in het begin van het schooljaar een positief verband vast (r=.31). Hoe hoger (lager) het IQ,

hoe beter (slechter) de leerlingen zich op school voelen. Tegen het einde van het schooljaar

verdwijnt dit verband echter. De relatie evolutie schoolwelbevinden en IQ is negatief (r=-.18) :

leerlingen met een laag (hoog) IQ gaan zich in de loop van het schooljaar beter (slechter) voelen.

5.3.4.3. Zesdejaars

De verbanden schoolwelbevinden en persoonskenmerken zijn op beide testmomenten volledig

gelijklopend. We stellen slechts 2 significante verbanden vast :

-Zesdejaars die op leeftijd zitten voelen zich duidelijk beter op school.

-Zesdejaars die in kleine (grote) klassen zitten voelen zich beter (slechter) op school.
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5.4.Resultaten relatie schoolkenmerken en schoolwelbevinden gecontroleerd voor schoolgroot-

te, onderwijsaanbod en net

Net zoals bij de leerkrachten (deel 2.4) wordt onderzocht of de gevonden verbanden tussen

schoolwelbevinden (begin schooljaar, einde schooljaar en evolutie) en schoolkenmerken verschillen

vertonen wanneer ze worden gecontroleerd voor net, grootte en onderwijsaanbod1.

Dit gebeurde met behulp van variantie-analyse (GLM-procedure van SAS) en de beslissingen over

de significantie van de verschillen tussen de categorieën werden genomen op basis van een Tukey-

toets. De gemiddelden worden op twee niveaus vergeleken. Vooreerst wordt er berekend of er een

significant verschil bestaat tussen de categoriegemiddelden. Vervolgens worden de categoriegemid-

delden onderling vergeleken. De resultaten van deze laatste vergelijking worden in de laatste kolom

van elke tabel vermeld. Vermits het ons te ver zou voeren om alle gevonden relaties grondig te

onderzoeken, wordt de klemtoon gelegd op de toetsing van de verbanden op schijnbaarheid. Wat de

interactie-effecten betreft, zal enkel aan extreme gevallen aandacht worden besteed.

We zullen evenmin diep ingaan op het aandeel van elke schoolvariabele voor de verklaring van de

variantie van het welbevinden. Het zou tot veel herhalingen aanleiding geven vermits het deel van

de variantie dat door de onderzochte variabelen wordt verklaard erg laag is. Het verschilt wel tussen

de leerjaren. In het 1e jaar A wordt zelden 3% van de variantie verklaard door de schoolkenmerken;

meestal ligt dit cijfer veel lager. Worden deze schoolvariabelen samen met schoolgrootte,

onderwijsaanbod of net onderzocht dan wordt er maximaal 6% van de variantie in

schoolwelbevinden verklaard, maar meestal is het veel lager. In het 6e jaar zijn deze cijfers resp.

2% en 6%. Maar ook hier moet gezegd worden dat dit maxima zijn die niet zo dikwijls worden

bereikt. In het 1e jaar B zijn de cijfers enigszins anders: de maxima lopen op tot resp. 8% en 13%.

Ook hier geldt dezelfde opmerking als hierboven: er zijn meer variabelen en modellen die lagere

cijfers halen dan de juist genoemde. Daarenboven zijn er heel wat schoolkenmerken die in de

andere jaren wel iets van de variantie verklaren hier van geen enkele betekenis. Schoolkenmerken

laten dus toe iets te verklaren van de variantie in welbevinden, maar het is duidelijk een zeer klein

deel. Dit moet goed onthouden worden wanneer men de betekenis van de schoolvariabelen voor het

welbevinden wil beoordelen.

1Enkel de verbanden worden opgenomen die na controle voor net, grootte of onderwijsaanbod
nog significant zijn.
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Vooraleer we achtereenvolgens de resultaten voor het 1e jaar A, het 1e jaar B en het zesde jaar

presenteren, willen we nogmaals de aandacht van de lezer vestigen op het feit dat de leerlingen in het

eerste jaar A op het einde van het schooljaar minder positief staan tegenover de school. De evolutie

is negatief. In het zesde jaar is er globaal een stabilisatie van het welbevinden.

5.4.1. EERSTEJAARS A-KLASSEN

5.4.1.1. Verband schoolwelbevinden en net

We stellen een zwak, maar significant verband vast tussen schoolwelbevinden in het begin van het

schooljaar en onderwijsnet. In het begin van het schooljaar voelen de eerstejaars A-klassen uit het

gemeenschapsonderwijs zich significant beter dan de eerstes uit het vrije onderwijs. Dit

groepsverschil verdwijnt echter wanneer we het verband controleren voor onderwijsaanbod, maar

blijft behouden na controle voor schoolgrootte. Hoe groot of hoe klein de scholen ook zijn,

leerlingen in het gemeenschapsonderwijs voelen zich beter op school dan dezen in het vrij

onderwijs.
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Tabel 63.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en net, gecontroleerd voor grootte en onderwijsaanbod2 (1e jaar A)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net

Model net grootte

var net

var grootte

Model net aanbod

var net

var aanbod

1

4

1

3

4

1

3

1.14

.56

1.70

.37

1.68

.50

1.86

6.70

3.33

10.04

2.19

10.11

2.98

11.19

.01

.01

.002

n.s.

.0001

n.s.

.0001

.005

.01

.03

gem > vrij

gem > vrij

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

Op het einde van het schooljaar is dit verband tussen net en schoolwelbevinden, althans als geen

rekening wordt gehouden met grootte en aanbod, nog steeds aanwezig. De leerlingen van het

gemeenschapsonderwijs voelen zich nog steeds beter op school dan de leerlingen van het vrije

onderwijs. Wanneer we dit verband controleren voor schoolgrootte en onderwijsaanbod, verdwijnt

dit zodat we geen verschil vaststellen tussen de eerstes van het vrije onderwijs en het gemeen-

schapsonderwijs.

Tabel 64.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en net, gecontroleerd voor grootte en onderwijsaanbod (1e jaar A)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net

Model net grootte

var net

var grootte

Model net aanbod

var net

var aanbod

1

4

1

3

4

1

3

2.79

.85

.68

.21

1.54

.71

1.13

13.93

4.26

3.41

1.04

7.79

3.59

5.69

.0002

.002

n.s.

n.s.

.0001

n.s.

.0007

.01

.01

.02

gem > vrij

gem > vrij

A > D

gem > vrij

1 > 4, 3 > 4, 5 > 4

2 Gebruikte symbolen in deze en volgende tabellen

grootte : A = <300 leerlingen

B = 300 tot <400 leerlingen

C = 400 tot <600 leerlingen

D = 600 of meer leerlingen

aanbod : 1 = ASO

2 = ASO-TSO

3 = ASO-BSO

4 = TSO-BSO

5 = ASO-TSO-BSO
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Bekijkt men de evolutie wat betreft schoolwelbevinden dan is er helemaal geen verschil tussen

netten.

Tabel 65.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en net, gecontroleerd voor grootte en onderwijsaanbod (1e jaar A)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net

Model net grootte

var net

var grootte

Model net aanbod

var net

var aanbod

1

4

1

3

4

1

3

.36

.63

.23

.72

.72

.02

.84

3.15

5.52

2.00

6.30

6.31

.17

7.35

n.s.

.0002

n.s.

.0003

.0001

n.s.

.0001

.002

.02

.02

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

A > C, A > D

geen sign. groepsverschillen

5 > 1, 5 > 4

5.4.1.2. Verband schoolwelbevinden en type

In het begin van het schooljaar verschillen de onderwijstypes niet van elkaar qua schoolwelbevinden.

Wanneer we de schoolgrootte of het aanbod onder controle houden, stellen we significante

verbanden vast bij controle voor grootte of wanneer grootte of aanbod in interactie is met type.

Tabel 66.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en type, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar

A)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Type

Model type grootte

var type

var grootte

var type * grootte

Model type aanbod

var type

var aanbod

var type * aanbod

2

8

2

3

3

8

2

3

3

.06

1.49

.63

.36

2.36

1.67

.19

.47

1.82

.35

9.14

3.84

2.90

14.52

10.36

1.21

2.88

11.33

n.s.

.001

.02

n.s.

.0001

.0001

n.s.

.04

.0001

.001

.05

.06

geen sign. groepsverschillen

type 2 > beide; type 1 > beide

geen sign. groepsverschillen

type 2 > beide; type 1 > beide

1 > 4, 1 > 5, 3 > 4, 5 > 4

Op het einde van het schooljaar is het zwakke verband tussen type en schoolwelbevinden wel

significant. Leerlingen van type 1-scholen voelen zich beter op school. Wordt dit verband

gecontroleerd voor grootte en aanbod, dan blijft dit verband enkel gehandhaafd.
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Tabel 67.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en type, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar

A)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Type

Model type grootte

var type

var grootte

Model type aanbod

var type

var aanbod

2

5

2

3

5

2

3

1.20

1.71

1.46

.26

1.41

.80

.72

5.95

5.69

7.36

1.30

7.14

4.03

3.67

.003

.0001

.0007

n.s.

.0001

.02

.01

.009

.02

.03

type 1 > type 2, type 1 > beide types

type 1 > beide; type 2 > beide

A > D

type 1 > beide; type 2 > beide

1 > 4, 3 > 4, 5 > 4

Het verband evolutie schoolwelbevinden en onderwijstype is eveneens significant. De eerstes van

de VSO-scholen maken een gunstiger evolutie door, d.w.z. hun welbevinden daalt minder.

Wanneer we voor aanbod controleren, verdwijnt het verband tenzij voor de interactie tussen aanbod

en type. Bij controle voor grootte worden er geen verschillen tussen de types vastgesteld. Een

tamelijk groot aandeel van de variantie moet echter verklaard worden door de interactie tussen type

en grootte: vooral in de kleinere, traditionele scholen is de daling van het welbevinden groot. Ook

tussen aanbod en type is er een merkwaardig interactie-effect: de daling van het welbevinden is het

grootst in de AS0-scholen van het traditionele type.

Tabel 68.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en type, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Type

Model type grootte

var type

var grootte

var type * grootte

Model type aanbod

var type

var aanbod

var type * aanbod

2

8

2

3

3

8

2

3

4

.76

.65

.61

.84

.76

.67

.33

.52

.71

6.66

5.88

5.34

7.50

6.79

6.01

2.97

4.66

6.39

.001

.0001

.005

.0001

.0002

.0001

n.s.

.003

.0003

.01

.03

.04

type 1 > type 2, type 1 > beide types

type 1 > type 2

A > C, A > D

type 1 > beide

5 > 1, 5 > 4

5.4.1.3. Verband schoolwelbevinden en aanbod

In het begin van het schooljaar stellen we een significant verband vast tussen schoolwelbevinden en

onderwijsaanbod. Dit verband blijft significant wanneer er wordt gecontroleerd voor grootte en net.

De eerstes van ASO-scholen voelen zich beter op school dan de TSOBSO-leerlingen en de
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ASOTSOBSO-leerlingen; de ASOBSO-leerlingen voelen zich beter dan de TSOBSO-leerlingen.

Tenslotte stellen we vast dat de ASOTSOBSO-leerlingen zich beter voelen op school dan de

TSOBSO-leerlingen. Er moet daarenboven worden gewezen op de sterke interactie tussen aanbod

en grootte: de hoogste cijfers voor welbevinden worden in grote ASO-scholen en in de kleine

ASOBSO-school gevonden.

Tabel 69.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en onderwijsaanbod, gecontroleerd voor grootte en net (1e jaar A)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Aanbod

Model aanbod grootte

var aanbod

var grootte

var aanbod * grootte

Model aanbod net

var aanbod

var net

3

8

3

3

2

4

3

1

2.07

1.82

1.31

.12

4.07

1.68

1.86

.50

12.46

11.31

8.14

.74

25.32

10.11

11.19

2.98

.0001

.0001

.0001

n.s.

.0001

.0001

.0001

n.s.

.03

.06

.03

1 > 4, 1 > 5, 3 > 4, 5 > 4

1 > 4, 1 > 5, 3 > 4, 5 > 4

geen sign. groepsverschillen

1 > 4, 1 > 5, 3 > 4, 5 > 4

gem > vrij

Op het einde van het schooljaar is de situatie niet erg veranderd. We stellen dezelfde trend vast als

in het begin van het schooljaar. De leerlingen uit de TSOBSO-scholen voelen zich significant

minder goed op school. En dit blijft zo, wat ook de schoolgrootte of het net is. Nochtans moet

wederom de aandacht worden getrokken op de interactie van grootte en aanbod: de hoogste

gemiddelde scores voor welbevinden vindt men ook nu in grote ASO-scholen en in de kleine ASO-

BSO-school.

Tabel 70.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en onderwijsaanbod, gecontroleerd voor grootte en net (1e jaar A)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Aanbod

Model aanbod grootte

var aanbod

var grootte

var aanbod * grootte

Model aanbod net

var aanbod

var net

3

8

3

3

2

4

3

1

1.82

1.07

.66

.21

1.30

1.54

1.13

.71

9.17

5.45

3.33

1.06

6.61

7.79

5.69

3.59

.0001

.0001

.02

n.s.

.001

.0001

.0007

n.s.

.02

.03

.02

1 > 4, 3 > 4, 5 > 4

1 > 4, 3 > 4, 5 > 4

A > D

1 > 4, 5 > 4, 3 > 4

gem > vrij

De evolutie in schoolwelbevinden van het begin naar het einde van het schooljaar is zeer

verschillend tussen scholen met een ander onderwijsaanbod. De verschillen liggen wel enigszins
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anders dan hierboven. De leerlingen uit de ASOTSOBSO-scholen dalen minder dan de leerlingen

uit de ASO- en de TSOBSO-scholen. Het constant houden van grootte en net verandert dit resultaat

niet fundamenteel. De daling in welbevinden is het grootst in grote ASO-scholen en in middelgrote

TSOBSO-scholen.

Tabel 71.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en onderwijsaanbod, gecontroleerd voor grootte en net (1e jaar)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Aanbod

Model aanbod grootte

var aanbod

var grootte

var aanbod * grootte

Model aanbod net

var aanbod

var net

3

8

3

3

2

4

3

1

.95

.64

.44

.20

.81

.72

.84

.02

8.36

5.66

3.87

1.77

7.23

6.31

7.35

.17

.0001

.0001

.009

n.s.

.0008

.0001

.0001

n.s.

.02

.03

.02

5 > 1, 5 > 4

5 > 1, 5 > 4

A > C, A > D

5 > 1, 5 > 4

geen sign. groepsverschillen

5.4.1.4. Verband schoolwelbevinden en statuutsratio leerkrachten

Zowel in het begin als op het einde van het schooljaar is er een significant verband tussen het

schoolwelbevinden van de leerlingen en de statuutsratio van de leerkrachten.

Eerstejaars van scholen met het meest vastbenoemde leerkrachten voelen zich beter op school. De

schoolgrootte, het onderwijsaanbod en het net beïnvloeden dit resultaat niet in het begin van het

schooljaar. Toch mag niet worden vergeten dat het interactie-effect van de volgende tabel erop wijst

dat de hoge scores voor welbevinden vooral te vinden zijn in grote scholen met het meest

vastbenoemden. Op het einde van het schooljaar is het enkel zo dat leerlingen in scholen met het

meest vastbenoemde leerkrachten zich beter voelen dan de anderen als het aanbod wordt constant

gehouden, niet voor grootte of net.



Resultaten schoolwelbevinden 319

Tabel 72.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en statuut leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod

en net (1e jaar A)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Statuut lkr

Model statuut grootte

var statuut

var grootte

var statuut * grootte

Model statuut aanbod

var statuut

var aanbod

Model statuut net

var statuut

var net

2

10

2

3

5

5

2

3

3

2

1

2.13

1.16

1.40

.64

1.05

1.66

1.04

1.35

1.44

1.58

.05

12.69

7.13

8.56

3.90

6.46

10.06

6.30

8.17

8.55

9.43

.28

.0001

.0001

.0002

.009

.0001

.0001

.002

.0001

.0001

.0001

n.s.

.02

.05

.04

.02

meest vast>midden, meest vast>minst vast

meest vast>midden, meest vast>minst vast

geen sign. groepsverschillen

meest vast>minst vast; meest vast>midden

1 > 4, 1 > 5, 3 > 4, 5 > 4

meest vast>midden, meest vast>minst vast

gem > vrij

Tabel 73.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en statuut leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod

en net (1e jaar A)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Statuut lkr

Model statuut grootte

var statuut

var grootte

var statuut * grootte

Model statuut aanbod

var statuut

var aanbod

Model statuut net

var statuut

var net

2

10

2

3

5

5

2

3

3

2

1

1.42

.86

.44

.74

.69

1.41

.79

1.40

1.32

.59

1.14

7.06

4.38

2.24

3.77

3.51

7.12

3.98

7.09

6.63

2.96

5.73

.0009

.0001

n.s.

.01

.004

.0001

.02

.0001

.0002

n.s.

.02

.01

.03

.03

.01

meest vast>midden, meest vast>minst vast

meest vast>midden, meest vast>minst vast

A > D

meest vast>minst vast, meest vast>midden

1 > 4, 3 > 4, 5 > 4

meest vast>minst vast, meest vast>midden

gem > vrij

Dit is niet het geval wat de evolutie van het schoolwelbevinden betreft. Er is geen verschil tussen de

evolutie van het welbevinden al naargelang de statuutsratio van de leerkrachten in de scholen.



320 Het leerlingenonderzoek

Tabel 74.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en statuut leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Statuut lkr

Model statuut grootte

var statuut

var grootte

var statuut * grootte

Model statuut aanbod

var statuut

var aanbod

Model statuut net

var statuut

var net

2

10

2

3

5

5

2

3

3

2

1

.10

.53

.30

.83

.46

.64

.18

1.01

.31

.28

.73

.89

4.72

2.63

7.35

4.09

5.67

1.61

8.65

2.70

2.47

6.31

n.s.

.0001

n.s.

.0001

.001

.0001

n.s.

.0001

.04

n.s.

.01

.001

.03

.02

.009

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

A > C, A > D

geen sign. groepsverschillen

5 > 1, 5 > 4

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

5.4.1.5. Verband schoolwelbevinden en diplomaratio leerkrachten

Afhankelijk van de diplomaratio van de leerkrachten voelen de leerlingen zich beter/slechter op

school, dit zowel in het begin als op het einde van het schooljaar. In het begin van het schooljaar

voelen leerlingen van scholen met het minst aantal universitairen zich het minst goed op school. Dit

resultaat blijft hetzelfde wanneer we controleren voor grootte, aanbod en net. Bij controle voor

schoolgrootte moet de aandacht gevestigd worden op een interactie-effect: de hoogste cijfers voor

welbevinden vindt men in grote scholen met een groot aantal universitair geschoolde leerkrachten en

in scholen van diverse grootte die tot de middengroep behoren qua aantal universitair geschoolde

leerkrachten.

Tabel 75.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en diploma leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod

en net (1e jaar)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Diploma lkr

Model diploma grootte

var diploma

var grootte

var diploma * grootte

Model diploma aanbod

var diploma

var aanbod

Model diploma net

var diploma

var net

2

9

2

3

4

5

2

3

3

2

1

1.71

.75

.78

.13

.83

2.03

1.98

2.25

1.33

1.43

.59

10.12

4.51

4.70

.77

4.97

12.43

12.07

13.77

7.92

8.49

3.48

.0001

.0001

.009

n.s.

.0006

.0001

.0001

.0001

.0001

.0002

n.s.

.02

.03

.05

.02

meest univ>minst univ,midden>minst univ

meest univ>minst univ,midden>minst univ

geen sign. groepsverschillen

meest univ>minst univ, midden>minst univ

1 > 4, 1 > 5, 3 > 4, 5 > 4

meest univ>minst univ,midden>minst univ

gem > vrij
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Op het einde van het schooljaar voelen nog enkel de eerstes uit scholen met een evenwichtige

verhouding van de leerkrachtendiploma's zich beter op school dan de eerstes uit de scholen met het

minst aantal universitairen. Wanneer we controleren voor aanbod en net verdwijnt het verband,

maar het handhaaft zich bij controle voor grootte.

Tabel 76.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en diploma leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod

en net (1e jaar A)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Diploma lkr

Model diploma grootte

var diploma

var grootte

Model diploma aanbod

var diploma

var aanbod

Model diploma net

var diploma

var net

2

5

2

3

5

2

3

3

2

1

.72

.81

.67

.87

1.20

.28

1.52

1.18

.38

2.11

3.58

4.08

3.36

4.38

6.07

1.40

7.68

5.92

1.91

10.55

.03

.001

.04

.004

.0001

n.s.

.0001

.0005

n.s.

.001

.005

.02

.02

.01

midden > minst univ

midden > minst univ

A > D

midden > minst univ

1 > 4, 3 > 4, 5 > 4

midden > minst univ

gem > vrij

Tussen de evolutie van het schoolwelbevinden en de diplomaratio van de leerkrachten is er globaal

geen verband en hieraan verandert niets als men controleert voor grootte en net.

Tabel 77.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en diploma leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Diploma lkr

Model diploma grootte

var diploma

var grootte

var diploma * grootte

Model diploma aanbod

var diploma

var aanbod

Model diploma net

var diploma

var net

2

9

2

3

4

5

2

3

3

2

1

.29

.48

.32

1.09

.42

.93

.90

1.36

.35

.34

.47

2.49

4.23

2.83

9.59

3.72

8.28

8.02

12.10

3.03

2.97

4.10

n.s.

.0001

n.s.

.0001

.005

.0001

.0003

.0001

.03

n.s.

.04

.004

.03

.03

.007

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

A > C, A > D

geen sign. groepsverschillen

5 > 1, 5 > 4

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen
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5.4.1.6. Verband schoolwelbevinden en de schoolstructuur

In het begin van het schooljaar is er geen verschil te bespeuren tussen het welbevinden van de

leerlingen uit middenscholen of andere scholen.

Tabel 78.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en structuur, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e

jaar A)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Structuur

Model structuur grootte

var structuur

var grootte

var struct. * grootte

Model structuur aanbod

var structuur

var aanbod

var struct. * aanbod

Model structuur net

var structuur

var net

2

7

2

3

2

6

2

3

1

3

2

1

.23

.33

.15

.17

.63

1.23

.09

1.40

1.13

.49

.17

1.01

1.37

1.96

.89

.99

3.69

7.42

.52

8.43

6.82

2.89

.99

5.92

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.03

.0001

n.s.

.0001

.009

.03

n.s.

.02

.002

.01

.03

.01

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

1 > 4, 1 > 5, 3 > 4, 5 > 4

geen sign. groepsverschillen

gem > vrij

Op het einde van het schooljaar ligt dit anders. In middenscholen voelen de leerlingen zich beter dan

in driegradenschool, een relatie die echter verdwijnt als men controleert voor grootte, aanbod of net.

Het is ook zo dat de leerlingen in de middenscholen minder dalen dan in de drie-graden-scholen.

Dit verband verdwijnt echter wanneer we een controle doorvoeren voor grootte en aanbod. Samen

met de schoolstructuur verklaart grootte wel iets van de variantie: het is immers zo dat de geringste

dalingen in welbevinden te vinden zijn in kleine scholen, zij het middenscholen, 1e-en-2e-graads of

driegraadsscholen. Enkel als het net wordt constant gehouden blijft het algemeen verband overeind.
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Tabel 79.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en structuur, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e

jaar A)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Structuur

Model struct. grootte

var structuur

var grootte

Model struct. aanbod

var structuur

var aanbod

var struct. * aanbod

Model structuur net

var structuur

var net

2

5

2

3

6

2

3

1

3

2

1

1.20

.66

.28

.30

1.12

.16

.54

.92

1.06

.20

.78

6.00

3.28

1.40

1.47

5.64

.83

2.72

4.64

5.30

.98

3.88

.003

.006

n.s.

n.s.

.0001

n.s.

.04

.03

.001

n.s.

.049

.009

.01

.03

.01

MS > 3gr

MS > 3gr

A > D

MS > 3gr

1 > 4, 3 > 4, 5 > 4

MS > 3gr

gem > vrij

Tabel 80.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en structuur, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Structuur

Model struct. grootte

var structuur

var grootte

var struct. * grootte

Model struct. aanbod

var structuur

var aanbod

Model struct. net

var structuur

var net

2

7

2

3

2

5

2

3

3

2

1

.79

.55

.02

.63

.74

.60

.07

.47

.53

.62

.01

6.88

4.85

.19

5.59

6.53

5.27

.63

4.16

4.63

5.36

.13

.001

.0001

n.s.

.0008

.002

.0001

n.s.

.006

.003

.005

n.s.

.01

.03

.02

.01

MS > 3gr

MS > 3gr

A > C, A > D

MS > 3gr

5 > 1, 5 > 4

MS > 3gr

geen sign. groepsverschillen

5.4.1.7. Verband schoolwelbevinden en geslachtsratio leerlingen

Zowel in het begin als op het einde van het schooljaar voelen de eerstes van de jongensscholen zich

minder goed op school dan alle andere eerstes. Dit verband verandert niet als men controleert voor

grootte, aanbod en net. Maar hier moet toch de aandacht worden gevestigd op drie belangrijke

interactie-effecten in het begin van schooljaar: 1) leerlingen in de grotere meisjesscholen voelen zich

beter in de school in het begin van het schooljaar, 2) de hoogste cijfers voor welbevinden worden

gevonden in een ASO-BSO gemengde school en in ASO-meisjesscholen en dit zowel in het begin

als op het einde van het schooljaar en 3) in gemengde gemeenschapsscholen in het begin van het

schooljaar.
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Tabel 81.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en geslachtsratio leerlingen, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lln

(sexelln)

Model sexelln grootte

var sexelln

var grootte

var sexelln * grootte

Model sexelln aanbod

var sexelln

var aanbod

var sexelln * aanbod

Model sexelln net

var sexelln

var net

var sexelln * net

2

9

2

3

4

7

2

3

2

4

2

1

1

1.98

.88

.55

.28

.73

1.80

2.27

2.48

1.13

1.60

1.02

.03

2.02

11.78

5.28

3.29

1.70

4.39

11.11

14.00

15.33

6.96

9.62

6.14

.20

12.12

.0001

.0001

.04

n.s.

.002

.0001

.0001

.0001

.001

.0001

.002

n.s.

.0005

.02

.04

.06

.03

midden > jongens, meisjes > jongens

midden > jongens, meisjes > jongens

geen sign. groepsverschillen

midden > jongens, meisjes > jongens

1 > 5, 1 > 4, 3 > 4, 5 > 4

midden > jongens, meisjes > jongens

gem > vrij

Tabel 82.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en geslachtsratio leerlingen, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lln

(sexelln)

Model sexelln grootte

var sexelln

var grootte

Model sexelln aanbod

var sexelln

var aanbod

var sexelln * aanbod

Model sexelln net

var sexelln

var net

2

5

2

3

7

2

3

2

3

2

1

2.14

1.05

1.26

.32

1.20

.91

1.12

.76

1.69

1.14

.79

10.75

5.27

6.32

1.61

6.08

4.64

5.68

3.86

8.50

5.74

3.96

.0001

.0001

.002

n.s.

.0001

.01

.0007

.02

.0001

.003

.047

.02

.02

.03

.02

midden > jongens, meisjes > jongens

midden > jongens, meisjes > jongens

A > D

midden > jongens, meisjes > jongens

1 > 4, 5 > 4, 3 > 4

midden > jongens, meisjes > jongens

gem > vrij

Het verband tussen de evolutie van het schoolwelbevinden en de geslachtsratio van de leerlingen is

eveneens significant. De leerlingen van de gemengde scholen evolueren positiever dan de leerlingen

uit de meisjesscholen. Dit algemene verband gaat niet in gelijk welke school op. Immers, bij

controle voor grootte of net verdwijnen de verschillen. Wordt onderwijsaanbod constant gehouden,

dan ziet men dat de leerlingen uit de gemengde scholen minder dalen dan de leerlingen uit de

meisjesscholen. Tussen grootte en geslachtsratio is er interactie: de daling van het welbevinden is

vooral te vinden in de meisjesscholen van 300 tot 400 leerlingen.

Tabel 83.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en geslachtsratio leerlingen, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar A)
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Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lln

(sexelln)

Model sexelln grootte

var sexelln

var grootte

var sexelln * grootte

Model sexelln aanbod

var sexelln

var aanbod

Model sexelln net

var sexelln

var net

var sexelln * net

2

9

2

3

4

5

2

3

4

2

1

1

.44

.58

.18

.78

.67

.72

.37

.90

.50

.02

.54

1.06

3.85

5.19

1.59

6.96

5.98

6.35

3.28

7.97

4.37

.13

4.71

9.26

.02

.0001

n.s.

.0001

.0001

.0001

.04

.0001

.002

n.s.

.03

.002

.006

.03

.02

.01

midden > meisjes

midden > meisjes

A > C, A > D

midden > meisjes

5 > 4, 5 > 1

midden > meisjes

geen sign. groepsverschillen

5.4.1.8. Verband schoolwelbevinden en schoolgrootte

In het begin van het schooljaar is er geen verband tussen het schoolwelbevinden en de schoolgrootte.

Bij controle voor aanbod is de band tussen grootte en schoolwelbevinden uitsluitend te wijten aan

interactie tussen grootte en aanbod: de hoogste scores voor welbevinden worden immers gevonden

in zeer grote ASO-scholen en in een zeer kleine ASO-BSO-school.

Tabel 84.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en grootte, gecontroleerd voor onderwijsaanbod en net (1 e jaar A)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte

Model grootte aanbod

var grootte

var aanbod

var grootte * aanbod

Model grootte net

var grootte

var net

3

8

3

3

2

4

3

1

.18

1.82

.12

1.31

4.07

.56

.37

1.70

1.08

11.31

.74

8.14

25.32

3.33

2.19

10.04

n.s.

.0001

n.s.

.0001

.0001

.01

n.s.

.002

.002

.06

.01

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

1 > 4, 1 > 5, 3 > 4, 5 > 4

geen sign. groepsverschillen

gem > vrij

Op het einde van het schooljaar is er wel een relatie tussen schoolwelbevinden en grootte. Nochtans

beperkt dit verband zich tot een klein deel van de leerlingen. De leerlingen uit de kleine scholen

voelen zich beter op school dan de leerlingen uit de grote scholen. Het is trouwens zo dat wanneer

wordt gecontroleerd voor aanbod en net de band tussen welbevinden en schoolgrootte verdwijnt. Uit

de resultaten van de onderstaande tabel kan men wel afleiden dat er interactie is tussen aanbod en
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grootte: net zoals in het begin van het jaar vindt men de hoogste resultaten voor welbevinden in de

zeer grote ASO-scholen en de zeer kleine ASO-BSO-school.

Tabel 85.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en grootte, gecontroleerd voor onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte

Model grootte aanbod

var grootte

var aanbod

var grootte * aanbod

Model grootte net

var grootte

var net

3

8

3

3

2

4

3

1

.91

1.07

.21

.66

1.30

.85

.21

.68

4.54

5.45

1.06

3.33

6.61

4.26

1.04

3.41

.004

.0001

n.s.

.02

.001

.002

n.s.

n.s.

.01

.03

.01

A > D

A > D

1 > 4, 5 > 4, 3 > 4

A > D

gem > vrij

Het verband tussen evolutie schoolwelbevinden en schoolgrootte is eveneens significant. De

leerlingen uit kleine scholen dalen minder dan de leerlingen uit grote scholen. Het verband evolutie

schoolwelbevinden en schoolgrootte blijft enkel gehandhaafd na controle voor net. Uit het

onderzoek naar de betekenis van aanbod in relatie met schoolgrootte blijkt er interactie: het zijn

vooral leerlingen uit ASO-TSO-BSO-scholen met minder dan 300 leerlingen die zeer weinig dalen

qua welbevinden.

Tabel 86.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en grootte, gecontroleerd voor onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte

Model grootte aanbod

var grootte

var aanbod

var grootte * aanbod

Model grootte net

var grootte

var net

3

8

3

3

2

4

3

1

.76

.64

.20

.44

.81

.63

.72

.23

6.68

5.66

1.77

3.87

7.23

5.52

6.30

2.00

.0002

.0001

n.s.

.009

.0008

.0002

.0003

n.s.

.02

.03

.02

A > C, A > D

A > D, A > C

5 > 1, 5 > 4

A > C, A > D

geen sign. groepsverschillen
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5.4.1.9. Verband schoolwelbevinden en geslachtsratio leerkrachten

De verbanden beginscore schoolwelbevinden van leerlingen-geslachtsratio leerkrachten en eindscore

schoolwelbevinden-geslachtsratio leerkrachten zijn beide significant. Voor beide verbanden stellen

we vast dat de leerlingen uit scholen met een overwegend mannelijk lerarencorps zich op beide

momenten van het schooljaar het minst welbevinden op school. Deze verbanden en significante

groepsverschillen zijn consistent: na controle voor grootte en aanbod blijven ze behouden. Nochtans

kan enige interactie tussen sekseratio van de leerkrachten en grootte en aanbod niet worden ontkend

en dit zowel in het begin als op het einde van het schooljaar: hoge scores voor welbevinden zijn

vooral in de grootste scholen met overwegend vrouwelijke leerkrachten (begin van schooljaar) te

vinden, in de ASO-scholen met overwegend vrouwelijk personeel (begin van het schooljaar) en in

de ASO-BSO-school (einde van schooljaar).

Tabel 87.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en geslachtsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

var sexelkr * grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

var sexelkr * aanbod

2

8

2

3

3

7

2

3

2

2.02

.87

1.28

.35

.46

1.84

2.35

2.41

1.16

12.05

5.20

7.68

2.09

2.76

11.38

14.49

14.89

7.14

.0001

.0001

.0005

n.s.

.04

.0001

.0001

.0001

.0008

.02

.03

.06

midden > mannen, vrouwen > mannen

midden > mannen, vrouwen > mannen

geen sign. groepsverschillen

midden > mannen, vrouwen > mannen

1 > 4, 1 > 5, 3 > 4, 5 > 4

Tabel 88.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en geslachtsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

var sexelkr * aanbod

2

5

2

3

7

2

3

2

2.53

1.07

1.31

.10

1.27

1.04

1.04

.77

12.70

5.39

6.61

.52

6.47

5.30

5.28

3.90

.0001

.0001

.001

n.s.

.0001

.005

.001

.02

.02

.02

.03

midden > vrouwen, vrouwen > mannen, midden >

mannen

midden > mannen, vrouwen > mannen, midden >

vrouwen

A > D

midden > mannen, vrouwen > mannen, midden >

mannen

1 > 4, 5 > 4, 3 > 4
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Het verband evolutie schoolwelbevinden en geslachtsratio leerkrachten is niet significant.

Tabel 89.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en geslachtsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

2

5

2

3

5

2

3

.20

.54

.20

.76

.73

.39

1.08

1.75

4.72

1.77

6.69

6.42

3.45

9.51

n.s.

.0003

n.s.

.0002

.0001

.03

.0001

.003

.02

.02

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

A > C, A > D

geen sign. groepsverschillen

5 > 1, 5 > 4

5.4.1.10. Verband schoolwelbevinden en ervaring directie

Hoe minder ervaren de directie is, des te lager scoren de leerlingen voor welbevinden in het begin

van het schooljaar. Dit verband blijft hetzelfde na controle voor grootte, aanbod en net. Bij controle

voor grootte moet er gewezen worden op een interactie-effect: de hoogste score voor welbevinden

treft men aan in zeer grote scholen met een ervaren directie.

Tabel 90.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en ervaring directie, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en

net (1e jaar A)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring directie (ervdir)

Model ervdir grootte

var ervdir

var grootte

var ervdir * grootte

Model ervdir aanbod

var ervdir

var aanbod

Model ervdir net

var ervdir

var net

2

8

2

3

4

5

2

3

3

2

1

3.21

.69

.69

.19

.69

1.75

1.26

1.86

1.14

1.13

.24

19.33

4.10

4.12

.82

4.14

10.61

7.65

11.28

6.74

1.14

1.44

.0001

.0001

.01

n.s.

.002

.0001

.0005

.0001

.0002

.001

n.s.

.03

.03

.04

.02

meest erv > minst erv, midden > minst erv

meest erv > minst erv, midden > minst erv

geen sign. groepsverschillen

meest erv > minst erv, midden > minst erv

1 > 4, 1 > 5, 3 > 4, 5 > 4

meest erv > minst erv, midden > minst erv

gem > vrij

Ook op het einde van het schooljaar handhaaft zich dit verband. Net zoals in het begin van het

schooljaar scoren de leerlingen uit de scholen met de minst ervaren directies lager dan de andere

leerlingen. Dit verband verdwijnt echter als gecontroleerd wordt voor onderwijsaanbod of net, niet

bij controle voor schoolgrootte.
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Tabel 91.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en ervaring directie, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en

net (1e jaar A)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring directie (ervdir)

Model ervdir grootte

var ervdir

var grootte

Model ervdir aanbod

var ervdir

var aanbod

Model ervdir net

var ervdir

var net

2

9

2

3

5

2

3

3

2

1

1.47

.81

.67

.59

1.25

.40

1.32

1.30

.56

1.61

7.34

4.07

3.34

2.95

6.32

2.03

6.64

6.52

2.80

8.06

.0007

.001

.04

.04

.0001

n.s.

.002

.0002

n.s.

.004

.01

.02

.02

.02

meest erv > minst erv, midden > minst erv

midden > minst erv

A > D

midden > minst erv

3 > 4, 5 > 4, 1 > 4

midden > minst erv

gem > vrij

Bekijkt men de evolutie van het schoolwelbevinden in relatie tot de ervaring van de directie, dan ligt

de conclusie enigszins anders. Het welbevinden van de leerlingen van scholen met weinig ervaren

directies daalt minder dan dat van de leerlingen uit scholen met zeer ervaren directies. Het verband

heeft wel enige betekenis daar het significant blijft na controle voor grootte en aanbod. In beide

gevallen dalen de leerlingen uit scholen met weinig ervaren directies nog steeds minder. Bij controle

voor grootte moet de aandacht worden getrokken op het feit dat vooral in scholen met minder dan

400 leerlingen en met een minder ervaren directie de daling van het welbevinden het geringst is.

Tabel 92.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en ervaring directie, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring directie (ervdir)

Model ervdir grootte

var ervdir

var grootte

var ervdir * grootte

Model ervdir aanbod

var ervdir

var aanbod

Model ervdir net

var ervdir

var net

2

9

2

3

4

5

2

3

3

2

1

.43

.45

.48

.95

.36

.80

.59

1.31

.23

.16

.60

3.76

4.23

4.25

8.42

3.17

7.13

5.20

11.63

1.99

1.40

5.21

.02

.0001

.01

.0001

.01

.0001

.005

.0001

n.s.

n.s.

.02

.006

.04

.03

.01

minst erv > meest erv

geen sign. groepsverschillen

A > C, A > D

geen sign. groepsverschillen

5 > 1, 5 > 4

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen
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5.4.1.11. Verband schoolwelbevinden en leeftijdsratio leerkrachten

Zowel in het begin als op het einde van het schooljaar stellen we een significant verband vast tussen

het schoolwelbevinden en de leeftijdsratio van de leerkrachten. Leerlingen uit scholen met een jong

lerarencorps scoren op beide testmomenten lager op de schoolbelevingsschaal. Dit resultaat

verandert niet als men controleert voor aanbod en net op de twee observatiemomenten en wanneer

grootte wordt constant gehouden in het begin van het schooljaar. Nochtans moet er gewezen worden

op interactie tussen de leeftijdsratio en grootte en aanbod in relatie tot welbevinden in het begin en

op het einde van het schooljaar. In het begin en op het einde van het schooljaar worden de hoogste

scores gevonden in grote scholen met een leerkrachtencorps dat zich qua leeftijd in het midden

situeert. En de goede positie van leerlingen in scholen met leerkrachten uit de middengroep is sterk

afhankelijk van de hoge score van leerlingen uit ASO-scholen.

Tabel 93.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en leeftijdsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdsratio lkr

(lftlkr)

Model lftlkr grootte

var lftlkr

var grootte

var lftlkr * grootte

Model lftlkr aanbod

var lftlkr

var aanbod

var lftlkr * aanbod

Model lftlkr net

var lftlkr

var net

2

8

2

3

3

9

2

3

4

3

2

1

1.66

1.49

1.05

.31

2.21

1.84

1.31

.92

1.96

1.27

1.34

.49

9.86

9.13

6.47

1.92

13.55

11.55

8.24

5.80

12.27

7.56

7.95

2.93

.0001

.0001

.002

n.s.

.0001

.0001

.0003

.0006

.0001

.0001

.0004

n.s.

.015

.05

.07

.02

oud > jong, midden > jong

oud > jong, midden > jong

midden > jong, oud > jong

1 > 4, 1 > 5, 3 > 4, 5 > 4

midden > jong, oud > jong

gem > vrij
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Tabel 94.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en leeftijdsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdsratio lkr

(lftlkr)

Model lftlkr grootte

var lftlkr

var grootte

var lftlkr * grootte

Model lftlkr aanbod

var lftlkr

var aanbod

var lftlkr * aanbod

Model lftlkr net

var lftlkr

var net

2

8

2

3

3

9

2

3

4

3

2

1

1.5

1.07

.15

.37

1.43

1.11

1.14

.96

.54

1.52

.88

1.55

7.49

5.43

.75

1.90

7.27

5.64

5.83

4.91

2.75

7.61

4.41

7.77

.0006

.0001

n.s.

n.s.

.0001

.0001

.003

.002

.03

.0001

.01

.005

.01

.03

.04

.02

oud > jong, midden > jong

midden > jong, oud > jong

A > D

midden > jong, oud > jong

1 > 4, 3 > 4, 5 > 4

midden > jong, oud > jong

gem > vrij

Deze leeftijdsstructuur van het lerarencorps heeft echter geen directe invloed op de evolutie van het

schoolwelbevinden.

Tabel 95.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en leeftijdsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdsratio lkr

(lftlkr)

Model lftlkr grootte

var lftlkr

var grootte

var lftlkr * grootte

Model lftlkr aanbod

var lftlkr

var aanbod

var lftlkr * aanbod

Model lftlkr net

var lftlkr

var net

2

8

2

3

3

9

2

3

4

3

2

1

.09

.61

.65

1.10

.47

.61

.06

1.24

.65

.16

.06

.29

.82

5.40

5.79

9.78

4.14

5.40

.49

11.07

5.79

1.39

.51

2.54

n.s.

.0001

.003

.0001

.006

.0001

n.s.

.0001

.0001

n.s.

n.s.

n.s.

.001

.03

.04

.003

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

A > C, A > D

geen sign. groepsverschillen

5 > 1, 5 > 4

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

5.4.1.12. Verband schoolwelbevinden en leeftijdscategorie van directie

Zowel bij het begin en het einde van het schooljaar als voor de evolutie stellen we een verband vast

tussen het schoolwelbevinden en de leeftijdscategorie van de directie. Het zijn nochtans weinig

consistente verbanden. Na controle voor grootte, aanbod en net verdwijnen trouwens alle verbanden

op één uitzondering na. Daarenboven wordt door de factor leeftijdscategorie van de directie slechts
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een klein deel van de variantie verklaard. Wat zijn de grote lijnen van de resultaten ? In het begin

van het jaar scoren leerlingen hoger in scholen met een oudere directie. Op het einde van het jaar

liggen deze cijfers significant hoger in scholen met een directie van de middencategorie dan in

scholen met een jonge directie. En de leerlingen uit scholen van de middengroep dalen het minst in

vergelijking met de leerlingen uit scholen met een oudere directie.

Tabel 96.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en leeftijdscategorie directie, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdscategorie directie

(lftdir)

Model lftdir grootte

var lftdir

var grootte

var lftdir * grootte

Model lftdir aanbod

var lftdir

var aanbod

var lftdir * aanbod

Model lftdir net

var lftdir

var net

var lftdir * net

2

9

2

3

4

8

2

3

2

5

2

1

2

1.28

.71

.03

.20

1.16

1.14

.83

1.90

.71

1.74

.25

.30

.98

7.54

4.25

.16

1.17

6.92

6.95

5.05

11.53

4.32

4.37

1.54

1.81

5.82

.0006

.0001

n.s.

n.s.

.0001

.0001

.007

.0001

.005

.0006

n.s.

n.s.

.003

.01

.03

.04

.02

oud > jong

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

1 > 4, 1 > 5, 3 > 4, 5 > 4

geen sign. groepsverschillen

gem > vrij

Tabel 97.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en leeftijdscategorie directie, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdscategorie directie

(lftdir)

Model lftdir grootte

var lftdir

var grootte

var lftdir * grootte

Model lftdir aanbod

var lftdir

var aanbod

Model lftdir net

var lftdir

var net

2

9

2

3

4

5

2

3

3

2

1

.86

.69

.21

.39

.90

1.35

.65

1.81

1.17

.36

2.21

4.25

3.50

1.09

1.98

4.57

6.83

3.27

9.19

5.86

1.81

11.09

.01

.0003

n.s.

n.s.

.001

.0001

.03

.0001

.0006

n.s.

.0009

.006

.02

.03

.01

midden > jong

midden > jong

A > D

midden > jong

3 > 4, 5 > 4, 1 > 4

midden > jong

gem > vrij
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Tabel 98.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en leeftijdscategorie directie, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar A)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdscategorie directie

(lftdir)

Model lftdir grootte

var lftdir

var grootte

var lftdir * grootte

Model lftdir aanbod

var lftdir

var aanbod

Model lftdir net

var lftdir

var net

var lftdir * net

2

9

2

3

4

5

2

3

5

2

1

2

.43

.41

.25

.63

.33

.63

.16

.90

.27

.18

.47

.35

3.77

3.61

2.15

5.58

2.92

5.59

1.41

7.95

2.35

1.60

4.07

3.02

.02

.0002

n.s.

.0008

.02

.0001

n.s.

.0002

.04

n.s.

.04

.05

.006

.02

.02

.008

midden > oud

geen sign. groepsverschillen

A > C, A > D

geen sign. groepsverschillen

5 > 1, 5 > 4

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

5.4.2. EERSTEJAARS B-KLASSEN

5.4.2.1. Verband schoolwelbevinden en net

Of men het schoolwelbevinden van de B-klassen nu meet bij het begin of op het einde van het

schooljaar, de scores blijven in beide netten ongeveer gelijk. Ook verschillen zij niet qua evolutie

van het welbevinden.

Tabel 99.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en net, gecontroleerd voor grootte en onderwijsaanbod (1e jaar B)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net

Model net grootte

var net

var grootte

Model net aanbod

var net

var aanbod

1

4

1

3

3

1

2

.03

.32

.007

.42

2.74

.008

1.10

.16

1.60

.04

2.08

3.84

.04

5.67

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.01

n.s.

.004

.001

.05

.08

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

C > B

geen sign. groepsverschillen

3 > 5, 4 > 5

Tabel 100.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en net (1e jaar B)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net 1 .51 2.37 n.s. .02 geen sign. groepsverschillen
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Tabel 101. Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbinden en net (1e jaar B)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net 1 .26 1.15 n.s. .01 geen sign. groepsverschillen

5.4.2.2. Verband schoolwelbevinden en type

Het type van het onderwijs bewerkt al evenmin verschillen tussen B-leerlingen wat betreft hun

welbevinden.

Tabel 102.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en type, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar

B)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Type

Model type grootte

var type

var grootte

Model type aanbod

var type

var aanbod

Model type net

var type

var net

2

5

2

3

4

2

2

3

2

1

.34

.24

.05

.24

.47

.03

.80

.27

.38

.12

1.65

1.19

.23

1.16

2.38

.15

4.13

1.30

1.87

.61

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.04

n.s.

.02

n.s.

n.s.

n.s.

.02

.05

.08

.03

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

3 > 5

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

Tabel 103.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en type (1e jaar B)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Type 2 .34 1.65 n.s. .02 geen sign. groepsverschillen

Tabel 104.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en type (1e jaar B)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Type 2 .02 .08 n.s. .001 geen sign. groepsverschillen
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5.4.2.3. Verband schoolwelbevinden en onderwijsaanbod

Enkel in het begin van het schooljaar is er een verband tussen het schoolwelbevinden en het

onderwijsaanbod. De eerstejaars B-klassen uit de ASOTSOBSO-scholen voelen zich minder goed

op school dan de eerstejaars B-klassen uit de ASOBSO- en de TSOBSO-scholen.

De grootte van de school of het net doet er weinig toe.

Tabel 105.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en onderwijsaanbod, gecontroleerd voor grootte en net (1e jaar B)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Aanbod

Model aanbod grootte

var aanbod

var grootte

Model aanbod net

var aanbod

var net

2

5

2

3

3

2

1

1.11

.59

.83

.24

.74

1.10

.008

5.78

3.08

4.33

1.25

3.84

5.67

.04

.004

.01

.02

n.s.

.01

.004

n.s.

.08

.10

.08

3 > 5, 4 > 5

3 > 5

geen sign. groepsverschillen

3 > 5, 4 > 5

geen sign. groepsverschillen

Tabel 106.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en onderwijsaanbod (1e jaar B)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Aanbod 2 .45 2.12 n.s. .03 geen sign. groepsverschillen

Tabel 107.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en onderwijsaanbod (1e jaar B)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Aanbod 2 .22 1.00 n.s. .01 geen sign. groepsverschillen

5.4.2.4. Verband schoolwelbevinden en statuutsratio leerkrachten

In het begin van het schooljaar is er geen verband tussen het schoolwelbevinden van de eerstejaars

B-klassen en de statuutsratio van de leerkrachten.
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Tabel 108.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en statuut leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaan-

bod en net (1e jaar B)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Statuut lkr

Model statuut grootte

var statuut

var grootte

Model statuut aanbod

var statuut

var aanbod

Model statuut net

var statuut

var net

2

5

2

3

4

2

2

3

2

1

.06

.23

.06

.43

.54

.11

1.16

.05

.04

.00

.29

1.10

.32

2.13

2.84

.55

5.98

.24

.21

.00

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.01

n.s.

.003

n.s.

n.s.

n.s.

.004

.06

.12

.007

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

C > B

geen sign. groepsverschillen

3 > 5, 4 > 5

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

Op het einde van het schooljaar is het verband tussen schoolwelbevinden en statuutsratio

leerkrachten significant. Leerlingen uit scholen met proportioneel het kleinste aantal vastbenoemden

voelen zich beter op school dan de leerlingen uit scholen van de midden-categorie. Dit significant

verschil blijft behouden na controle voor aanbod. Merk echter op dat de leerlingen uit scholen met

proportioneel het meest vastbenoemden niet significant verschillen van de andere leerlingen.

Tabel 109.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en statuut leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod

en net (1e jaar B)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Statuut lkr

Model statuut grootte

var net

var grootte

Model statuut aanbod

var statuut

var aanbod

Model statuut net

var statuut

var net

2

5

2

3

4

2

2

3

2

1

.78

.38

.56

.22

.48

.71

.39

.46

.55

.05

3.71

1.83

2.66

1.05

2.34

3.43

1.87

2.16

2.60

.24

.03

n.s.

n.s.

n.s.

.04

.04

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.05

.10

.10

.06

minst vast > midden

minst vast > midden

geen sign. groepsverschillen

minst vast > midden

geen sign. groepsverschillen

minst vast > midden

geen sign. groepsverschillen

De relatie evolutie schoolwelbevinden en statuutsratio leerkrachten is niet significant. Controle voor

schoolgrootte, onderwijsaanbod en net veranderen deze vaststelling niet.
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Tabel 110.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en statuut leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Statuut lkr

Model statuut grootte

var statuut

var grootte

Model statuut aanbod

var statuut

var aanbod

Model statuut net

var statuut

var net

2

5

2

3

4

2

2

3

2

1

.55

.18

.51

.10

.30

.60

.27

.28

.42

.02

2.52

.81

2.33

.45

1.37

2.73

1.22

1.27

1.96

.08

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.04

.05

.06

.04

geen sign. groepsverschillen

minst vast > midden

geen sign. groepsverschillen

minst vast > midden

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

5.4.2.5. Verband schoolwelbevinden en diplomaratio leerkrachten

Het is niet zo dat indien de scholen verschillen al naargelang het diploma van de leerkrachten de

leerlingen zich ook verschillend voelen bij de aanvang van het schooljaar.

Tabel 111.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en diploma leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaan-

bod en net (1e jaar B)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Diploma lkr

Model diploma grootte

var diploma

var grootte

var diploma * grootte

Model diploma aanbod

var diploma

var aanbod

Model diploma net

var diploma

var net

var diploma * net

2

6

2

3

1

4

2

2

4

2

1

1

.21

.64

.22

.45

.35

.66

.35

1.25

.45

.71

.57

1.38

1.00

3.43

1.19

2.43

12.65

3.48

1.83

6.60

2.29

3.56

2.85

6.95

n.s.

.004

n.s.

n.s.

.0005

.006

n.s.

.002

n.s.

.03

n.s.

.009

.01

.14

.12

.06

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

C > B

geen sign. groepsverschillen

3 > 5, 4 > 5

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

Op het einde van het schooljaar is er wel een relatie tussen schoolwelbevinden en diplomaratio van

de leerkrachten. Leerlingen uit scholen met proportioneel het minst universitairen voelen zich beter

op school dan leerlingen uit scholen met het meest universitairen. Schoolgrootte, onderwijsaanbod

en onderwijsnet veranderen dit resultaat niet. Wat de evolutie van het schoolwelbevinden betreft, is
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er geen enkel verband met het feit of er meer of minder universitair geschoolde leerkrachten in de

school zijn.

Tabel 112.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en diploma leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaan-

bod en net (1e jaar B)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Diploma lkr

Model diploma grootte

var diploma

var grootte

Model diploma aanbod

var diploma

var aanbod

Model diploma net

var diploma

var net

2

5

2

3

4

2

2

3

2

1

.89

.55

.97

.42

.70

1.28

.84

.61

.95

.62

4.29

2.73

4.75

2.05

3.48

6.45

4.25

2.97

4.60

3.00

.02

.02

.01

n.s.

.006

.002

.02

.02

.01

n.s.

.06

.11

.12

.08

minst univ > meest univ

minst univ > meest univ

D > A

minst univ > midden, minst univ > meest univ

4 > 5

minst univ > meest univ

geen sign. groepsverschillen

Tabel 113.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en diploma leerkrachten (1e jaar B)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Diploma lkr 2 .31 1.39 n.s. .02 geen sign. groepsverschillen

5.4.2.6. Verband schoolwelbevinden en structuur

Op geen enkel testmoment zien we een significant verband tussen het schoolwelbevinden en de

structuur van de school. De vaststelling van hierboven dat middenscholen een positieve inwerking

hebben op de A-leerlingen naar het einde van het jaar, wordt in de B-klassen niet bevestigd.
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Tabel 114.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en structuur, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e

jaar B)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Structuur

Model structuur grootte

var structuur

var grootte

Model structuur aanbod

var structuur

var aanbod

Model structuur net

var structuur

var net

2

5

2

3

4

2

2

3

2

1

.50

.34

.30

.29

.59

.07

.68

.45

.66

.34

2.50

1.70

1.52

1.48

3.04

.36

3.49

2.25

3.29

1.70

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.02

n.s.

.03

n.s.

.04

n.s.

.04

.07

.08

.05

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

3 > 5

3gr > MS

geen sign. groepsverschillen

Tabel 115.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en structuur (1e jaar B)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Structuur 2 .28 1.29 n.s. .02 geen sign. groepsverschillen

Tabel 116.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en structuur (1e jaar B)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Structuur 2 .05 .22 n.s. .003 geen sign. groepsverschillen

5.4.2.7. Verband schoolwelbevinden en leerlingengeslachtsratio

Het schoolwelbevinden van de eerstejaars B-klassen in het begin van het schooljaar staat in verband

met de leerlingengeslachtsratio van de scholen. In jongensscholen hebben de eerstejaars B-klassen

een positievere schoolbeleving dan in gemengde scholen. Na controle voor schoolgrootte en

onderwijsaanbod verdwijnt dit algemeen verband. Wanneer we het net constant houden, blijft het

verband. De leerlingen van de gemengde scholen voelen zich minder goed op school dan de

leerlingen uit de jongens- en de meisjesscholen.
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Tabel 117.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en geslachtsratio leerlingen, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lln

(sexelln)

Model sexelln grootte

var sexelln

var grootte

Model sexelln aanbod

var sexelln

var aanbod

Model sexelln net

var sexelln

var net

2

5

2

3

4

2

2

3

2

1

.64

.28

.35

.23

.62

.42

.89

.34

.64

.03

3.20

1.42

1.74

1.18

3.26

2.23

4.73

1.69

3.17

.15

.04

n.s.

n.s.

n.s.

.008

n.s.

.01

n.s.

.04

n.s.

.05

.08

.11

.05

jongens > midden

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

jongens > midden, meisjes > midden

3 > 4, 3 > 5

jongens > midden, meisjes > midden

geen sign. groepsverschillen

Op het einde van het schooljaar is het verband nog wel significant maar we stellen andere

groepsverschillen vast. De leerlingen uit jongensscholen voelen zich beter dan de leerlingen uit

meisjesscholen. Na controle voor schoolgrootte, onderwijsaanbod en onderwijsnet verdwijnt dit

verband echter.

Tabel 118.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en geslachtsratio leerlingen, gecontroleerd voor grootte, onderwijs-

aanbod en net (1e jaar B)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lln

(sexelln)

Model sexelln grootte

var sexelln

var grootte

Model sexelln aanbod

var sexelln

var aanbod

Model sexelln net

var sexelln

var net

2

5

2

3

4

2

2

3

2

1

.76

.36

.60

.26

.40

.48

.18

.40

.53

.05

3.60

1.73

2.85

1.25

1.89

2.30

.87

1.86

2.49

.25

.03

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.05

.10

.07

.05

jongens > meisjes

jongens > meisjes

geen sign. groepsverschillen

jongens > meisjes

geen sign. groepsverschillen

jongens > meisjes

geen sign. groepsverschillen

In tegenstelling tot het vorige is er geen significante relatie tussen de evolutie in schoolbeleving en

de leerlingengeslachtsratio van de scholen. Schoolgrootte, onderwijsaanbod en net beïnvloeden dit

resultaat niet.
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Tabel 119.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en geslachtsratio leerlingen, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lln

(sexelln)

Model sexelln grootte

var sexelln

var grootte

Model sexelln aanbod

var sexelln

var aanbod

Model sexelln net

var sexelln

var net

2

5

2

3

4

2

2

3

2

1

.64

.25

.58

.08

.41

.79

.37

.40

.59

.16

2.95

1.12

2.61

.36

1.89

3.68

1.74

1.81

2.73

.75

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.03

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.04

.07

.07

.05

geen sign. groepsverschillen

midden > meisjes

geen sign. groepsverschillen

midden > meisjes

geen sign. groepsverschillen

midden > meisjes

geen sign. groepsverschillen

5.4.2.8. Verband schoolwelbevinden en schoolgrootte

We stellen geen significant verband vast tussen schoolgrootte enerzijds en schoolwelbevinden

anderzijds, noch in het begin van het schooljaar, noch op het einde, noch wat de evolutie betreft.

Tabel 120.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en grootte, gecontroleerd voor onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte

Model grootte aanbod

var grootte

var aanbod

Model grootte net

var grootte

var net

3

5

3

2

4

3

1

.43

.59

.24

.83

.32

.42

.01

2.13

3.08

1.25

4.33

1.60

2.08

.04

n.s.

.01

n.s.

.02

n.s.

n.s.

n.s.

.05

.10

.05

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

3 > 5

C > B

geen sign. groepsverschillen

Tabel 121.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en grootte (1e jaar B)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte 3 .37 1.71 n.s. .04 geen sign. groepsverschillen
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Tabel 122.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en grootte (1e jaar B)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte 3 .12 .55 n.s. .01 geen sign. groepsverschillen

5.4.2.9. Verband schoolwelbevinden en leerkrachtengeslachtsratio

In het begin van het schooljaar voelen de leerlingen zich niet beter of slechter in de school

afhankelijk van de leerkrachtengeslachtsratio van de school. En dit blijkt evenmin het geval te zijn

als men controleert voor onderwijsaanbod of schoolgrootte3.

Tabel 123.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en geslachtsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

2

5

2

3

4

2

2

.26

.27

.19

.39

.48

.05

.91

1.25

1.33

.96

1.92

2.44

.26

4.66

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.04

n.s.

.01

.02

.07

.08

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

C > A

geen sign. groepsverschillen

3 > 5, 4 > 5

Op het einde van het schooljaar wordt de relatie schoolwelbevinden en leerkrachtengeslachtsratio

van de school wel significant, maar deze significante relatie verdwijnt wanneer schoolgrootte of

aanbod constant wordt gehouden4.

3De controle voor net kon niet gebeuren vermits er in het gemeenschapsonderwijs enkel
leerlingen uit scholen met ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijke leerkrachten in de
steekproef zijn opgenomen.

4Om dezelfde reden als hierboven wordt hier niet gecontroleerd voor net.



Resultaten schoolwelbevinden 343

Tabel 124.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en geslachtsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

2

5

2

3

4

2

2

.77

.44

.50

.19

.45

.52

.21

3.66

2.10

2.37

.89

2.14

2.49

1.00

.03

.047

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.05

.10

.07

geen sign. groepsverschillen

mannen > vrouwen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

En de evolutie die het schoolwelbevinden doormaakt doorheen het schooljaar staat evenmin in

relatie met de leerkrachtengeslachtsratio.

Tabel 125.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en geslachtsratio leerkrachten (1e jaar B)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

2 .17 .74 n.s. .01 geen sign. groepsverschillen

5.4.2.10. Verband schoolwelbevinden en ervaring van directie

De ervaring van de directie heeft geen invloed op het schoolwelbevinden van de eerstejaars B. Dit

geldt voor het schoolwelbevinden in het begin en op het einde van het schooljaar en voor de evolutie

ervan.
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Tabel 126.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en ervaring directie, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en

net (1e jaar B)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring directie (ervdir)

Model ervdir grootte

var ervdir

var grootte

Model ervdir aanbod

var ervdir

var aanbod

Model ervdir net

var ervdir

var net

1

4

1

3

3

1

2

2

1

1

.06

.41

.43

.56

.59

.14

1.15

.11

.18

.15

.28

2.08

2.14

2.77

3.06

.74

5.99

.51

.87

.75

n.s.

n.s.

n.s.

.04

.02

n.s.

.003

n.s.

n.s.

n.s.

.002

.07

.08

.008

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

D > B

geen sign. groepsverschillen

3 > 5, 4 > 5

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

Tabel 127.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en ervaring directie, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en

net (1e jaar B)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring directie (ervdir) 1 .43 1.99 n.s. .01 geen sign. groepsverschillen

Tabel 128.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en ervaring directie, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring directie (ervdir) 1 .73 3.32 n.s. .02 geen sign. groepsverschillen

5.4.2.11. Verband schoolwelbevinden en leerkrachtenleeftijdsratio

Het welbevinden van de B-leerlingen in het begin, op het einde van het schooljaar of de evolutie

ervan verschilt niet naargelang de leerkrachtenleeftijdsratio van de school.
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Tabel 129.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en leeftijdsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdsratio lkr

(lftlkr)

Model lftlkr grootte

var lftlkr

var grootte

Model lftlkr aanbod

var lftlkr

var aanbod

Model lftlkr net

var lftlkr

var net

2

5

2

3

4

2

2

3

2

1

.08

.24

.05

.41

.44

.10

1.13

.06

.07

.02

.38

1.19

.26

2.03

2.25

.49

5.82

.28

.34

.09

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

.04

n.s.

.004

n.s.

n.s.

n.s.

.006

.09

.006

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

C > B

geen sign. groepsverschillen

3 > 5, 4 > 5

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

Tabel 130.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en leeftijdsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdsratio lkr

(lftlkr)

2 .30 1.37 n.s. .02 geen sign. groepsverschillen

Tabel 131.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en leeftijdsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdsratio lkr

(lftlkr)

2 .17 .78 n.s. .01 geen sign. groepsverschillen

5.4.2.12. Verband schoolwelbevinden en leeftijdscategorie van directie

Enkel in het begin van het schooljaar is er een verband tussen schoolbeleving en leeftijdsratio van de

directie. Leerlingen uit scholen met jonge directie voelen zich beter op school dan leerlingen uit

middengroepscholen. Schoolgrootte en onderwijsnet veranderen dit algemene verband niet. Na

constant houden van net blijven de leerlingen van scholen met jonge directie zich beter voelen dan
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de middengroepscholen. Na constant houden van schoolgrootte stellen we daarenboven vast dat ook

de leerlingen van scholen met oude directie zich beter voelen dan de middengroepscholen. Na

controle voor aanbod verdwijnt het verband tussen welbevinden van de leerlingen en leeftijd van de

directie.

Tabel 132.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en leeftijdscategorie directie, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdscategorie directie

(lftdir)

Model lftdir grootte

var lftdir

var grootte

Model lftdir aanbod

var lftdir

var aanbod

var lftdir * aanbod

Model lftdir net

var lftdir

var net

var lftdir * net

2

5

2

3

6

2

2

2

5

2

1

2

.70

.49

.97

.61

.60

.01

.26

.59

.53

1.28

.00

.63

3.50

2.58

5.15

3.25

3.18

.05

1.40

3.12

2.74

6.6

.02

3.24

.03

.02

.007

.02

.006

n.s.

n.s.

.04

.02

.002

n.s.

.04

.05

.12

.13

.09

jong > midden

jong > midden, oud > midden

C > A, C > B, C > D

oud > midden

3 > 5, 4 > 5

jong > midden

geen sign. groepsverschillen

Tabel 133.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en leeftijdscategorie directie, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdscategorie directie

(lftdir)

2 .16 .74 n.s. .01 geen sign. groepsverschillen

Tabel 134.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en leeftijdscategorie directie, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (1e jaar B)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdscategorie directie

(lftdir)

2 .22 .98 n.s. .01 geen sign. groepsverschillen
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5.4.3. ZESDEJAARS

5.4.3.1. Verband schoolwelbevinden en net

Bij het begin van het schooljaar voelen leerlingen van het zesde jaar zich in het gemeenschaps-

onderwijs en het vrij onderwijs ongeveer even goed op school.

Tabel 135.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en net, gecontroleerd voor grootte en onderwijsaanbod (6e jaar)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net

Model net grootte

var net

var grootte

var net * grootte

Model net aanbod

var net

var aanbod

1

5

1

3

1

4

1

3

.15

.71

.48

1.04

1.44

.25

.34

.28

1.10

5.47

3.69

8.09

11.15

1.88

2.58

2.14

n.s.

.0001

n.s.

.0001

.0009

n.s.

n.s.

n.s.

.001

.02

.007

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

B > D

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

Op het einde van het schooljaar is dit anders. Zesdejaars uit vrije scholen voelen zich dan beter op

school dan hun jaargenoten uit het gemeenschapsonderwijs. Wordt de schoolgrootte constant

gehouden dan handhaaft deze relatie zich, maar hierbij moet direct worden opgemerkt dat dit het

effect is van de zeer hoge score in kleine vrije scholen. Wordt er voor onderwijsaanbod

gecontroleerd dan verdwijnt het verband tussen net en welbevinden.

Tabel 136.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en net, gecontroleerd voor grootte en onderwijsaanbod (6e jaar)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net

Model net grootte

var net

var grootte

var net * grootte

Model net aanbod

var net

var aanbod

1

5

1

3

1

4

1

3

.77

.79

.62

.97

1.32

.40

.44

.28

5.85

6.13

4.75

7.52

10.18

3.06

3.34

2.12

.02

.0001

.03

.0001

.002

.02

n.s.

n.s.

.005

.03

.01

vrij > gem

vrij > gem

A > D, C > D

vrij > gem

1 > 2
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Leerlingen van de beide netten verschillen niet qua evolutie die zij doormaken inzake welbevinden.

Tabel 137.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en net, gecontroleerd voor grootte en onderwijsaanbod (6e jaar)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Net

Model net grootte

var net

var grootte

Model net aanbod

var net

var aanbod

1

4

1

3

4

1

3

.25

.31

.009

.33

.17

.007

.15

3.61

4.58

.14

4.89

2.56

.10

2.20

n.s.

.001

n.s.

.002

.04

n.s.

n.s.

.003

.02

.009

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

A > B, C > B

geen sign. groepsverschillen

1 > 2, 4 > 2, 5 > 2

5.4.3.2. Verband schoolwelbevinden en type

Zowel in het begin als op het einde van het schooljaar stellen we eenzelfde significant verband vast

tussen het schoolwelbevinden van de zesdejaars en het onderwijstype. Zesdejaars van type 2-

scholen voelen zich op beide testmomenten beter op school. Deze resultaten handhaven zich

wanneer schoolgrootte en onderwijsaanbod onder controle worden gehouden. Hier moet de

aandacht wordt gevestigd op het volgende: de hogere scores van de leerlingen uit het type 2 is

voornamelijk het effect van de hogere cijfers in type-2-scholen van meer dan 400 leerlingen.

Tabel 138.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en type, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Type

Model type grootte

var type

var grootte

var type * grootte

Model type aanbod

var type

var aanbod

2

8

2

3

3

5

2

3

.72

.79

.57

.14

.86

.37

.62

.16

5.48

6.23

4.51

1.11

6.78

2.91

4.78

1.19

.004

.0001

.01

n.s.

.0002

.01

.009

n.s.

.01

.04

.02

type 2 > type 1, type 2 > beide types

type 2 > type 1, type 2 > beide types

B > D

type 2 > type 1, type 2 > beide types

geen sign. groepsverschillen
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Tabel 139.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en type, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e

jaar)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Type

Model type grootte

var type

var grootte

var type * grootte

Model type aanbod

var type

var aanbod

2

8

2

3

3

5

2

3

1.15

.80

.58

.50

.80

.59

.89

.22

8.78

6.25

4.55

3.88

6.23

4.52

6.81

1.67

.0002

.0001

.01

.009

.0003

.0004

.001

n.s.

.02

.04

.02

type 2 > type 1, type 2 > beide types

type 2 > type 1, type 2 > beide types

A > D, C > D

type 2 > type 1, type 2 > beide types

1 > 2

De evolutie van het schoolwelbevinden verschilt niet tussen leerlingen van type 2-scholen en andere

scholen.

Tabel 140.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en type, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Type

Model type grootte

var type

var grootte

Model type aanbod

var type

var aanbod

2

5

2

3

5

2

3

.07

.25

.002

.37

.15

.03

.20

.99

3.65

.04

5.41

2.20

.44

3.00

n.s.

.003

n.s.

.001

n.s.

n.s.

.03

.002

.02

.01

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

A > B, C > B

geen sign. groepsverschillen

1 > 2, 4 > 2, 5 > 2

5.4.3.3. Verband schoolwelbevinden en onderwijsaanbod

In het begin van het schooljaar voelen leerlingen van scholen die verschillen qua aanbod van

onderwijsvormen zich ongeveer even goed op school.
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Tabel 141.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en onderwijsaanbod, gecontroleerd voor grootte en net (6e jaar)
5

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Aanbod

Model aanbod grootte

var aanbod

var grootte

var aanbod * grootte

Model aanbod net

var aanbod

var net

3

9

3

3

3

4

3

1

.22

.80

.45

.29

1.14

.25

.28

.34

1.65

6.32

3.53

2.32

9.03

1.88

2.14

2.58

n.s.

.0001

.01

n.s.

.0001

n.s.

n.s.

n.s.

.004

.05

.007

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

B > D

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

Op het einde van het schooljaar is de situatie enigszins anders. De ASO-leerlingen voelen zich beter

dan de leerlingen van de ASOTSO-school. Test men of dit verschil zich handhaaft in scholen van

verschillende omvang, dan krijgt men een positief antwoord. Hier moet worden opgemerkt dat dit

verschil voor een flink deel bewerkt wordt door de hoge scores van de ASO-leerlingen van scholen

groter dan 400 leerlingen.

Tabel 142.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en onderwijsaanbod, gecontroleerd voor grootte en net (6e jaar)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Aanbod

Model aanbod grootte

var aanbod

var grootte

var aanbod * grootte

Model aanbod net

var aanbod

var net

3

9

3

3

3

4

3

1

.39

1.01

.78

.80

1.07

.40

.28

.44

2.96

8.03

6.18

6.35

8.55

3.06

2.12

3.34

.03

.0001

.0004

.0003

.0001

.02

n.s.

n.s.

.008

.06

.01

1 > 2

1 > 2

A > D, C > D

1 > 2

vrij > gem

Ook houdt de evolutie die de zesdejaars doormaken in de loop van het schooljaar verband met het

onderwijsaanbod. Dit verband is iets bijzonders omdat het steeds gaat om een grotere vooruitgang

van ASO-, TSOBSO- en ASOTSOBSO-scholen in vergelijking met de kleine ASOTSO-school.

Omdat het hier gaat om een verschil met slechts één school, gaan we niet verder in op de resultaten.

5Voor de legende zie p. 314.
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Tabel 143.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en onderwijsaanbod, gecontroleerd voor grootte en net

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Aanbod

Model aanbod grootte

var aanbod

var grootte

var aanbod * grootte

Model aanbod net

var aanbod

var net

3

9

3

3

3

4

3

1

.23

.25

.08

.32

.20

.17

.15

.007

3.38

3.70

1.24

4.80

2.99

2.56

2.20

.10

.02

.0001

n.s.

.003

.03

.04

n.s.

n.s.

.009

.03

.009

1 > 2, 4 > 2, 5 > 2

1 > 2, 4 > 2, 5 > 2

A > B, C > B

1 > 2, 4 > 2, 5 > 2

geen sign. groepsverschillen

5.4.3.4. Verband schoolwelbevinden en statuutsratio leerkrachten

Zowel in het begin als op het einde van het schooljaar stellen we een verband vast tussen

schoolwelbevinden van de zesdejaars en statuutsratio van de leerkrachten. Zesdejaars uit scholen

met proportioneel het minst en het meest vastbenoemden voelen zich beter op school dan zesdejaars

uit scholen uit de middencategorie. Wat ook de grootte van de scholen is, het aangeboden onderwijs

of het net, deze relatie blijft behouden. Het blijft vooralsnog een open vraag waarom leerlingen uit

scholen met een leerkrachtencorps waarbij het procent vastbenoemden tot de middencategorie

behoort, zich steeds minder goed voelen dan de andere twee categorieën. Verder moet er gewezen

worden op het niet onbelangrijk interactie-effect van statuutsratio met schoolgrootte en net voor het

welbevinden. Het zijn vooral leerlingen uit scholen van 400 tot 600 leerlingen met overwegend

leerkrachten uit de middengroep die zeer laag scoren en dit zowel in het begin als op het einde van

het schooljaar. Ook zien we op de twee meetmomenten de laagste scores in gemeenschapsscholen

met een leerkrachtencorps waarvan de proportie vastbenoemden gelegen is tussen 77 en 81% van het

corps.
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Tabel 144.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en statuut leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod

en net (6e jaar)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Statuut lkr

Model statuut grootte

var statuut

var grootte

var statuut * grootte

Model statuut aanbod

var statuut

var aanbod

Model statuut net

var statuut

var net

var statuut * net

2

9

2

3

4

5

2

3

5

2

1

2

1.72

.86

1.73

.28

.78

.73

1.51

.08

1.03

2.32

.08

.82

13.34

6.85

13.75

2.22

6.18

5.70

11.73

.61

8.09

18.18

.66

6.39

.0001

.0001

.0001

n.s.

.0001

.0001

.0001

n.s.

.0001

.0001

n.s.

.002

.02

.05

.03

.04

minst vast > midden, meest vast > midden

minst vast > midden, meest vast > midden

geen sign. groepsverschillen

minst vast > midden, meest vast > midden

geen sign. groepsverschillen

minst vast > midden, meest vast > midden

geen sign. groepsverschillen

Tabel 145.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en statuut leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod

en net (6e jaar)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Statuut lkr

Model statuut grootte

var statuut

var grootte

var statuut * grootte

Model statuut aanbod

var statuut

var aanbod

Model statuut net

var statuut

var net

var statuut * net

2

9

2

3

4

5

2

3

5

2

1

2

2.50

1.13

2.57

.45

.90

1.20

2.42

.34

1.43

2.83

.74

.78

19.47

9.08

20.63

3.60

7.25

9.41

18.95

2.65

11.29

22.34

5.87

6.14

.0001

.0001

.0001

.01

.0001

.0001

.0001

.048

.0001

.0001

.02

.002

.03

.07

.04

.05

minst vast > midden, meest vast > midden

minst vast > midden, meest vast > midden

A > D, C > D

minst vast > midden, meest vast > midden

1 > 2

meest vast > midden, minst vast > midden

vrij > gem

Het verband evolutie schoolwelbevinden en statuutsratio leerkrachten is eveneens significant.

Zesdejaars uit scholen met het minst vastbenoemden evolueren beter dan zesdejaars uit scholen met

het meest vastbenoemden. Ook deze resultaten blijven dezelfde na het constant houden van grootte,

aanbod en net. Niet zonder betekenis voor het effect van statuutsratio en onderwijsaanbod op het

welbevinden is het feit dat het vooral de ASOTSOBSO- en de ASOTSO-leerlingen uit de scholen

met de meeste vastbenoemde leerkrachten zijn die een afnemend welbevinden vertonen in vergelij-

king met het begin van het schooljaar.
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Tabel 146.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en statuut leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Statuut lkr

Model statuut grootte

var statuut

var grootte

Model statuut aanbod

var statuut

var aanbod

var statuut * aanbod

Model statuut net

var statuut

var net

2

5

2

3

8

2

3

3

3

2

1

.31

.33

.21

.34

.27

.52

.18

.26

.28

.30

.22

4.59

4.19

3.15

5.10

4.05

7.76

2.64

3.82

4.15

4.40

3.24

.01

.0002

.04

.002

.0001

.0004

.048

.01

.006

.01

n.s.

.008

.02

.03

.01

minst vast > meest vast

minst vast > meest vast

C > B, A > B

minst vast > meest vast

1 > 2, 5 > 2, 4 > 2

minst vast > meest vast

geen sign. groepsverschillen

5.4.3.5. Verband schoolwelbevinden en diplomaratio

Alleen in het begin van het schooljaar is er een verband tussen schoolwelbevinden en diplomaratio

van de leerkrachten. Zesdejaars uit scholen met proportioneel het meest universitairen voelen zich

beter op school dan de zesdejaars uit scholen met een middelmatig hoog aantal universitairen.

Wordt schoolgrootte, onderwijsaanbod en net constant gehouden dan verdwijnt het verband niet. Er

moet worden opgewezen dat het gunstiger welbevinden van leerlingen in scholen met het minst

aantal universitair geschoolde leerkrachten vooral te vinden is in scholen van 400 tot 600 leerlingen.

Tabel 147.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en diploma leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaan-

bod en net (6e jaar)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Diploma lkr

Model diploma grootte

var diploma

var grootte

var diploma * grootte

Model diploma aanbod

var diploma

var aanbod

Model diploma net

var diploma

var net

2

8

2

3

3

5

2

3

3

2

1

.51

1.13

1.14

1.03

1.97

.39

.66

.32

.34

.44

.01

3.86

9.05

9.13

8.31

15.87

3.01

5.04

2.43

2.58

3.32

.04

.02

.0001

.0001

.0001

.0001

.01

.007

n.s.

n.s.

.04

n.s.

.007

.06

.01

.007

meest univ > midden

meest univ > midden

B > D

meest univ > midden

geen sign. groepsverschillen

meest univ > midden

geen sign. groepsverschillen

Op het einde van het schooljaar is er geen verband meer tussen schoolwelbevinden en diplomaratio
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van de leerkrachten. Ook de verschillen tussen de groepen verdwijnen. Het verband wordt wel

significant wanneer we grootte constant houden, niet voor aanbod en net, maar bij grootte is er

eveneens een sterk interactie-effect waar te nemen.

Tabel 148.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en diploma leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaan-

bod en net (6e jaar)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Diploma lkr

Model diploma grootte

var diploma

var grootte

var diploma * grootte

Model diploma aanbod

var diploma

var aanbod

Model diploma net

var diploma

var net

var diploma * net

2

8

2

3

3

5

2

3

4

2

1

1

.24

1.30

.78

1.20

2.48

.36

.31

.43

.37

.01

.84

.53

1.84

10.44

6.25

9.63

19.96

2.72

2.33

3.29

2.83

.08

6.34

4.05

n.s.

.0001

.002

.0001

.0001

.02

n.s.

.02

.02

n.s.

.01

.04

.003

.07

.01

.01

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

A > D, C > D

geen sign. groepsverschillen

1 > 2

geen sign. groepsverschillen

vrij > gem

De relatie evolutie schoolwelbevinden en diplomaratio leerkrachten is niet significant.

Tabel 149.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en diploma leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Diploma lkr

Model diploma grootte

var diploma

var grootte

var diploma * grootte

Model diploma aanbod

var diploma

var aanbod

Model diploma net

var diploma

var net

2

8

2

3

3

5

2

3

3

2

1

.06

.29

.04

.40

.31

.17

.08

.24

.17

.13

.38

.94

4.27

.56

5.89

4.61

2.51

1.19

3.55

2.46

1.88

5.49

n.s.

.0001

n.s.

.0005

.003

.03

n.s.

.01

n.s.

n.s.

.02

.002

.03

.01

.01

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

A > B, D > B

geen sign. groepsverschillen

5 > 2, 1 > 2, 4 > 2

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen
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5.4.3.6. Verband schoolwelbevinden en structuur

Dit verband is significant voor de drie metingen (begin, einde en evolutie). Laatstejaars uit

driegradenscholen scoren beter dan laatstejaar uit bovenbouwscholen. Dit is een consistent verband,

ook al wordt slechts een klein deel van de variantie verklaard. Het is immers zo dat dit verband zich

handhaaft ook als men schoolgrootte, onderwijsaanbod (niet in het begin van het schooljaar) of

schoolnet constant houdt. Men kan zich hier afvragen wat driegradenscholen zo bijzonder maakt in

vergelijking met bovenbouwscholen. In het begin van het schooljaar wordt een deel van de variantie

verklaard door de interactie tussen aanbod en structuur: vooral in driegradenscholen van het ASO en

het ASOTSOBSO scoren leerlingen hoog. Dit is eveneens het geval voor structuur en net: hier

worden de hoogste scores vastgesteld in gemeenschapsscholen met drie graden en de laagste in

gemeenschapsscholen met enkel een bovenbouw.

Tabel 150.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en structuur, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e

jaar)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Structuur

Model structuur grootte

var structuur

var grootte

Model structuur aanbod

var structuur

var aanbod

var structuur * aanbod

Model structuur net

var structuur

var net

var structuur * net

1

4

1

3

6

1

3

2

3

1

1

1

.99

1.02

2.37

1.02

.79

.48

.22

1.51

.93

1.85

.01

1.79

7.56

7.90

18.43

7.97

6.17

3.76

1.69

11.82

7.19

14.29

.04

13.82

.006

.0001

.0001

.0001

.0001

n.s.

n.s.

.0001

.0001

.0002

n.s.

.0002

.01

.03

.03

.02

3gr > boven

3gr > boven

B > D

3gr > boven

geen sign. groepsverschillen

3gr > boven

geen sign. groepsverschillen
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Tabel 151.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en structuur, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e

jaar)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Structuur

Model structuur grootte

var structuur

var grootte

Model structuur aanbod

var structuur

var aanbod

var structuur * aanbod

Model structuur net

var structuur

var net

var structuur * net

1

4

1

3

6

1

3

2

3

1

1

1

3.93

1.62

4.36

.85

1.02

2.42

.11

.89

1.73

4.28

.01

1.24

30.46

12.75

34.32

6.70

8.03

18.98

.86

6.98

13.48

33.38

.03

9.69

.0001

.0001

.0001

.0002

.0001

.0001

n.s.

.001

.0001

.0001

n.s.

.002

.03

.04

.04

.04

3gr > boven

3gr > boven

A > D, B > C

3gr > boven

1 > 2

3gr > boven

vrij > gem

Tabel 152.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en structuur, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Structuur

Model structuur grootte

var structuur

var grootte

Model structuur aanbod

var structuur

var aanbod

Model structuur net

var structuur

var net

1

4

1

3

4

1

3

2

1

1

.98

.38

.30

.19

.31

.57

.10

.48

.73

.00

14.4

5.69

4.49

2.76

4.67

8.45

1.41

7.20

10.75

.01

.0002

.0002

.03

.04

.001

.004

n.s.

.008

.001

n.s.

.01

.02

.02

.01

3gr > boven

3gr > boven

A > B, C > B

3gr > boven

1 > 2, 4 > 2, 5 > 2

3gr > boven

geen sign. groepsverschillen

5.4.3.7. Verband schoolwelbevinden en leerlingengeslachtsratio van de school

Het schoolwelbevinden van de zesdejaars in het begin van het schooljaar staat los van de

geslachtsratio van de leerlingen per school. De groepen leerlingen vertonen onderling geen

verschillen.
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Tabel 153.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en geslachtsratio leerlingen, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lln

(sexelln)

Model sexelln grootte

var sexelln

var grootte

var sexelln * grootte

Model sexelln aanbod

var sexelln

var aanbod

Model sexelln net

var sexelln

var net

2

7

2

3

2

5

2

3

3

2

1

.04

.46

.31

.91

.67

.29

.41

.46

.10

.08

.22

.33

3.51

2.39

6.99

5.17

2.25

3.14

3.52

.77

.60

1.65

n.s.

.001

n.s.

.0001

.006

.05

.04

.01

n.s.

n.s.

n.s.

.00

.02

.01

.00

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

B > D

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

Op het einde van het schooljaar is er wel een relatie tussen schoolbeleving en geslachtsratio

leerlingen. Zesdejaars uit jongensscholen voelen zich beter dan zesdejaars uit gemengde scholen.

Deze verschillen verdwijnen wanneer we aanbod en net onder controle houden. Bij het controleren

voor grootte stellen we vast dat de jongensscholen hoger scoren dan de gemengde scholen. Dit

laatste wordt mede bewerkt door het feit dat de laagste score voor welbevinden in de gemengde

scholen wordt gevonden en de hoogste scores in middelgrote jongensscholen.

Tabel 154.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en geslachtsratio leerlingen, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lln

(sexelln)

Model sexelln grootte

var sexelln

var grootte

var sexelln * grootte

Model sexelln aanbod

var sexelln

var aanbod

var sexelln * aanbod

Model sexelln net

var sexelln

var net

2

7

2

3

2

6

2

3

1

3

2

1

.46

.76

1.30

1.35

.76

.39

.33

.18

.86

.42

.24

.34

3.45

5.94

10.09

10.47

5.94

2.97

2.54

1.34

6.57

3.17

1.83

2.61

.03

.0001

.0001

.0001

.003

.007

n.s.

n.s.

.01

.02

n.s.

n.s.

.006

.04

.02

.01

jongens > midden

jongens > midden

A > D, C > D

jongens > midden

1 > 2

jongens > midden

vrij > gem
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De relatie evolutie schoolbeleving en geslachtsratio leerlingen is eveneens significant. Zesdejaars uit

jongensscholen maken in de loop van het schooljaar een positievere evolutie door dan zesdejaars uit

gemengde en meisjesscholen. De meisjesscholen op hun beurt scoren beter dan de gemengde

scholen. Deze resultaten veranderen niet wanneer we controleren voor grootte, aanbod en net. Bij

het controleren voor aanbod moet men er de aandacht op vestigen dat de positievere evolutie van het

welbevinden van de leerlingen uit jongensscholen vooral het effect is van de gunstiger evolutie van

de ASO-leerlingen in vergelijking met de anderen.

Tabel 155.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en geslachtsratio leerlingen, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lln

(sexelln)

Model sexelln grootte

var sexelln

var grootte

Model sexelln aanbod

var sexelln

var aanbod

var sexelln * aanbod

Model sexelln net

var sexelln

var net

2

5

2

3

6

2

3

1

3

2

1

.66

.42

.42

.26

.37

.73

.24

.33

.44

.54

.01

9.70

6.19

6.29

3.81

5.50

10.86

3.59

4.91

6.53

7.97

.22

.0001

.0001

.002

.01

.0001

.0001

.01

.03

.0002

.0004

n.s.

.02

.03

.03

.02

jongens > midden, jongens > meisjes,

meisjes > midden

jongens > midden, jongens > meisjes, meisjes >

midden

A > B, C > B

jongens > midden, jongens > meisjes, meisjes >

midden

5 > 2, 1 > 2, 4 > 2

jongens > midden, jongens > meisjes, meisjes >

midden

geen sign. groepsverschillen

5.4.3.8. Verband schoolwelbevinden en grootte

De schoolgrootte is een bepalend schoolkenmerk wat de beginscore, de eindscore en de evolutie van

het schoolwelbevinden van de zesdejaars betreft. Verschillend onderwijsaanbod of net veranderen

niets aan deze relatie, tenzij bij controle voor aanbod in het begin van het schooljaar.

In het begin van het schooljaar voelen zesdejaars uit kleine scholen zich beter dan zesdejaars uit

grote scholen. Dit gaat sterker op voor sommige scholen dan voor andere, naargelang de

onderwijsvorm en net. De hoogste scores worden bereikt in scholen van 300 tot 400 leerlingen van

het TSOBSO en in scholen van dezelfde grootte van het gemeenschapsonderwijs.
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Tabel 156.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en grootte, gecontroleerd voor onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte

Model grootte aanbod

var grootte

var aanbod

var grootte * aanbod

Model grootte net

var grootte

var net

var grootte * net

3

9

3

3

3

5

3

1

1

.56

.80

.29

.45

1.14

.71

1.04

.48

1.44

4.32

6.32

2.32

3.53

9.03

5.47

8.09

3.69

11.15

.005

.0001

n.s.

.01

.0001

.0001

.0001

n.s.

.0009

.01

.05

.02

B > D

B > D

geen sign. groepsverschillen

B > D

geen sign. groepsverschillen

Op het einde van het schooljaar stellen we dezelfde trend vast: zesdejaars uit kleine scholen voelen

zich beter op school dan zesdejaars uit grote scholen, maar er zijn duidelijke verschillen naargelang

van het onderwijsaanbod en het net.

Tabel 157.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en grootte, gecontroleerd voor onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte

Model grootte aanbod

var grootte

var aanbod

var grootte * aanbod

Model grootte net

var grootte

var net

var grootte * net

3

9

3

3

3

5

3

1

1

.71

1.01

.80

.78

1.07

.79

.97

.62

1.32

5.41

8.03

6.35

6.18

8.55

6.13

7.52

4.75

10.18

.001

.0001

.0003

.0004

.0001

.0001

.0001

.03

.002

.01

.06

.03

A > D, C > D

A > D, C > D

1 > 2

A > D, C > D

vrij > gem

Wat de evolutie van het schoolwelbevinden betreft dient er een genuanceerd beeld te worden

gegeven. Zesdejaars uit kleine scholen van minder dan 300 leerlingen en uit scholen van 400 tot 600

leerlingen evolueren positiever dan de zesdejaars uit scholen van 300 tot 400 leerlingen. De meest

gunstige evolutie maken de leerlingen door uit zeer kleine ASOBSOTSO-scholen en uit de ASO-

scholen met 400 tot 600 leerlingen.
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Tabel 158.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en grootte, gecontroleerd voor onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Grootte

Model grootte aanbod

var grootte

var aanbod

var grootte * aanbod

Model grootte net

var grootte

var net

3

9

3

3

3

4

3

1

.41

.25

.32

.08

.20

.31

.33

.01

6.07

3.70

4.80

1.24

2.99

4.58

4.89

.14

.0004

.0001

.003

n.s.

.03

.001

.002

n.s.

.02

.03

.02

A > B, C > B

A > B, C > B

1 > 2, 4 > 2, 5 > 2

A > B, C > B

geen sign. groepsverschillen

5.4.3.9. Verband schoolwelbevinden en leerkrachtengeslachtsratio

In het begin van het schooljaar voelen de zesdejaars uit scholen met een overwegend vrouwelijks

corps zich beter dan de zesdejaars uit scholen met een gemengd lerarencorps. Dit is min of meer

uitgesproken naargelang van het onderwijsaanbod en de grootte. Dat scholen met een overwegend

vrouwelijk corps hoog scoren houdt verband met de hoge scores in dergelijke scholen met minder

dan 400 leerlingen en in ASO en TSOBSO-scholen.

Tabel 159.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en geslachtsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

var sexelkr * grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

var sexelkr * aanbod

Model sexelkr net

var sexelkr

var net

var sexelkr * net

2

8

2

3

3

7

2

3

2

4

2

1

1

.53

.64

.74

.78

.64

.83

.29

.15

1.87

.75

.96

.04

1.92

4.05

5.03

5.81

6.08

5.01

6.56

2.24

1.21

14.71

5.78

7.39

.28

14.87

.02

.0001

.003

.0004

.002

.0001

n.s.

n.s.

.0001

.0001

.0006

n.s.

.0001

.007

.04

.04

.02

vrouwen > midden

vrouwen > midden

B > D

vrouwen > midden

geen sign. groepsverschillen

vrouwen > midden

geen sign. groepsverschillen

Op het einde van het schooljaar voelen de zesdejaars van scholen met zowel een overwegend

mannelijk als een overwegend vrouwelijk lerarencorps zich beter op school dan de zesdejaars uit
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scholen van een gemengd lerarencorps. En dit is opnieuw het geval voor elk net, voor de scholen

met verschillend onderwijsaanbod en van verschillende grootte, hoewel ook hier interactie-effecten

optreden.

Tabel 160.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en geslachtsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

var sexelkr * grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

var sexelkr * aanbod

Model sexelkr net

var sexelkr

var net

var sexelkr * net

2

8

2

3

3

7

2

3

2

4

2

1

1

1.39

.77

1.18

.66

.57

.73

.69

.07

1.03

1.12

1.27

.02

1.69

10.70

6.06

9.26

5.15

4.44

5.68

5.36

.53

8.01

8.70

9.83

.18

13.09

.0001

.0001

.0001

.001

.004

.0001

.005

n.s.

.0004

.0001

.0001

n.s.

.0003

.02

.04

.03

.03

mannen > midden, vrouwen > midden

mannen > midden, vrouwen > midden

A > D, B > D

mannen > midden, vrouwen > midden

1 > 2

mannen > midden, vrouwen > midden

vrij > gem

Dezelfde trend zet zich door wat de evolutie van het welbevinden betreft. Het welbevinden van

leerlingen uit scholen met een overwegend mannelijk lerarencorps evolueert positiever dan dat van

leerlingen uit scholen met een gemengd lerarencorps, en het net, het onderwijsaanbod of de grootte

van de school veranderen niets aan deze relatie.

Tabel 161.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en geslachtsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Geslachtsratio lkr

(sexelkr)

Model sexelkr grootte

var sexelkr

var grootte

Model sexelkr aanbod

var sexelkr

var aanbod

Model sexelkr net

var sexelkr

var net

2

5

2

3

5

2

3

3

2

1

.36

.33

.22

.32

.23

.22

.14

.23

.23

.00

5.22

4.97

3.29

4.77

3.34

3.26

2.07

3.48

3.41

.01

.006

.0002

.04

.003

.005

.04

n.s.

.02

.03

n.s.

.01

.03

.01

.01

mannen > midden

mannen > midden, vrouwen > midden

A > B, C > B

mannen > midden

5 > 2, 1 > 2, 2 > 5

mannen > midden

geen sign. groepsverschillen
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5.4.3.10. Verband schoolwelbevinden en ervaring directie

In het begin van het schooljaar is er, onafhankelijk van grootte, onderwijsaanbod en net, een verband

tussen schoolwelbevinden en ervaring directie. De zesdejaars uit scholen met een directie met het

meeste ervaring voelen zich beter dan de laatstejaars uit scholen met een weinig ervaren directie.

Doch ook hier is er sprake van een interactie-effect, meer bepaald tussen ervaring en onder-

wijsaanbod en ervaring en net. Het welbevinden is vooral hoog in TSOBSO-scholen met een

directie met een gemiddelde ervaring en in scholen met eenzelfde aanbod maar met een directie met

veel ervaring.

Tabel 162.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en ervaring directie, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en

net (6e jaar)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring directie (ervdir)

Model ervdir grootte

var ervdir

var grootte

Model ervdir aanbod

var ervdir

var aanbod

var ervdir * aanbod

Model ervdir net

var ervdir

var net

var ervdir * net

2

5

2

3

7

2

3

1

4

2

1

1

1.13

.74

1.01

.18

1.16

1.26

.41

1.39

.49

1.89

.04

.78

8.73

5.75

7.80

1.36

9.28

10.05

3.30

11.13

7.69

14.75

.34

6.03

.0002

.0001

.0004

n.s.

.0001

.0001

.01

.001

.0001

.0001

n.s.

.01

.02

.03

.06

.02

meest erv > minst erv

meest erv > minst erv, midden > minst erv

B > C

meest erv > minst erv, midden > minst erv

geen sign. groepsverschillen

meest erv > minst erv, midden > minst erv

geen sign. groepsverschillen

Op het einde van het schooljaar wordt opnieuw dit verband tussen schoolwelbevinden en ervaring

directie in scholen van gelijk welke grootte, gelijk welk onderwijsaanbod en gelijk welk net

vastgesteld. Zesdejaars uit scholen met een directie met proportioneel weinig ervaring voelen zich

het minst goed. Maar ook hier moet wederom de aandacht worden getrokken op het interactie-effect

tussen ervaring van de directie en schoolgrootte en net. De laagste scores voor welbevinden treft

men aan in scholen van 300 tot 400 leerlingen en in scholen met meer dan 600 leerlingen met een

directie met weinig ervaring. Bij controle voor net worden de laagste scores gevonden in

gemeenschapsscholen met een weinig ervaren directie; in gemeenschapsscholen met een zeer

ervaren directie treft men de hoogste scores aan.



Resultaten schoolwelbevinden 363

Tabel 163.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en ervaring directie, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en

net (6e jaar)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring directie (ervdir)

Model ervdir grootte

var ervdir

var grootte

var ervdir * grootte

Model ervdir aanbod

var ervdir

var aanbod

Model ervdir net

var ervdir

var net

var ervdir * net

2

8

2

3

2

5

2

3

4

2

1

1

1.61

.73

.39

.57

.82

.71

1.20

.45

1.15

1.72

.05

2.18

12.39

5.71

3.03

4.44

.81

5.49

9.12

3.48

8.96

13.41

.41

16.94

.0001

.0001

.05

.004

.0003

.0001

.0001

.015

.0001

.0001

n.s.

.0001

.02

.03

.04

.03

meest erv > minst erv, midden > minst erv

meest erv > minst erv, midden > minst erv

A > D, C > D

meest erv > minst erv, midden > minst erv

1 > 2

meest erv > midden, meest erv > minst erv

vrij > gem

Wel is het niet zo dat een meer ervaren directie ertoe bijdraagt dat de zesdejaars een meer positieve

ontwikkeling doormaken wat betreft hun welbevinden in de school.

Tabel 164.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en ervaring directie, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Ervaring directie (ervdir)

Model ervdir grootte

var ervdir

var grootte

var ervdir * grootte

Model ervdir aanbod

var ervdir

var aanbod

Model ervdir net

var ervdir

var net

2

8

2

3

2

5

2

3

3

2

1

.06

.27

.01

.57

.28

.24

.26

.34

.16

.11

.29

.94

4.04

.19

8.42

4.17

3.56

3.81

5.07

7.29

1.62

4.28

n.s.

.0001

n.s.

.0001

.006

.003

.02

.02

n.s.

n.s.

.04

.002

.03

.02

.005

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

A > B, C > B

geen sign. groepsverschillen

1 > 2, 4 > 2, 5 > 2

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

5.4.3.11. Verband schoolwelbevinden en leeftijdsratio leerkrachten

We stellen alleen een verband vast tussen schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en

leeftijdsratio leerkrachten. Zesdejaars uit scholen met een proportioneel oud lerarencorps voelen

zich beter op school dan zesdejaars uit scholen met een jong lerarencorps. Ook hier blijkt dit effect
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min of meer sterk te zijn afhankelijk van de grootte, het onderwijsaanbod en vooral het net: dat

scholen met een jong corps lager scoren bij controle voor net, houdt verband met de lage score voor

scholen met een jong leerkrachtencorps dat enkel in het vrij onderwijs is terug te vinden.

Tabel 165.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en leeftijdsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdsratio lkr

(lftlkr)

Model lftlkr grootte

var lftlkr

var grootte

var lftlkr * grootte

Model lftlkr aanbod

var lftlkr

var aanbod

var lftlkr * aanbod

Model lftlkr net

var lftlkr

var net

var lftlkr * net

2

8

2

3

3

8

2

3

3

4

2

1

1

.56

.57

.33

.52

.76

.37

.66

.08

.45

1.35

.79

.95

3.09

4.25

4.40

2.59

4.07

5.95

2.84

5.11

.64

3.43

10.63

6.23

7.50

24.25

.01

.0001

n.s.

.007

.0005

.004

.006

n.s.

.02

.0001

.002

.006

.0001

.008

.03

.02

.04

oud > jong

oud > jong

B > D

oud > jong

geen sign. groepsverschillen

oud > jong

geen sign. groepsverschillen

Op het einde van het schooljaar verdwijnt dit verband. Een gemiddeld oud of jong

leerkrachtencorps heeft geen verschillende invloed op het welbevinden van de leerlingen. Wanneer

we net constant houden is het verband wel significant, maar hier speelt wederom het hoger vermelde

interactie-effect.
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Tabel 166.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en leeftijdsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdsratio lkr

(lftlkr)

Model lftlkr grootte

var lftlkr

var grootte

var lftlkr * grootte

Model lftlkr aanbod

var lftlkr

var aanbod

Model lftlkr net

var lftlkr

var net

var lftlkr * net

2

8

2

3

3

5

2

3

4

2

1

1

.19

.51

.09

.94

.61

.38

.37

.51

1.05

.69

1.78

1.77

1.43

3.95

.66

7.26

4.73

2.92

2.84

3.90

8.11

5.34

13.78

13.69

n.s.

.0001

n.s.

.0001

.003

.01

n.s.

.009

.0001

.005

.0002

.0002

.003

.03

.02

.03

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

A > D, C > D

geen sign. groepsverschillen

1 > 2

geen sign. groepsverschillen

vrij > gem

Het verband evolutie schoolwelbevinden en leeftijdsratio leerkrachten is niet significant.

Tabel 167.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en leeftijdsratio leerkrachten, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdsratio lkr

(lftlkr)

Model lftlkr grootte

var lftlkr

var grootte

Model lftlkr aanbod

var lftlkr

var aanbod

Model lftlkr net

var lftlkr

var net

2

5

2

3

5

2

3

3

2

1

.11

.29

.11

.41

.18

.09

.22

.11

.04

.11

1.57

4.29

1.62

6.1

2.58

1.38

3.25

1.57

.55

1.58

n.s.

.007

n.s.

.0004

.02

n.s.

.02

n.s.

n.s.

n.s.

.003

.02

.01

.006

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

A > B, C > B

geen sign. groepsverschillen

1 > 2, 4 > 2, 5 > 2

geen sign. groepsverschillen

geen sign. groepsverschillen

5.4.3.12. Verband schoolwelbevinden en leeftijdscategorie van de directie

Zowel in het begin als op het einde van het schooljaar is het schoolwelbevinden van de laatstejaars

verbonden met de leeftijdscategorie van de directie. Dit verband blijft na controle voor grootte,

aanbod en net significant. In het begin van het schooljaar voelen leerlingen uit scholen met een

relatief oude directie zich beter dan leerlingen uit scholen met een directie van de middencategorie of
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een jonge directie. Dit is ook het geval op het einde van het schooljaar. Doch hier staan leerlingen

met een relatief jonge directie positiever tegenover de school dan dezen met een directie van

gemiddelde leeftijd. Er moet hier wel aandacht worden besteed aan de interactie-effecten, die vooral

tussen net en leeftijdscategorie optreden: de laagste scores op het einde van het jaar worden vooral

gevonden in vrije en gemeenschapsscholen met directies van de middencategorie.

Tabel 168.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden in het begin van het schooljaar en leeftijdscategorie van de directie, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband begin en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdscategorie directie

(lftdir)

Model lftdir grootte

var lftdir

var grootte

Model lftdir aanbod

var lftdir

var aanbod

Model lftdir net

var lftdir

var net

var lftdir * net

2

5

2

3

5

2

3

4

2

1

1

.93

.75

1.04

.51

.57

1.09

.20

.83

1.55

.002

1.11

7.15

5.84

8.04

4.02

4.36

8.41

.21

6.45

12.05

.01

8.61

.0008

.0001

.003

.07

.0006

.0001

n.s.

.0001

.0001

n.s.

.003

.01

.03

.02

.02

oud > midden

oud > midden, oud > jong

B > D

oud>midden, oud > jong

geen sign. groepsverschillen

oud > midden, oud > jong

geen sign. groepsverschillen

Tabel 169.Variantie-analyse van de relatie schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar en leeftijdscategorie van de directie, gecontroleerd voor grootte,

onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband einde en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdscategorie directie

(lftdir)

Model lftdir grootte

var lftdir

var grootte

var lftdir * grootte

Model lftdir aanbod

var lftdir

var aanbod

Model lftdir net

var lftdir

var net

var lftdir * net

2

9

2

3

4

5

2

3

4

2

1

1

1.03

.67

1.46

.92

.33

.42

.47

.11

1.13

1.37

.05

2.51

7.84

5.25

11.41

7.25

2.60

3.25

3.65

.80

8.72

10.69

.40

1.51

.0004

.0001

.0001

.001

.03

.006

.03

n.s.

.0001

.0001

n.s.

.0001

.01

.04

.01

.03

oud > midden, jong > midden

oud > midden, jong > midden

geen sign. groepsverschillen

oud > midden, jong > midden

1 > 2

oud > midden, jong > midden

vrij > gem
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De leeftijdscategorie van de directie blijkt evenwel geen invloed te hebben op een stijging of daling

van het welbevinden van de leerlingen gedurende het schooljaar.

Tabel 170.Variantie-analyse van de evolutie schoolwelbevinden en leeftijdscategorie van de directie, gecontroleerd voor grootte, onderwijsaanbod en net (6e jaar)

Verband evolutie en Df MS F p R Significante groepsverschillen

(p < .05)

Leeftijdscategorie directie

(lftdir)

Model lftdir grootte

var lftdir

var grootte

Model lftdir aanbod

var lftdir

var aanbod

Model lftdir net

var lftdir

var net

2

5

2

3

5

2

3

3

2

1

.02

.32

.19

.34

.29

.38

.24

.23

.23

.11

.34

4.76

2.78

5.03

4.30

5.65

4.27

3.42

3.31

1.60

n.s.

.0003

n.s.

.001

.0007

.004

.005

.02

.04

n.s.

.00

.02

.02

.009

geen sign. groepsverschillen

jong > oud

A > B, C > B

jong > oud

1 > 2, 4 > 2, 5 > 2

jong > oud

geen sign. groepsverschillen

5.4.4. BESLUIT

Aan het einde van dit onderzoek naar verbanden tussen schoolkenmerken en schoolwelbevinden

waarbij er werd gecontroleerd voor schoolgrootte, onderwijsaanbod en net, moeten wij vaststellen

dat de schoolkenmerken slechts en klein deel van de variantie in schoolwelbevinden verklaren. Als

men de cijfers van het 1e jaar B in acht neemt, dan krijgt men de indruk dat hier de

schoolkenmerken meer van de variantie verklaren; de R2's zijn immers groter. Dit moet meteen

worden gerelativeerd; er worden immers in het B-jaar veel minder schoolkenmerken die iets

verklaren van de variantie in schoolwelbevinden teruggevonden dan in de andere klassen.

Het is verder wel duidelijk geworden dat de vroeger gedane vaststellingen (zie p. 294) niet zonder

betekenis waren. Als we de vaststellingen van 5.4 overlopen dan blijken de schoolkenmerken wel

enige betekenis te hebben voor het welbevinden van de leerlingen. Wij beperken ons in dit overzicht

tot de schoolkenmerken die significante verschillen tussen de categorieën vertoonden na controle

van hetzij onderwijsnet, hetzij onderwijsaanbod, hetzij schoolgrootte. Dit laat ons toe de volgende

conclusies te formuleren zonder dat we hierbij de richting van de verbanden beschrijven.

In het begin van het schooljaar in het 1e jaar A is er enig verband tussen schoolwelbevinden van de

leerlingen enerzijds en het onderwijsaanbod, de statuutsratio, de diplomaratio, de geslachtsratio van
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de leerlingen en de leerkrachten, de ervaring en de leeftijd van de directie en de leeftijdsratio van de

leerkrachten anderzijds.

Op het einde van het schooljaar is er een verband met de volgende schoolkenmerken: type van de

school, onderwijsaanbod, statuutsratio, diplomaratio, geslachtsratio van leerkrachten en leerlingen,

ervaring en leeftijd van directie en leeftijdsratio van de leerkrachten.

Wat de evolutie betreft spelen de volgende variabelen een rol: type, onderwijsaanbod,

schoolstructuur, geslachtsratio van de leerlingen, schoolgrootte en ervaring van de directie.

In het 1e jaar B zijn in het begin van het schooljaar enkel het onderwijsaanbod en de leeftijd van de

directie van belang en op het einde van het schooljaar de statuutsratio en de diplomaratio van de

leerkrachten.

In het 6e jaar zijn in het begin van het schooljaar de volgende kenmerken van enige betekenis: type,

onderwijsaanbod, statuuts- en diplomaratio, structuur, schoolgrootte, sekseratio van leerkrachten,

ervaring van de directie en de leeftijdsratio van leerkrachten en directie. Op het einde van het

schooljaar vindt men de volgende schoolkenmerken: net, type, onderwijsaanbod, statuutsratio,

structuur, sekseratio van de leerkrachten en de leerlingen, schoolgrootte, ervaring van de directie en

leeftijd van directie. De evolutie van het welbevinden ontwikkelt vooral in relatie met: statuutsratio,

structuur, sekseratio van de leerkrachten en schoolgrootte.
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6. RESULTATEN SCHOOLVORDERINGEN

6.1. Bespreking van de gehele leerlingenpopulatie

Van alle eerstejaars, zowel A-klassen als B-klassen, hebben we in het begin en op het einde van het

schooljaar een schoolvorderingentoets Wiskunde én Nederlands afgenomen. Deze metingen

verschillen met deze van het schoolwelbevinden daar we op het einde van het schooljaar de

leerlingen andere toetsen hebben voorgelegd. Daarenboven werd op het einde van het schooljaar

voor de toets Wiskunde naargelang het net een andere toets gebruikt daar de leerplannen voor beide

netten verschillen.

Naar de verwerking toe hebben we dan ook een andere strategie moeten volgen. Daar de

gemiddelde scores op de verschillende toetsen van elkaar verschilden (zie tabel) en de resultaten

normaal verdeeld zijn, hebben we alle toetsen, vooraleer ze te vergelijken, op eenzelfde gemiddelde

50 (op 100) en op eenzelfde standaardafwijking 10 gebracht.

Tabel 171.Gemiddelde percentuele scores op de schoolvorderingstoetsen alvorens ze te
standaardiseren

A-klassen B-klassen

Beginscore Nederlands 74.64 48.32

Eindscore Nederlands 56.5 60.13

Beginscore Wiskunde 55.35 24.07

Eindscore Wiskunde* 38.84/39.88 47.73

* : De eindtoets Wiskunde voor de A-klassen is enigszins verschillend naargelang het net daar het
leerplan van het vrij onderwijs verschilt van het leerplan gemeenschapsonderwijs. De eerste score is
deze van het vrij onderwijs.

In wat volgt bespreken we een drietal scores. Vooreerst bekijken we de beginscores van beide

toetsen (Wiskunde en Nederlands). Op basis hiervan kunnen we vaststellen of bepaalde categorieën

van scholen hoger presterende leerlingen aantrekken dan andere categorieën van scholen.
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Een tweede zeer interessante score is de eindscore: stellen we al dan niet dezelfde verbanden vast in

het begin en op het einde van het schooljaar naargelang de scholen? Indien ja, dan kunnen we

concluderen dat bepaalde scholen er niet in slaagden om de verschillen in de loop van het schooljaar

weg te werken. Bij een negatief antwoord echter mogen we stellen dat bepaalde scholen wel een

invloed hebben op de vorderingen van de leerlingen ten opzichte van andere scholen. Een derde

score is de evolutie die de leerlingen doormaken gedurende het schooljaar (score juni - score

september).

Wegens het werken met z-scores ( X 1= 50) nemen we afstand van de ruwe toetsuitslagen.

Interpretatie van de toetsscores dient dus steeds relatief te gebeuren. In tegenstelling tot het

schoolwelbevinden kunnen we de eventuele verschillen tussen de begin- en de eindscores voor de

gehele leerlingenpopulatie niet onderzoeken daar het verschil 0 is. Wel kunnen we U een beeld

geven van de gevarieerdheid van de scores Nederlands en Wiskunde naargelang de school en de

klas.

- A-klassers

De begin- en eindscores van de toetsen Nederlands en Wiskunde, zowel per school als per klas, vindt

u in tabel 172 en 173. Tabel 174 geeft de evoluties weer op beide vakken. Voor Nederlands stellen

we vast dat drie scholen achteruitgaan, 13 scholen stagneren en twee scholen gaan vooruit. (Voor

alle duidelijkheid: stagneren betekent hier 'gemiddeld evolueren'.) Voor Wiskunde gaan er twee

scholen op achteruit, 13 scholen stagneren en drie scholen kennen een vooruitgang. Opmerkelijk is

dat de scholen die voor één van de twee vakken een significante evolutie kennen voor het andere vak

stagneren.

Op klasniveau stellen we voor Nederlands vast dat er zes klassen een achteruitgang kennen, acht

klassen kennen een vooruitgang en de overige 63 klassen stagneren. Voor Wiskunde zien we dat

acht klassen vooruitgaan, vier klassen achteruitgaan en 65 klassen stagneren. Wanneer we de

evoluties van Nederlands en Wiskunde samen bekijken zien we dat er in onze steekproef vier

klassen zijn die voor beide vakken vooruitgaan, één klas die voor beide vakken achteruitgaat, 16

klassen die een significante evolutie kennen op één van beide vakken en 56 klassen die niet

evolueren.
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Tabel 172. Schoolvorderingen Nederlands in het begin (eerste score) en einde van het schooljaar (tweede score) bij eerstejaars A-klassen

School nr. Tot. Klasgemiddelden

1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
8
9

10
13
14
15
16
17
20
21
23
25

44.41/42.99
53.27/52.95
54.94/56.30
55.73/53.95
49.69/50.58
44.67/46.04
58.19/61.08
58.39/58.43
51.47/53.17
46.26/46.46
44.35/44.16
39.31/39.41
45.04/42.97
42.67/42.72
49.35/47.58
53.26/53.11
52.12/50.15
49.33/49.63

53.76/50.82
49.90/43.48
60.44/60.83
60.81/61.59
54.66/52.96
51.18/55.93
60.93/63.23
51.68/49.64
45.90/49.04
45.83/46.03
46.37/44.60
39.31/39.41
41.05/38.89
52.15/46.27
55.53/51.23
56.73/57.25
49.97/46.74
53.40/53.42

42.01/39.76
60.90/62.14
60.89/62.89
52.48/51.16
53.68/56.25
45.96/42.91
60.49/62.58
54.86/52.17
50.43/48.71
44.35/46.28
46.32/47.33

46.68/44.68
52.19/51.05
46.83/45.99
45.74/44.13
49.90/50.34
47.12/50.02

41.54/40.77
62.49/64.05
46.31/49.00
47.94/41.56
55.73/54.45
36.74/39.58
62.03/65.67
61.77/63.26
50.51/54.32
48.57/46.88
46.32/45.91

48.33/46.29
39.96/38.78
48.91/47.39

48.57/46.95
45.91/44.60

41.17/40.80
53.53/54.40
49.79/50.11
62.42/61.71
44.75/47.18

53.22/56.63
59.22/58.84
58.03/59.75

37.61/38.09

40.91/37.79

61.16/58.91

51.61/51.19

54.59/52.34
45.26/45.00

53.74/56.73
60.89/63.13

40.94/41.65

51.54/48.04

52.27/52.03

39.73/44.03

32.28/43.15

40.90/42.23

37.13/40.19

50.55/49.84

41.98/40.74
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Tabel 173. Schoolvorderingen Wiskunde in het begin (eerste score) en einde van het schooljaar (tweede score) bij eerstejaars A-klassen

School nr. Tot. Klasgemiddelden

1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
8
9

10
13
14
15
16
17
20
21
23
25

45.53/45.46
53.43/53.07
55.72/56.37
57.25/57.35
48.52/50.60
43.51/46.54
57.49/57.36
60.07/60.50
54.33/49.48
44.95/44.91
43.41/47.14
41.97/42.87
44.47/42.44
43.83/43.28
46.70/46.11
51.26/48.40
48.52/47.35
50.10/50.69

52.74/50.81
47.11/48.07
57.77/61.02
60.07/60.24
48.51/51.20
47.92/56.62
57.05/60.04
52.73/53.20
47.75/45.23
41.26/41.84
44.76/48.75
41.97/42.87
40.01/39.85
52.52/51.18
51.62/51.85
54.18/52.37
48.40/46.41
54.06/53.61

42.20/44.52
61.02/62.90
64.15/63.47
55.33/57.99
49.71/55.62
42.82/42.34
60.69/57.44
53.33/52.31
52.41/49.16
44.83/45.96
45.02/49.26

47.50/45.00
52.39/50.04
45.62/47.30
44.92/39.81
46.85/45.34
50.54/50.46

46.07/45.12
65.39/61.60
47.78/49.33
47.84/42.56
54.23/56.03
39.85/41.08
62.17/62.93
63.14/64.62
55.04/51.76
47.09/45.43
44.11/49.69

46.84/42.95
41.69/40.05
45.63/42.95

43.33/43.89
44.83/47.19

43.03/44.82
51.46/53.38
50.65/49.13
65.19/70.00
46.66/46.27

52.18/53.24
63.20/62.76
61.21/51.65

39.23/40.05

41.07/40.44

58.32/57.73

42.77/41.24
53.62/52.04

57.18/54.06
46.83/45.86

55.06/52.64
63.07/64.20

41.45/41.16

46.85/44.40

52.79/51.21

39.22/43.62

36.23/41.66

44.23/46.51

40.68/39.33

47.54/44.53

40.76/39.14
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Tabel 174.Uitslagen t-test: Significante verschillen binnen scholen en klassen - evolutie schoolvorderingen Nederlands (eerste score) en schoolvorderingen
Wiskunde (tweede score) bij eerstejaars A-klassen

School nr. Tot. Klasgemiddelden

1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
8
9

10
13
14
15
16
17
20
21
23
25

-1.42/-0.07
-0.32/-0.36
1.36/0.65
-1.78/0.11
0.89/2.08
1.37/3.03
2.88/-0.12
0.04/0.43
1.70/-4.85
0.19/-0.05
-0.19/3.74
0.10/0.90

-2.08/-2.03
0.05/-0.55
-1.77/-0.59
-0.16/-2.85
-1.97/-1.17
0.30/0.58

-2.94/-1.93
-6.42/0.96
0.39/3.25
0.78/0.17
-1.70/2.69
4.75/8.69
2.30/2.99
-2.03/0.47
3.15/-2.52
0.20/0.58
-1.77/3.98
0.10/0.90

-2.16/-0.17
-5.88/-1.34
-4.29/0.23
0.51/-1.81
-3.23/-1.99
0.03/-0.45

-2.25/2.31
1.24/1.87
2.00/-0.68
-1.32/2.65
2.57/5.90

-3.05/-0.48
2.09/-3.25
-2.69/-1.02
-1.72/-3.25
1.92/1.13
1.01/4.23

-2.01/-2.50
-1.13/-2.35
-0.84/1.68
-1.61/-5.11
0.44/-1.51
2.90/-0.08

-0.77/-0.95
1.56/-3.80
2.69/1.55

-6.38/-5.29
-1.29/1.80
2.84/1.22
3.64/0.76
1.49/1.48
3.81/-3.28
-1.69/-1.66
-0.41/5.57

-2.04/-3.89
-1.18/-1.63
-1.52/-2.68

-1.62/0.56
-1.31/2.36

-0.55/1.79
0.87/1.92
0.32/-1.52
-0.71/4.81
2.43/-0.38

3.41/1.06
-0.37/-0.45
1.72/-9.56

0.49/0.83

-3.13/-0.63

-2.25/-0.59

-0.38/-1.53
-0.43/-1.58

-2.25/-3.11
-0.26/-0.97

3.00/-2.41
2.23/1.13

0.70/-0.29

-3.50/-2.44

-0.24/-1.58

4.29/4.40

10.87/5.43

1.34/2.28

3.06/-1.35

-0.71/-3.01

-1.24/-1.61

1e score : evolutie score nederlands (vooruitgang : +; achteruitgang : -)
2e score : evolutie score wiskunde (vooruitgang : +; achteruitgang : -)
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- B-klassers

In tabel 175 en 176 geven we de gestandaardiseerde begin- en eindscores Nederlands en Wiskunde

weer. Wanneer we de evoluties bestuderen in tabel 177 stellen we voor Nederlands vast dat twee

scholen vooruitgang maken, één school achteruitgang en de overige negen scholen stagneren. Voor

Wiskunde stagneren alle scholen uitgezonderd school 2 die vooruitgang maakt. Ook hier stellen we

vast dat op de vakken Wiskunde en Nederlands anders gescoord wordt. Op klasniveau zien we voor

Nederlands in drie scholen een vooruitgang en in twee scholen een achteruitgang. Voor Wiskunde

hebben we één klas die een negatieve evolutie kent en één klas met een positieve evolutie. Bij één

klas stellen we een vooruitgang voor Nederlands én een achteruitgang voor Wiskunde vast; bij een

andere klas een vooruitgang voor beide vakken.

Tabel 175.Schoolvorderingen Nederlands in het begin (eerste score) en einde van het schooljaar
(tweede score) bij eerstejaars B-klassen

School nr. Tot. Klasgemiddelden

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16

17

25

48.69/50.86

50.65/52.57

55.57/50.56

60.83/51.10

42.56/45.62

51.11/57.27

51.04/55.25

53.08/52.20

42.16/42.13

55.57/52.20

48.37/46.34

49.72/46.28

48.69/50.86

54.27/52.20

55.57/50.56

60.83/51.10

42.56/45.62

51.11/57.27

51.04/55.25

53.08/52.20

42.16/42.13

55.57/52.20

45.34/48.76

49.72/46.28

44.96/53.14

48.85/45.77 48.77/43.38 51.37/47.88



Resultaten schoolvorderingen 375

Tabel 176.Schoolvorderingen Wiskunde in het begin (eerste score) en einde van het schooljaar
(tweede score) bij eerstejaars B-klassen

School nr. Tot. Klasgemiddelden

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16

17

25

47.41/51.67

49.52/55.64

45.00/45.26

60.73/52.92

45.92/47.82

46.23/47.56

55.75/52.26

53.63/54.45

52.94/50.62

47.26/49.35

49.39/46.98

46.23/47.10

47.41/51.67

51.28/53.61

45.00/45.26

60.73/52.92

45.92/47.82

46.23/47.56

55.75/52.26

53.63/54.45

52.94/50.62

47.26/49.35

44.89/47.77

46.23/47.10

46.76/58.82

49.09/44.15 52.96/49.72 51.09/46.03
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Tabel 177.Uitslagen t-test: Significante verschillen binnen scholen en klassen - evolutie
schoolvorderingen Nederlands (eerste score) en schoolvorderingen Wiskunde (tweede
score) bij eerstejaars B-klassen

School nr. Tot. Klasgemiddelden

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16

17

25

2.17/4.26

1.92/6.12

-5.01/.027

-9.73/-7.81

3.06/1.89

6.16/1.33

4.22/-3.49

-0.88/0.81

-0.03/-2.32

-3.37/2.09

-2.03/-2.41

-3.44/0.87

2.17/4.26

-2.07/2.33

-5.01/0.27

-9.73/-7.81

3.06/1.89

6.16/1.33

4.22/-3.49

-0.88/0.81

-0.03/-2.32

-3.37/2.09

3.42/2.88

-3.44/0.87

8.18/12.06

-3.07/-4.94 -5.39/-3.24 -3.48/-5.06

6.2. Relatie tussen schoolkenmerken en schoolvorderingen

Deze analyses gebeurden naar analogie met het leerkrachtenonderzoek en het welbevinden van de

leerlingen aan de hand van variantie-analyse gevolgd door de Tukey-toets. De resultaten zijn

opgenomen in tabellen 182 tot 187.

6.2.1. EERSTEJAARS A-KLASSEN

6.2.1.1. School

De SVT-resultaten van de A-klassers hangen zeer sterk samen met de school waartoe men behoort.

Wegens de vele verschillen geven we de resultaten in de tekst weer en niet in de tabellen.
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a. Beginscore schoolvorderingen:

- Nederlands :

scholen 8 en 9 > scholen 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23 en 25

school 4 > scholen 1, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20 en 25

school 3 > scholen 1, 5, 6, 13, 14, 15, 16 en 17

scholen 2, 21 en 23 > scholen 1, 6, 13, 14, 15, 16 en 17

school 10 > scholen 1, 6, 14, 15, 16 en 17

school 5 > scholen 1, 14, 15 en 17

scholen 20 en 25 > scholen 15 en 17

- Wiskunde

school 9 > scholen 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 en 25

school 8 > scholen 1, 2, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 en 25

scholen 3 en 4 > scholen 1, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23 en 25

scholen 2 en 10 > scholen 1, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20 en 23

school 21 > scholen 1, 6, 13, 14, 15 en 17

scholen 5, 23 en 25 > scholen 14 en 17

b. Eindscore schoolvorderingen:

- Nederlands

school 8 > scholen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 en 25

school 9 > scholen 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23 en 25

school 3 > scholen 1, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23 en 25

scholen 2 en 4 > scholen 1, 6, 13, 14, 15, 16, 17 en 20

scholen 10 en 21 > scholen 1, 6, 13, 14, 15, 16 en 17

scholen 5, 23 en 25 > scholen 1, 14, 15, 16 en 17

- Wiskunde

scholen 8 en 9 > scholen 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 en 25

scholen 3 en 4 > scholen 1, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 en 25

school 2 > scholen 1, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20 en 23

school 5 > scholen 1, 13, 15, 16 en 17

school 25 > scholen 1, 13, 16 en 17
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school 10 > scholen 16 en 17

c. Evolutie schoolvorderingen:

- Nederlands

school 8 > scholen 1, 2, 4, 16, 20 en 23

- Wiskunde

scholen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 17 en 25 > school 23

scholen 1, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 17 en 25 > school 21

school 14 > school 20

6.2.1.2. Net

Met betrekking tot het net stellen we alleen voor Wiskunde een significant verschil vast. In het

begin van het schooljaar scoren de vrije scholen hoger dan de gemeenschapsscholen. Deze laatste

categorie maakt echter een grotere evolutie door doorheen het schooljaar (gem > vrij) zodat tegen

het einde van het schooljaar beide netten gelijk scoren.

6.2.1.3. Type

Zowel in het begin als op het einde van het schooljaar stellen we voor beide vakken vast dat de type

1-scholen hoger scoren dan de type 1 + 2- scholen. Voor Wiskunde stellen we dit ook vast met

betrekking tot de type 2-scholen t.o.v. de type 1 + 2-scholen. Op het einde van het schooljaar scoren

de type 1-scholen beter dan de type 2-scholen op het vak Nederlands.

Alleen voor het vak Nederlands stellen we evoluties vast in de loop van het schooljaar: de type 1 en

de type 1 + 2-scholen gaan meer vooruit dan de type 2-scholen.

6.2.1.4. Aanbod

Het aanbod verklaart tussen de 19 en de 29 % van de variantie van de testresultaten. Op beide

testmomenten stellen we dezelfde verbanden vast, dit voor de beide vakken. De ASO-scholen doen

het significant beter dan alle andere categorieën van scholen (ASOBSO-, TSOBSO- en ASOT-

SOBSO-scholen). De ASOBSO-school scoort hoger dan de TSO-BSO-scholen en ook de

ASOTSOBSO-scholen scoren hoger dan de TSOBSO-scholen.

Voor Nederlands stellen we vast dat de ASO-scholen een grotere evolutie doormaken dan de

ASOTSOBSO- en de TSOBSO-scholen. Dit is te verwachten, vermits de ASO-scholen andere

doelstellingen hebben dan de TSO- en BSO-scholen.
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6.2.1.5. Structuur

In het begin van het schooljaar zitten gemiddeld beter scorende leerlingen op beide toetsen in de

middenscholen. In de loop van het jaar slagen de leerlingen van de middenscholen erin om een

grotere evolutie te maken dan de leerlingen uit de 1+2-gradenscholen voor Nederlands en de drie-

gradenscholen voor Wiskunde. De drie-gradenscholen evolueren op Nederlands beter dan de 1+2

gradenscholen.

Op het einde van het schooljaar doen de middenscholen het nog steeds beter dan de andere scholen.

Voor Nederlands scoren de drie-gradenscholen op het einde van het schooljaar hoger dan de 1+2-

gradenscholen.

6.2.1.6. Grootte

De vaststellingen met betrekking tot de grootte van de scholen zijn zeer eenduidig. Zowel in het

begin als op het einde van het schooljaar stellen we dezelfde verbanden vast. In de loop van het

schooljaar doen er zich geen significante evoluties voor. De schoolgrootte heeft aldus geen invloed

op de mate van schoolvorderingen van de leerlingen.

De grote scholen (+ 600 leerlingen) krijgen in het begin van het schooljaar de leerlingen die

significant lager scoren op beide toetsen dan de andere drie categorieën van scholen. De grote

scholen slagen er niet in om gedurende het schooljaar deze achterstand weg te werken.

6.2.1.7. Geslachtsratio leerlingen

Weerom stellen we dezelfde resultaten vast in het begin als op het einde van het schooljaar. Zowel

voor Nederlands als voor Wiskunde behaalt de middengroep (gemengde scholen) hogere scores dan

de meisjes- en de jongensscholen. De beter scorende leerlingen zitten in de gemengde scholen.

Voor Nederlands stellen we op beide momenten een hogere score vast in de meisjesscholen ten

opzichte van de jongensscholen.

Met betrekking tot de doorgemaakte evolutie stellen we voor Wiskunde vast dat de gemengde

scholen meer vooruitgang maken dan de jongensscholen.

6.2.1.8. Geslachtsratio leerkrachten

Voor Nederlands stellen we vast dat zowel in het begin als op het einde van het schooljaar de

scholen met overwegend vrouwelijke leerkrachten het beter doen dan de twee andere categorieën

van scholen. In de loop van het schooljaar heeft de geslachtsratio van de leerkrachten geen enkele

invloed op mogelijke evoluties.
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Voor Wiskunde stellen we vast dat de beter scorende leerlingen eerder in de scholen met overwe-

gend vrouwelijke leerkrachten zitten dan in de middengroepscholen. Gedurende het schooljaar

spelen er zich hier wel evoluties af: de middengroep maakt significant meer vooruitgang dan scholen

met een overwicht aan mannelijke of vrouwelijke leerkrachten. Op het einde van het schooljaar

stellen we geen verschillen meer vast tussen de uitslagen van de leerlingen voor Wiskunde op basis

van de sekseratio van de leerkrachten.

6.2.1.9. Arbeidssituatie leerkrachten

Voor beide vakken en op beide momenten stellen we dezelfde verbanden vast: in de scholen met het

minst deeltijdswerkende leerkrachten scoren de leerlingen significant lager dan in de middengroep-

scholen en de scholen met de meest deeltijdswerkende leerkrachten. Voor Nederlands stellen we

een grotere verbetering vast in de loop van het jaar bij de leerlingen in scholen met de minst

deeltijdswerkenden dan in scholen van de middengroep. Ondanks deze evolutie scoren de leerlingen

in scholen met de kleinste proportie deeltijdswerkende leerkrachten op het einde van het schooljaar

nog steeds lager dan de middengroep.

Dit fenomeen vraagt verder onderzoek. Er is immers geen directe verklaring voor.

6.2.1.10. Diploma leerkrachten

Ook hier stellen we dezelfde verbanden vast op beide momenten en voor beide toetsen: de scholen

met de meest universitair gediplomeerde leerkrachten hebben significant hoger scorende leerlingen

dan de middengroepscholen en de scholen met de minst universitair gediplomeerden. De verklaring

van dit fenomeen moet wellicht gezocht worden in het onderwijsaanbod: ASO-scholen stellen meer

universitair geschoolden tewerk.

Met betrekking tot de evoluties die de leerlingen doormaken stellen we voor beide vakken

verschillen vast. Voor Nederlands maken de leerlingen uit de scholen met het grootst aantal

universitairen een grotere evolutie door dan de twee andere groepen. Voor Wiskunde stellen we het

tegenovergestelde vast: de scholen met het meest universitairen kennen een significant lagere

evolutie dan de andere scholen. Dit verband vergt verder onderzoek.

6.2.1.11. Statuut leerkrachten

Deze resultaten zijn niet zo rechtlijnig. Voor Nederlands stellen we vast dat in het begin van het

schooljaar de leerlingen uit de scholen waar het meest vastbenoemde leerkrachten werken hogere

resultaten halen dan de leerlingen uit de middengroep. In de loop van het schooljaar stijgen de

scholen met de meest vastbenoemden opmerkelijk meer dan de middengroep. Op het einde van het
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schooljaar stellen we dan ook een nog grotere kloof vast tussen de groep 'meest vast' en de midden-

groep. De groep 'meest vast' scoort dan eveneens significant hoger dan de groep 'minst vast'.

Voor Wiskunde stellen we vast dat de laagst scorende leerlingen in de middengroep zitten. De

categorieën 'meest vast' en 'minst vast' scoren significant hoger dan de middencategorie. In de loop

van het schooljaar spelen er zich geen significante evoluties af. Op het einde van het schooljaar

scoort de groep 'meest vast' significant hoger dan de middengroep en de groep 'minst vast'.

6.2.1.12. Leeftijd leerkrachten

Er is geen relatie tussen de leeftijd van de leerkrachten en de beginscore van de leerlingen. In de

loop van het schooljaar maken de leerlingen uit scholen met oudere leerkrachten een grotere evolutie

door voor Nederlands dan de leerlingen uit scholen met jongere leerkrachten. Op het einde van het

schooljaar scoren de leerlingen uit de middengroep significant hoger op de Wiskundetoets dan de

leerlingen uit de scholen met overwegend jonge leerkrachten.

6.2.1.13. Ervaring leerkrachten

De ervaring van de leerkrachten heeft geen invloed op de mogelijke evoluties die de leerlingen

maken in de loop van het schooljaar. In het begin en op het einde van het schooljaar stellen we voor

beide toetsen dezelfde significante verbanden vast. Voor Nederlands en Wiskunde scoren leerlingen

met ervaren leerkrachten hoger dan leerlingen met leerkrachten met een gemiddelde ervaring en die

scoren op hun beurt hoger dan leerlingen met weinig ervaren leerkrachten.

6.2.1.14. Ervaring directie

Wanneer we de begin- en eindscore bekijken dan stellen we voor beide toetsen dezelfde verbanden

vast. De scholen die geleid worden door een directie met veel ervaring scoren hoger dan de scholen

met directies met een middelmatige en beperkte ervaring. Wanneer we de evoluties bekijken dan

stellen we verschillen vast naargelang het gaat om Wiskunde, dan wel om Nederlands. Voor

Nederlands maakt de groep 'meest ervaring' een grotere evolutie door dan de twee andere groepen.

Voor Wiskunde maakt de middengroep een grotere vooruitgang dan de groepen 'minst ervaring' en

'meest ervaring'.
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6.2.1.15. Geslacht directie

Er worden geen significante verschillen vastgesteld tussen leerlingen uit scholen met een mannelijke

of een vrouwelijke directie.

6.2.1.16. Leeftijd directie

Hoe ouder de directie, hoe hoger de begin- en eindscores van de leerlingen zijn. Wanneer we de

evoluties bekijken, stellen we vast dat de middengroep meer evolueert dan de groep 'jong' en 'oud'

voor het vak Wiskunde. Voor Nederlands ligt dit anders: hier is de vooruitgang sterker in scholen

met zeer ervaren directies.

Wat de invloed van de kenmerken van de directies betreft zal moeten nagegaan worden in welke

mate deze factor beïnvloed wordt door andere, o.a. het onderwijsaanbod.

6.2.2. EERSTEJAARS B-KLASSEN

6.2.2.1. School

Er is een veel kleiner verband tussen de school als entiteit en de cognitieve leerresultaten van de

leerlingen in de B-klassen dan in de A-klassen. Voor Nederlands stellen we slechts enkele

verschillen tussen de scholen vast. Voor Wiskunde stellen we alleen bij de evolutie een significant

verband vast. Verschillen tussen de scholen zijn er niet.

6.2.2.2. Net

In het begin van het schooljaar halen de leerlingen van het vrij onderwijs een hogere score op de

toets Wiskunde dan de leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs. Op het einde van het schooljaar

differentiëren beide groepen niet meer.

De leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs maken dus een grotere evolutie door dan de leerlingen

uit het vrij onderwijs voor Nederlands, niet voor Wiskunde.

6.2.2.3. Type

Hier stellen we slechts twee significante verschillen vast. Voor de toets Nederlands kennen de type

1-scholen een significant grotere evolutie dan de type 2-scholen en scholen met de twee types

verbeteren opmerkelijk beter dan de type 2-scholen.
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6.2.2.4. Aanbod

Geen significante verschillen zijn hier waar te nemen.

6.2.2.5. Structuur

De leerlingen uit de middenscholen maken voor Wiskunde een significant grotere evolutie door dan

die uit de driegradenscholen. De eersten stijgen opmerkelijk meer dan de laatsten.

6.2.2.6. Grootte

De gemiddelde schoolvorderingen verschillen niet naargelang van de grootte van de scholen.

6.2.2.7. Geslachtsratio leerlingen

In het begin van het schooljaar stellen we geen verschillen vast tussen de groepen scholen. Of ze nu

jongensscholen, meisjesscholen of gemengde scholen zijn, de resultaten van de leerlingen zijn gelijk

op de Wiskunde- en de Nederlandstoets. In de loop van het schooljaar stellen we voor Wiskunde

vast dat de gemengde scholen een grotere evolutie kennen dan de jongensscholen. Deze evolutie

leidt echter niet tot significante verschillen bij het eindresultaat. Voor Nederlands stellen we een

significant betere evolutie in de meisjesscholen ten opzichte van de jongensscholen vast. Op het

einde van het schooljaar zien we dan ook dat de meisjesscholen hogere resultaten behalen dan de

jongensscholen.

6.2.2.8. Geslachtsratio leerkrachten

In het begin van het schooljaar zien we geen verschillen tussen de leerlingenresultaten op basis van

de geslachtsratio van de leerkrachten. Voor Nederlands stellen we vast dat de leerlingen uit de

middengroep een grotere evolutie kennen dan de leerlingen uit de scholen met overwegend

mannelijke leerkrachten. Op het einde van het schooljaar stellen we een significant verschil vast

tussen de hoger scorende leerlingen in scholen met vooral vrouwelijke leerkrachten en de leerlingen

uit scholen met vooral mannelijke leerkrachten. Voor Wiskunde stellen we nergens verschillen vast.

6.2.2.9. Arbeidssituatie leerkrachten

Voor Nederlands zien we dat de scholen met de minst deeltijdswerkende leerkrachten lager scoren

dan de twee andere schoolcategorieën. Dit resultaat stellen we zowel in het begin als op het einde

van het schooljaar vast. Voor Wiskunde stellen we enkel op het einde van het schooljaar een hogere

score vast voor de leerlingen met leerkrachten uit de middengroep ten opzichte van de groep minst
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deeltijdswerkende leerkrachten.

6.2.2.10. Diploma leerkrachten

Enkel voor Nederlands zien we op het einde van het schooljaar hogere scores voor de groep 'meest

universitairen' in vergelijking met de middengroep. Ook hier zal een link moeten gezocht worden

met het globale onderwijsaanbod van de school.

6.2.2.11. Statuut leerkrachten

In het begin van het schooljaar stellen we geen verschillen vast, noch voor Wiskunde, noch voor

Nederlands. In de loop van het schooljaar maakt de middengroep een grotere evolutie door dan de

groep minst vastbenoemden voor Nederlands. Op het einde van het schooljaar stellen we voor het

vak Nederlands significant hogere resultaten vast in de middencategorie dan in de twee andere

categorieën.

6.2.2.12. Leeftijd leerkrachten

Geen significante verschillen zijn hier waar te nemen.

6.2.2.13. Ervaring leerkrachten

Voor Nederlands stellen we dezelfde resultaten voor het begin als op het einde van het schooljaar

vast. De scholen met leerkrachten met het minst ervaring scoren lager dan de scholen met de

leerkrachten met het meest ervaring en de middengroepscholen. Voor Wiskunde is er enkel op de

eindtoets een significant verband tussen 'minste ervaring' en middengroep, in het voordeel van de

laatste. Voor geen van beide vakken zijn er significante verschillen in evolutie.

6.2.2.14. Ervaring directie

Geen significante verschillen zijn hier waar te nemen.

6.2.2.15. Geslacht directie

Alleen op het einde van het schooljaar stellen we voor de toets Nederlands een hogere score vast bij

de leerlingen in de scholen die geleid worden door een vrouwelijke directie dan die met een

mannelijke directie. Wat hiervan de oorzaak is moet nader worden onderzocht.
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6.2.2.16. Leeftijd directie

De leeftijd van de directie vertoont in het begin van het schooljaar geen verband met de resultaten

van de leerlingen. In de loop van het schooljaar stellen we echter voor Nederlands vast dat de

leerlingen van de scholen met een eerder oude directie meer evolueren dan de leerlingen uit de

scholen met een jongere directie: dit leidt tot een significant verschil op de eindtoets. Op het einde

van het schooljaar stellen we voor de toets Wiskunde een hoger resultaat vast bij de leerlingen uit

scholen met een directie van gemiddelde leeftijd dan deze met een jonge directie.

6.2.3. BESLUIT

We onderzochten de relatie schoolvorderingen (Nederlands en Wiskunde) en schoolkenmerken

(school als entiteit, net, type, aanbod, structuur, grootte, geslachtsratio leerlingen, geslachtsratio

leerkrachten, arbeidssituatie leerkrachten, diploma leerkrachten, statuut leerkrachten, leeftijd

leerkrachten, ervaring leerkrachten, ervaring directie, geslacht directie en leeftijd directie). Dit zowel

voor de eerstejaars A-klassen als B-klassen.

6.2.3.1. Eerstejaars A-klassen

a. SVT Nederlands en Wiskunde : begin schooljaar

-Leerlingen in scholen waar beide types aanwezig zijn behalen minder goede resultaten in het begin

van het schooljaar.

-ASO-leerlingen scoren hoger, TSOBSO-leerlingen lager.

-Leerlingen van middenscholen scoren hoger.

-Leerlingen van grote scholen (+600 leerlingen) behalen minder goede resultaten.

-Leerlingen in gemengde scholen scoren beter.

-Leerlingen in scholen met een overwegend vrouwelijk lerarencorps presteren beter.

-Leerlingen in scholen met proportioneel het minst aantal deeltijdsen zitten bij de lage scoorders.

-Leerlingen in scholen met de grootste proportie universitair geschoolde leerkrachten scoren beter.

-Leerlingen in scholen met het meest aantal vastbenoemden scoren eveneens beter.

-In scholen met een weinig ervaren lerarencorps behalen de leerlingen lagere resultaten.

-Hoe groter de directie-ervaring, hoe beter het resultaat.

-Scholen met een jonge directie behalen een lager resultaat.

-Enkel voor Wiskunde scoren de leerlingen van het vrij onderwijs beter.
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-De leeftijd van de leerkrachten en het geslacht van de directie staat niet in relatie tot de

leerlingenuitslagen.

b. SVT Nederlands en Wiskunde : einde schooljaar

-Het net en het geslacht van de directie staan los van de leerlingenresultaten.

-VSO-leerlingen behalen betere resultaten.

-Leerlingen in scholen met een overwegend vrouwelijk corps behalen betere punten op Nederlands.

Voor Wiskunde stellen we dit verband niet vast.

-Enkel voor Wiskunde presteren leerlingen onder een jong corps minder goed dan een corps van

gemiddelde leeftijd.

-Op het einde van het schooljaar stellen we analoge verbanden vast als in het begin voor de

schoolkenmerken aanbod, structuur, grootte, geslachtsratio leerlingen, arbeidssituatie, diploma,

statuut, ervaring leerkrachten, ervaring directie en leeftijd directie.

c. SVT Nederlands en Wiskunde : evolutie

-De ervaring van de leerkrachten, de schoolgrootte en het geslacht van de directie heeft geen invloed

op de evolutie van de schoolvorderingen.

-Voor Wiskunde maken de leerlingen van het gemeenschapsonderwijs meer vooruitgang.

-Voor Nederlands maken de type 2-leerlingen minder vorderingen.

-Voor Nederlands gaan de ASO-leerlingen er meer op vooruit dan de anderen.

-De MS-leerlingen evolueren het meest.

-Voor Wiskunde maken leerlingen uit gemengde scholen meer vooruitgang dan diegenen uit

jongensscholen.

-Voor Wiskunde maken leerlingen in scholen met een gemengd lerarencorps meer vooruitgang.

-Voor Nederlands evolueren leerlingen van scholen met het minst aantal deeltijdsen positiever dan

leerlingen van middencategoriescholen.

-Het diploma van de leerkrachten heeft een andere invloed op beide vakken : hoe meer

universitairen, hoe groter de vooruitgang voor Nederlands en hoe kleiner de vooruitgang voor

Wiskunde.

-Leerlingen in scholen met het meest aantal vastbenoemden evolueren voor Nederlands meer dan

leerlingen in de middencategoriescholen.

-Leerlingen in scholen met een oud corps maken een grotere evolutie door voor Nederlands dan in

scholen met een jong corps.

-Leerlingen in scholen met proportioneel het meest ervaren leerkrachten evolueren positiever in
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Nederlands; in middengroepscholen evolueren de leerlingen het meest voor Wiskunde.

-Leerlingen evolueren beter voor Wiskunde in scholen met een middelmatig ervaren directie.

6.2.3.2. Eerstejaars B-klassen

a. SVT Nederlands en Wiskunde : begin schooljaar

-Leerlingen in het vrij onderwijs halen voor Wiskunde een hogere beginscore.

-Op de nederlandstoets halen de leerlingen uit de scholen met het minst aantal deeltijdswerkenden de

laagste score.

-Leerlingen scoren lager voor Nederlands wanneer ze in een school zitten met een weinig ervaren

staf.

b. SVT Nederlands en Wiskunde : einde schooljaar

-Op de SVT Nederlands scoren de meisjesscholen beter dan de jongensscholen en de scholen met

een vrouwelijk corps beter dan met een mannelijk corps.

-Leerlingen in scholen met het minst aantal deeltijdsen behalen lagere resultaten op beide testen.

-De middencategorie m.b.t. statuut leraren scoort op de Nederlandstoets beter.

-Scholen met weinig ervaren leerkrachten behalen minder goede resultaten.

-In scholen geleid door een vrouwelijke directie hebben de leerlingen voor Nederlands betere

resultaten.

-Jonge directies staat in relatie tot lagere SVT-resultaten.

c. SVT Nederlands en Wiskunde : evolutie

-Gemeenschapsscholen kennen een positievere evolutie voor Nederlands.

-Type 1-scholen presteren beter voor Wiskunde dan scholen waar beide types aanwezig zijn.

-Middenscholen evolueren positiever voor Wiskunde.

-Jongensscholen kennen een kleinere evolutie.

-De studieresultaten van leerlingen geleid door een lerarencorps met een evenwichtige verhouding

mannelijke-vrouwelijke leerkrachten evolueren beter voor Nederlands dan bij een overwegend

mannelijk corps.

-Scholen met het minst aantal vastbenoemden evolueren minder op de toets Nederlands dan de

middengroepscholen.

-In scholen met een oude directie evolueren de leerlingenresultaten Nederlands beter dan in scholen
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met een jonge directie.

6.3. Relatie tussen leerlingenkenmerken en schoolvorderingen

6.3.1. EERSTEJAARS A-KLASSEN

6.3.1.1. Leeftijd leerlingen

Zowel in het september als in juni stellen we voor beide toetsen dezelfde verbanden vast. De

leerlingen die op normale leeftijd zitten behalen een hogere score op de schoolvorderingstoetsen dan

de leerlingen die achterop zitten. De evolutie van de toetsresultaten is echter zo dat geen enkel van

de leerlingencategorieën meer stijgt of daalt dan de andere.

6.3.1.2. Geslacht leerlingen

Het geslacht van de leerlingen toont enkel een verband met de resultaten van de toets Nederlands. In

het begin van het schooljaar halen de meisjes een beter resultaat dan de jongens. In de loop van het

schooljaar maken de meisjes een significant grotere vooruitgang zodat op het einde van het

schooljaar de kloof tussen de jongens en de meisjes iets groter is geworden.

6.3.1.3. SES-categorie

In het begin van het schooljaar stellen we voor Nederlands én voor Wiskunde vast dat de leerlingen

uit de hoogste SES-categorie (klasse 1) hoger scoren dan de leerlingen uit categorie 3 en 4. Dit is

ook het geval voor SES-categorie 2: SES-categorie 2 scoort significant hoger dan SES-categorie 3

en 4. Hoe hoger de sociale klasse, des te beter het resultaat. Op het einde van het schooljaar stellen

we identieke verbanden vast. In de loop van het schooljaar merken we geen significante verschillen

in evolutie. De scholen slagen er aldus niet in om in de loop van het schooljaar de invloed van de

sociale herkomst op de resultaten uit te schakelen. De leerlingen uit de lagere sociale klasse scoren

op het einde van het schooljaar lager dan de leerlingen uit de hogere sociale klassen.
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6.3.1.4. Intelligentie

Het intelligentiecoëfficiënt correleert zeer hoog met de begin- en eindscores van de schoolvor-

deringstoetsen. Hoe hoger het IQ, hoe beter de schoolvorderingsscores. Wanneer we de

schoolvorderingsevolutie bekijken, valt dit sterke verband weg. De evolutie die de leerlingen

doormaken in de loop van het schooljaar hangen niet samen met hun intelligentiecoëfficiënt.

Tabel 178. Relatie tussen intelligentie en schoolvorderingen van de A-klassen

Beginscore Eindscore Evolutie

p r p r p r

Nederlands .0001 .58 .0001 .59 n.s. .02

Wiskunde .0001 .60 .0001 .58 n.s. -.005

6.3.1.5. Klasgrootte

Uit tabel 179 blijkt dat we enkel een significant verband vaststellen tussen de beginscore Nederlands

en de klasgrootte. Dit verband is negatief en klein (-0.05); naarmate de klas groter wordt, daalt de

toetsuitslag Nederlands. De evolutie is onafhankelijk van de klasgrootte.

Tabel 179. Relatie tussen klasgrootte en schoolvorderingen van de A-klassen

Beginscore Eindscore Evolutie

p r p r p r

Nederlands .048 -.05 n.s. -.04 n.s. .02

Wiskunde n.s. -.04 n.s. -.01 n.s. .05
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6.3.2. EERSTEJAARS B-KLASSEN

6.3.2.1. Leeftijd leerlingen

In het begin van het schooljaar scoren de leerlingen die op leeftijd zitten (normaal) op de toets

Nederlands hoger dan de leerlingen die achterop zitten. In de loop van het schooljaar spelen er zich

geen significante evoluties af. Op het einde van het schooljaar zien we dat, zowel voor de toets

Wiskunde als Nederlands, de leerlingen die op normale leeftijd zitten hoger scoren dan de leerlingen

die achterop zitten.

6.3.2.2. Geslacht leerlingen

Zowel in het begin als op het einde van het schooljaar halen de meisjes hogere resultaten dan de

jongens op de schoolvorderingstoets Nederlands. Dit is niet het geval voor Wiskunde.

6.3.2.3. SES-categorie

De invloed van de sociale herkomst is zeer gering bij de B-klassers. Wanneer we de evolutie in de

loop van het schooljaar bekijken, stellen we wel verschillen vast. Voor Wiskunde zien we dat de

tweede SES-categorie meer evolueert dan de derde categorie.

6.3.2.4. Intelligentie

Net zoals bij de A-klassers stellen we bij de B-klassers op beide testmomenten een significant

verband vast tussen de schoolvorderingsuitslagen en het intelligentiecoëfficiënt. Hoe hoger het IQ,

hoe hoger de testresultaten. Het verband tussen de evolutie van Nederlands en het

intelligentiecoëfficiënt is negatief: hoe hoger het IQ, hoe kleiner de evolutie en vice versa. Voor

Wiskunde is dit verband niet significant.

Tabel 180. Relatie tussen intelligentie en schoolvordering van de B-klassen

Beginscore Eindscore Evolutie

p r p r p r

Nederlands .0001 .42 .002 .27 .02 -.19

Wiskunde .0001 .36 .0001 .42 n.s. .06
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6.3.2.5. Klasgrootte

We stellen geen significant verband vast tussen de klasgrootte en de cognitieve testresultaten in het

begin en op het einde van het schooljaar. Wanneer we naar de evoluties kijken, stellen we voor

Nederlands een positief verband vast tussen de testuitslagen en de klasgrootte: hoe groter de klas,

hoe groter de vooruitgang die de leerlingen maken.

Tabel 181. Relatie tussen klasgrootte en schoolvordering van de B-klassen

Beginscore Eindscore Evolutie

p r p r p r

Nederlands n.s. -.04 n.s. .15 .004 .24

Wiskunde n.s. -.03 n.s. -.07 n.s. -.04

6.3.3. BESLUIT

6.3.3.1. Eerstejaars A-klassen

In het begin van het schooljaar stellen we verbanden vast tussen score Nederlands en alle 5

onderzochte leerlingenkenmerken :

-Leerlingen die op leeftijd zitten scoren hoger.

-Meisjes behalen een beter resultaat.

-Hoe hoger de SES, hoe beter het resultaat.

-Hoe hoger (lager) het IQ (r=.58), hoe beter (slechter) het resultaat.

-Kleine (grote) klassen, betere (slechtere) scores (r=-.05).

Voor Wiskunde stellen we enkel voor geboortejaar, SES en IQ dezelfde verbanden vast.

Op het einde van het schooljaar blijven de verbanden voor Wiskunde en Nederlands behouden.

Enkel de relatie klasgrootte - SVT Nederlands verdwijnt.
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De evolutie die de leerlingen maken staat los van de leerlingenkenmerken. We stellen slechts één

verband vast : meisjes maken voor Nederlands een positievere evolutie door.

6.3.3.2. Eindejaars B-klassen

In het begin van het schooljaar is er een relatie tussen SVT Nederlands en geboortejaar en geslacht :

-Leerlingen op leeftijd behalen een beter resultaat op de toets Nederlands.

-Meisjes scoren voor Nederlands hoger.

Het IQ is gerelateerd aan de uitslagen op de beide toetsen : hoe hoger (lager) het IQ, hoe beter

(slechter) de uitslag Nederlands (r=.42) en Wiskunde (r=.36).

Opmerkelijk is dat SES los staat van SVT.

Op het einde van hetzelfde schooljaar keren dezelfde verbanden weer als in het begin. Voor

Wiskunde stellen we bijkomend vast dat de leerlingen op leeftijd een beter resultaat behalen.

De evolutie van SVT Nederlands hangt samen met het IQ en de klasgrootte : hoe hoger (lager) het

IQ, hoe kleiner (groter) de vorderingen (r=-.19) en hoe talrijker (kleiner) de klas, hoe groter (kleiner)

de vorderingen (r=.24).

M.b.t. Wiskunde stellen we vast dat leerlingen uit de SES-categorie 2 positiever evolueren dan

leerlingen uit de SES-categorie 3.
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Tabel 182. Beginscore schoolvorderingen van de eerstejaars A-klassen

Schoolkenmerken Nederlands Wiskunde

School .28 / .0001
significante categorieverschillen

.30 / .0001
significante categorieverschillen

Net .006/.004
vrij > gem.
50.3 > 48.1

Type .006/.02
type 1 > type 1+2
50.8 > 48.9

.01/.0002
type 1 > type 1+2
50.8 > 48.3
type 2 > type 1+2
50.6 > 48.3

Aanbod .23/.0001
ASO > ASOBSO
56.7 > 49.3
ASO > TSOBSO
56.7 > 43.9
ASO > ASOTSOBSO
56.7 > 52.1
ASOTSOBSO > TSOBSO
52.1 > 43.9
ASOBSO > TSOBSO
49.3 > 43.9

.22/.0001
ASO > ASOBSO
57.7 > 50.1
ASO > TSOBSO
57.7 > 44.3
ASO > ASOTSOBSO
57.7 > 51.3
ASOTSOBSO > TSOBSO
51.3 > 44.3
ASOBSO > TSOBSO
50.1 > 44.3

Structuur .009/.002
MS > 1e+2e graad
51.3 > 48.4
MS > 3 graden
51.3 > 46.7

.006/.03
MS > 3 graden
51.1 > 49.5

Grootte .04/.0001
<300 > $600

51.6 > 47.1
$300+<400 > $600

50.3 > 47.1
$400+<600 > $600

51.8 > 47.1

.03/.0001
<300 > $600

51.4 > 47.5
$300+<400 > $600

50.6 > 47.5
$400+<600 > $600

51.4 > 47.5

Geslachtsratio leerlingen .02/.0001
midden > jongens
51.9 > 48.5
midden > meisjes
51.9 > 50.2
meisjes > jongens
50.2 > 48.5

.02/.0001
midden > jongens
51.8 > 50
midden > meisjes
51.8 > 48.5

Geslachtsratio leerkrachten .02/.0001
vrouwen > midden
51.6 > 48.8
vrouwen > mannen
51.6 > 48.5

.007/.009
vrouwen > midden
50.6 > 48.1

Arbeidssituatie lkr .03/.0001
meest DT > minst DT
51.9 > 48
midden > minst DT

.02/.0001
meest DT > minst DT
51.2 > 48.5
midden > minst DT
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51.1 > 48 51 > 48.5

Diploma lkr .07/.0001
meest univ. > midden
54.4 > 49.1
meest univ. > minst univ.
54.4 > 48.2

.08/.0001
meest univ. > midden
54.6 > 47.4
meest univ. > minst univ.
54.6 > 48.1

Statuut lkr .009/.002
meest vast > midden
51 > 48.2

.04/.0001
meest vast > midden
51.4 > 46.1
minst vast > midden
50.5 < 46.1

Leeftijd lkr

Ervaring lkr .07/.0001
midden > minst erv.
52.3 > 46
midden > meest erv.
52.3 > 49.9
meest erv. > minst erv.
49.9 > 46

.07/.0001
midden > minst erv.
52.6 > 46.3
midden > meest erv.
52.6 > 49.2
meest erv. > minst erv.
49.2 > 46.3

Ervaring dir .11/.0001
meest erv. > midden
56.2 > 49.1
meest erv. > minst erv.
56.2 > 47.6
midden > minst erv.
49.1 > 47.6

.12/.0001
meest erv. > midden
56.8 > 48.2
meest erv. > minst erv.
56.8 > 48.2

Geslacht dir

Leeftijd dir .03/.0001
oud > jong
52 > 47.7
midden > jong
50.9 > 47.7

.05/.0001
oud > midden
52.8 > 50.4
oud > jong
52.8 > 47.4
midden > jong
50.4 > 47.4

Leerlingenkenmerken Nederlands Wiskunde

Geboortejaar .06/.0001
normaal > achterop
51 > 44.2

.07/.0001
normaal > achterop
51.1 > 43.5

Geslacht .01/.0002
meisjes > jongens
51.1 > 49.1

SES .07/.0001
SEScat. 1 > SEScat. 3
56.8 > 49.4
SEScat. 1 > SEScat. 4
56.8 > 47.2
SEScat. 2 > SEScat. 3
53 > 49.4
SEScat. 2 > SEScat. 4
53 > 47.2

.07/.0001
SEScat. 1 > SEScat. 3
55.7 > 48.8
SEScat. 1 > SEScat. 4
55.7 > 47.6
SEScat. 2 > SEScat. 3
53.3 > 48.8
SEScat. 2 > SEScat. 4
53.3 > 47.6
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Tabel 183. Eindscore schoolvorderingen van de eerstejaars A-klassen

Schoolkenmerken Nederlands Wiskunde

School .34 / .0001
significante categorieverschillen

.29 / .0001
significante categorieverschillen

Net

Type .01/.001
type 1 > type 2
51.2 > 49.1
type 1 > type 1+2
51.2 > 49.3

.02/.0001
type 1 > type 1+2
51 > 47.8
type 2 > type 1+2
50.8 < 47.8

Aanbod .29/.0001
ASO > ASOBSO
58.2 > 49.6
ASO > TSOBSO
58.2 > 43.4
ASO > ASOTSOBSO
58.2 > 51.8
ASOBSO > TSOBSO
49.6 > 43.4
ASOTSOBSO > TSOBSO
51.8 > 43.4

.19/.0001
ASO > ASOBSO
56.7 > 50.7
ASO > TSOBSO
56.7 > 44.6
ASO > ASOTSOBSO
56.7 > 51.5
ASOBSO > TSOBSO
50.7 > 44.6
ASOTSOBSO > TSOBSO
51.5 > 44.6

Structuur .02/.0001
MS > 1e+2e graad
51.8 > 46.8
MS > 3 graden
51.8 > 49.8
3 graden > 1e+2e graad
49.8 > 46.8

.02/.0001
MS > 1e+2e graad
52.1 > 49.6
MS > 3 graden
52.1 > 49

Grootte .04/.0001
<300 > $600

51.9 > 47.4
$300+<400 > $600

49.7 > 47.4
$400+<600 > $600

51.4 > 47.4

.04/.0001
<300 > $600

52.3 > 47.2
$300+<400 > $600

50 > 47.2
$400+<600 > $600

51.1 > 47.2

Geslachtsratio lln .03/.0001
midden > jongens
52.3 > 48.1
midden > meisjes
52.3 > 50.2
meisjes > jongens
50.2 > 48.1

.03/.0001
midden > jongens
52.5 > 49.4
midden > meisjes
52.5 > 48.6

Geslachtsratio lkr .03/.0001
vrouwen > midden
51.6 > 49.7
vrouwen > mannen
51.6 > 48.1

Arbeidssituatie lkr .02/.0001
meest DT > minst DT
51.7 > 48.5
midden > minst DT

.02/.0001
meest DT > minst DT
50.9 > 48.3
midden > minst DT
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50.4 > 48.5 51.6 > 48.3

Diploma lkr .11/.0001
meest univ. > midden
55.5 > 48.5
meest univ. > minst univ.
55.5 > 47.9

.05/.0001
meest univ. > midden
53.6 > 47.7
meest univ. > minst univ.
53.6 > 49.2

Statuut lkr .02/.0001
meest vast > midden
51.4 > 47.2
meest vast > minst vast
51.4 > 50

.04/.0001
meest vast > midden
51.4 > 45.7
meest vast > minst vast
51.4 > 50.7

Leeftijd lkr .005/.04 .006/.02
midden > jong
51 > 49.1

Ervaring lkr .05/.0001
midden > meest erv.
52.1 > 49.9
midden > minst erv.
52.1 > 46.4
meest erv. > minst erv.
49.9 > 46.4

.06/.0001
midden > meest erv.
52.5 > 48.8
midden > minst erv.
52.5 > 47
meest erv. > minst erv.
48.8 > 47

Ervaring dir .15/.0001
meest erv. > midden
57.5 > 48.6
meest erv. > minst erv.
57.5 > 47.4

.08/.0001
meest erv. > midden
55.5 > 49.1
meest erv. > minst erv.
55.5 > 48

Geslacht dir

Leeftijd dir .04/.0001
oud > midden
52.6 > 50.6
oud > jong
52.6 > 47.5
midden > jong
50.6 > 47.5

.06/.0001
oud > jong
52.4 > 46.9
midden > jong
51.4 > 46.9

Leerlingenkenmerken Nederlands Wiskunde

Geboortejaar .06/.0001
normaal > achterop
51 > 44.3

.06/.0001
normaal > achterop
51.1 > 44.1

Geslacht .02/.0001
meisjes > jongens
51.6 > 48.7

SES .10/.0001
SEScat. 1 > SEScat. 3
57.3 > 49.1
SEScat. 1 > SEScat. 4
57.3 > 46.5
SEScat. 2 > SEScat. 3
53.7 > 49.1
SEScat. 2 > SEScat. 4
53.7 > 46.5

.08/.0001
SEScat. 1 > SEScat. 3
57.2 > 49
SEScat. 1 > SEScat. 4
57.2 > 47.2
SEScat. 2 > SEScat. 3
53.2 > 49
SEScat. 2 > SEScat. 4
53.2 > 47.2
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Tabel 184. Evolutie van de schoolvorderingen van de eerstejaars - A-klassen

Schoolkenmerken Nederlands Wiskunde

School .04 / .0001
significante categorieverschillen

.06 / .0001
significante categorieverschillen

Net .01/.0001
gem. > vrij
1.87 > -.34

Type .009/.002
type 1 > type 2
.476 > -.912
type 1+2 > type 2
.347 > -.912

Aanbod .01/.0005
ASO > ASOTSOBSO
1.546 > -.257
ASO > TSOBSO
1.546 > -.525

Structuur .01/.001
MS > 1e+2e graad
.536 > -1.548
3 graden > 1e+2e graad
.099 > -1.548

.008/.004
MS > 3 graden
.94 > -.51

Grootte .006/.04

Geslachtsratio lln .006/.02
midden > jongens
.76 > -.61

Geslachtsratio lkr .01/.0001
midden > mannen
1.87 > -.61
midden > vrouwen
1.87 > -.11

Arbeidssituatie lkr .006/.02
minst DT > midden
.56 > -.644

Diploma lkr .01/.0009
meest univ. > midden
1.107 > -.646
meest univ. > minst univ.
1.107 > -.275

.008/.005
midden > meest univ.
.27 > -1.06
minst univ. > meest univ.
.41 > -1.06

Statuut lkr .006/.02
meest vast > midden
.404 > -.991

Leeftijd lkr .006/.02
oud > jong
.762 > -.424

Ervaring lkr

Ervaring dir .01/.0005 .01/.0001
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meest erv. > midden
1.313 > -.519
meest erv. > minst erv.
1.313 > -.194

midden > meest erv.
.9 > -1.29
midden > minst erv.
.9 > -.18

Geslacht dir

Leeftijd dir .01/.001
midden > jong
1.04 > -.55
midden > oud
1.04 > -.42

Leerlingenkenmerken Nederlands Wiskunde

Geboortejaar

Geslacht .004/.02
meisjes > jongens
.463 > -.378

SES

Tabel 185. Beginscores schoolvorderingen van de eerstejaars B-klassen

Schoolkenmerken Nederlands Wiskunde

School .15 / .02
school 4 > school 15
60.8 > 42.2

Net .03/.04
vrij > gem.
50.8 > 46.2

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Geslachtsratio lln

Geslachtsratio lkr

Arbeidssituatie lkr .07/.005
meest DT > minst DT
52.5 > 47.1
midden > minst DT
52.7 > 47.1

Diploma lkr

Statuut lkr

Leeftijd lkr .05/.03

Ervaring lkr .07/.007
meest erv. > minst erv.
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53.3 > 47.1
midden > minst erv.
51.6 > 47.1

Ervaring dir

Geslacht dir

Leeftijd dir

Leerlingenkenmerken Nederlands Wiskunde

Geboortejaar .06/.004
normaal > achterop
52.4 > 47.6

Geslacht .03/.03
meisjes > jongens
52.4 > 48.5

SES

Tabel 186. Eindscore schoolvorderingen van de eerstejaars B-klassen

Schoolkenmerken Nederlands Wiskunde

School .18 / .007
school 6 > scholen 15 en 17
57.3 > 42.1 en 46.3

Net

Type

Aanbod

Structuur

Grootte

Geslachtsratio lln .11/.0004
meisjes > jongens
54.7 > 47

Geslachtsratio lkr .08/.003
vrouwen > mannen
53.1 > 47

.05/.04

Arbeidssituatie lkr .13/.0001
midden > minst DT
51.4 > 46.6
meest DT > minst DT
54.8 > 46.6

.05/.03
midden > minst DT
53.7 > 48.3

Diploma lkr .04/.05
meest univ. > midden
55.3 > 47

Statuut lkr .09/.001
midden > meest vast
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55.2 > 49
midden > minst vast
55.2 > 48

Leeftijd lkr

Ervaring lkr .14/.0001
meest erv. > minst erv.
54.1 > 45.7
midden > minst erv.
52.8 > 45.7

.07/.007
midden > minst erv.
53.4 > 47.6

Ervaring dir

Geslacht dir .03/.04
vrouw > man
53.7 > 49.2

Leeftijd dir .05/.03
oud > jong
54.2 > 48.3

.05/.03
midden > jong
53.7 > 48.5

Leerlingenkenmerken Nederlands Wiskunde

Geboortejaar .03/.03
normaal > achterop
51.8 > 48.1

.04/.01
normaal > achterop
52.1 > 47.9

Geslacht .08/.0009
meisjes > jongens
53.5 > 47.8

SES
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Tabel 187. Evolutie van de schoolvorderingen van de eerstejaars - B-klassen

Schoolkenmerken Nederlands Wiskunde

School .21 / .001
scholen 6 en 13 > school 4
6.16 en 42.2 > -9.7
school 6 > school 17
6.16 > -2.03

.14 / .049

Net .03/.03
gem. > vrij
3.265 > -.647

Type .06/.02
type 1 > type 1+2
2.384 > -2.684

Aanbod

Structuur .06/.02
MS > 3 graden
3.239 > -1.827

Grootte

Geslachtsratio lln .05/.0000
meisjes > jongens
2.374 > -1.788

.06/.02
midden > jongens
3.956 > -1.779

Geslachtsratio lkr .06/.02
midden > mannen
3.265 > -1.788

Arbeidssituatie lkr

Diploma lkr

Statuut lkr .05/.04
midden > minst vast
2.932 > -.912

Leeftijd lkr

Ervaring lkr

Ervaring dir

Geslacht dir

Leeftijd dir .06/.02
oud > jong
4.251 > -1.088

.05/.04

Leerlingenkenmerken Nederlands Wiskunde

Geboortejaar

Geslacht

SES .08/.04 SEScat. 2 > SEScat. 3
7.859 > -.839
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7. VERBANDEN TUSSEN RESULTATEN

7.1. Verbanden tussen resultaten schoolwelbevinden en schoolvorderingen

7.1.1. EERSTEJAARS A-KLASSEN

Uit tabel 188 blijkt dat er in het begin van het schooljaar een significant verband is tussen de

uitslagen op de schoolvorderingstoetsen en de diverse aspecten van het schoolwelbevinden. Het

algemeen welbevinden correleert .21 (Nederlands) en .18 (Wiskunde) met de beginscores van de

schoolvorderingtoetsen. De verbanden tussen SVT Nederlands en welbevinden zijn steeds sterker

dan de verbanden tussen Wiskunde en SBS. Het meest in het oog springende verband is de hoge

correlatie tussen de subschaal 'academic self-evaluation' en de schoolvorderingen (.37 en .33). De

leerlingen die hun verstandelijk functioneren hoger inschatten scoren significant hoger op de

cognitieve toetsen.

Tabel 188.Relaties tussen schoolwelbevinden en schoolvorderingen van de A-klassen in het begin
van het schooljaar (significant op 5%-niveau)

Nederlands Wiskunde

Algemeen welbevinden .21 .18

Algehele schoolbeleving .12 .11

Academic self-evaluation .37 .33

Relatie klasgenoten .13 .12

Relatie leraar als persoon .17 .15

Relatie leraar als leraar .14 .11

Schoolorganisatie, -gebouw .07 .04

Leerstofbeleving .12 .10

Op het einde van het schooljaar stellen we positieve verbanden vast tussen het schoolwelbevinden

en de schoolresultaten. Deze correlaties liggen overal (uitgezonderd de subschalen 'relatie met de

leraar' en 'schoolorganisatie, -gebouw') hoger dan in het begin van het schooljaar.
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Tabel 189.Relaties tussen schoolwelbevinden en schoolvorderingen van de A-klassen op het

einde van het schooljaar (significant op 5%-niveau)

Nederlands Wiskunde

Algemeen welbevinden .22 .22

Algehele schoolbeleving .19 .19

Academic self-evaluation .40 .36

Relatie klasgenoten .19 .15

Relatie leraar als persoon .12 .14

Relatie leraar als leraar .14 .14

Schoolorganisatie, -gebouw n.s. n.s.

Leerstofbeleving .14 .16

Wanneer we de evoluties bestuderen, stellen we globaal genomen geen significante verbanden

vast. Alleen de doorgemaakte evolutie voor Wiskunde correleert positief met de subschalen

'relatie leraar als persoon' en 'de relatie leraar als leraar'. Leerlingen die in de loop van het

schooljaar voor Wiskunde beter presteren, beleven de relatie met hun leraar positiever.

Tabel 190.Relaties tussen schoolwelbevinden en evolutie van schoolvorderingen van de A-
klassen (significant op 5%-niveau)

Nederlands Wiskunde

Algemeen welbevinden n.s. n.s.

Algehele schoolbeleving n.s. n.s.

Academic self-evaluation n.s. n.s.

Relatie klasgenoten n.s. n.s.

Relatie leraar als persoon n.s. .06

Relatie leraar als leraar n.s. .06

Schoolorganisatie, -gebouw n.s. n.s.

Leerstofbeleving n.s. n.s.
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Samengevat:

Voor de A-klassen stellen we zowel in het begin als op het einde van het schooljaar positieve

verbanden vast tussen de schoolvorderingsresultaten Wiskunde en Nederlands en het schoolwel-

bevinden. Hoe beter de leerlingen scoren op de cognitieve toetsen hoe beter ze zich op school

voelen en omgekeerd. Er is aldus een sterk verband tussen het schoolwelbevinden en de

cognitieve resultaten.

Wanneer we naar de evoluties kijken, zien we geen significante verbanden tussen de mate van

vooruitgang en het zich beter/slechter voelen op school.

7.1.2. EERSTEJAARS B-KLASSEN

Bij de B-klassers stellen we vast dat er geen correlaties zijn tussen de beginscore op de toets

Wiskunde en het schoolwelbevinden. Alleen de subschaal 'academic self-evaluation' correleert

positief met de Wiskundeuitslag.

De beginscore Nederlands daarentegen correleert met alle subschalen van het welbevinden

positief. De correlatie tussen het algemeen welbevinden en de beginuitslag Nederlands is .29. De

subschalen 'academic self-evaluation' en 'relatie klasgenoten' scoren het hoogst met resp. .32 en

.33.

Tabel 191.Relaties tussen schoolwelbevinden en schoolvorderingen van de B-klassen in het begin
van het schooljaar (significant op 5%-niveau)

Nederlands Wiskunde

Algemeen welbevinden .29 n.s.

Algehele schoolbeleving .18 n.s.

Academic self-evaluation .32 .24

Relatie klasgenoten .33 n.s.

Relatie leraar als persoon .24 n.s.

Relatie leraar als leraar .22 n.s.

Schoolorganisatie, -gebouw .22 n.s.

Leerstofbeleving .19 n.s.
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Op het einde van het schooljaar stellen we nergens verbanden vast tussen de cognitieve

schoolresultaten en het welbevinden van de leerlingen.

Tabel 192.Relaties tussen schoolwelbevinden en schoolvorderingen van de B-klassen op het
einde van het schooljaar (significant op 5%-niveau)

Nederlands Wiskunde

Algemeen welbevinden n.s. n.s.

Algehele schoolbeleving n.s. n.s.

Academic self-evaluation n.s. n.s.

Relatie klasgenoten n.s. n.s.

Relatie leraar als persoon n.s. n.s.

Relatie leraar als leraar n.s. n.s.

Schoolorganisatie, -gebouw n.s. n.s.

Leerstofbeleving n.s. n.s.

We stellen geen significante verbanden vast tussen de doorgemaakte dynamisch-affectieve

evoluties en de cognitieve evoluties. De evolutie op de subschaal 'algehele schoolbeleving'

correleert negatief met de Wiskunde-evolutie (r=-.21).

Tabel 193.Relaties tussen schoolwelbevinden en evolutie van schoolvordering van de B-klassen
(significant op 5%-niveau)

Nederlands Wiskunde

Algemeen welbevinden n.s. n.s.

Algehele schoolbeleving n.s. -.21

Academic self-evaluation n.s. n.s.

Relatie klasgenoten n.s. n.s.

Relatie leraar als persoon n.s. n.s.

Relatie leraar als leraar n.s. n.s.

Schoolorganisatie, -gebouw n.s. n.s.

Leerstofbeleving n.s. n.s.
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Samengevat:

Bij de B-klassers stellen we weinig significante verbanden vast tussen het welbevinden en de

resultaten op de Wiskunde- en de Nederlandstoetsen. Het cognitief presteren lijkt wel los te staan

van hoe de leerlingen uit de B-klassen zich voelen op school, en omgekeerd. Bij de beoordeling

van de relaties tussen schoolvorderingen en schoolwelbevinden van de B-jaren mogen wij niet

vergeten dat de doelstellingen van de B-jaren anders zijn dan deze van de A-jaren. In de B-jaren

ligt de klemtoon meer op handvaardigheid dan wel op het verwerven van taalkennis en

wiskundige kennis.

7.2. Verbanden tussen resultaten schoolvorderingen

Tabel 194.Relaties tussen schoolvorderingen Nederlands en schoolvorderingen Wiskunde van de
A-klassen

Beginscore
Wiskunde

Evolutie
Wiskunde

Eindscore
Wiskunde

Beginscore Neder-
lands

.74 -.42 .65

Evolutie Nederlands n.s. .56 .14

Eindscore Neder-
lands

.73 -.06 .74

Tabel 195.Relaties tussen schoolvorderingen Nederlands en schoolvorderingen Wiskunde bij de
B-klassen

Beginscore
Wiskunde

Evolutie
Wiskunde

Eindscore
Wiskunde

Beginscore Neder-
lands

.45 n.s. .39

Evolutie Nederlands n.s. .21 n.s.

Eindscore Neder-
lands

.34 n.s. .44
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8. MULTILEVEL ANALYSE SCHOOLVORDERINGEN1

In vorige bladzijden werd de vraag gesteld of er een verband was tussen bepaalde schoolkenmerken en

leerlingenkenmerken enerzijds en de schoolvorderingen van de leerlingen anderzijds. Voor elk van deze

variabelen apart werd deze vraag onderzocht met behulp van variantie-analyse. Daarmee werden wel enkele van

de vragen beantwoord, maar bereikten we toch nog niet het niveau dat we voorop hadden gesteld. Wij willen

immers weten of schoolresultaten verbonden zijn met een reeks van schoolkenmerken of leerlingenkenmerken

los van het IQ en de sociale status van de leerlingen. Scholen kunnen immers leerlingen aantrekken uit

verschillende sociale lagen met verschillende intellectuele mogelijkheden en dit kan het resultaat beïnvloeden.

Dat IQ en status betekenis hebben voor de schoolresultaten blijkt reeds uit de volgende correlaties. Tussen IQ en

de uitslagen voor Nederlands in september is er een correlatie van .58 en deze wordt .59 in juni; voor Wiskunde

zijn deze cijfers resp. .60 en .58. Wat betreft de band tussen status en studieresultaten, stellen we een r=.20 vast

in juni en .23 in september; in juni zijn deze cijfers resp. .17 en .18 (zie bijlage 6). Er wordt ook gesuggereerd

(zie Deel 3, 1.2) dat best ook voor geslacht zou worden gecontroleerd, vermits meisjes minder vaak vertraging

zouden oplopen en minder voor exacte vakken zouden kiezen. Wat Nederlands betreft is er een correlatie van

.10 in het voordeel van de meisjes in september en in juni is dit .14. Voor wiskunde is er geen enkel verband

tussen geslacht en studieresultaat. Deze cijfers wijzen erop dat studieresultaten verschillen naar IQ en status en

voor Nederlands ook naar geslacht. Aangezien scholen een verschillend publiek aantrekken, is het goed

mogelijk dat de leerlingenpopulaties van de scholen verschillen wat deze kenmerken betreft. Is dit het geval,

dan is het ook aangeraden om de scholen te controleren voor deze variabelen om op die wijze na te gaan of de

andere schoolkenmerken of leerlingenkenmerken invloed hebben op de schoolvorderingen.

Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Opnieuw zouden we gebruik kunnen maken van variantieanalyse

of van partiële correlaties (zie voor resultaten bijlage 4). Voor dit stuk werd echter geopteerd voor multilevel

analyse (ook hiërarchische lineaire modellen, contextuele analyse of nog met vijf andere namen genoemd) (Bryk

en Raudenbush, 1992; Raudenbush en Bryk, 1986: 3; Goldstein, 1987; Iversen, 1991). Deze analyse laat toe de

hiërarchische structuur van de data in de analyse op te nemen. Voor ons betekent dit concreet dat wij

informatie hebben op het niveau van de leerlingen, van de klas en van de school. Daarenboven is het zo dat we

van de leerlingen evoluties kennen wat betreft schoolvorderingen en schoolwelbevinden. De gegevens van de

leerlingen en de leerkrachten kunnen op individueel niveau maar ook op klas- of schoolniveau worden

beschreven. Deze techniek laat toe rekening te houden met de verschillende niveaus waarop men zijn analyse

doet (op individueel niveau of op één of meer groepsniveaus). Ook schept hij de mogelijkheid beter de effecten

van verschillende variabelen op één of meerdere andere variabelen te schatten omdat het mogelijk is de invloed

1Voor dit stuk en de andere delen van dit rapport waarin met multilevel analyse wordt gewerkt, zijn wij veel

dank verschuldigd aan mevrouw Anne-Marie De Meyer van het Universitair Rekencentrum van de K.U.Leuven die

ons inleidde in deze techniek. Haar kennis en geduld hebben mogelijk gemaakt dat deze techniek hier gebruikt kon

worden.
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van een variabele binnen eenzelfde niveau en tussen niveaus onderling te schatten. Om het met een voorbeeld

uit te drukken: men kan zeggen dat deze techniek bijvoorbeeld toelaat te onderzoeken wat de relatie is tussen

status en studieresultaten in elke school rekening houdend met het feit of de school een ASO-school of een niet

AS0-school is. Wij kunnen dus testen of de relatie tussen status en studieresultaten enkel opgaat in ASO-

scholen of ook in niet-ASO-scholen. Verder laat deze methode ook toe de varianties en de covarianties voor elk

analyseniveau te schatten.

Om deze methode toe te passen moest er bijzondere aandacht worden besteed aan de constructie van de

variabelen. Deze methode werkt in principe met metrische variabelen (interval niveau) en daar waar deze

variabelen niet voorhanden zijn met dummies. Om die reden hebben we een lijst van variabelen opgemaakt (zie

bijlage 5), waarin alle variabelen zijn opgenomen voor de analyses op leerlingenniveau, klasniveau en

schoolniveau. In dit rapport zullen we hoofdzakelijk werken met de variabelen op leerlingen- en op schoolni-

veau. Wij willen immers weten in welke mate schoolkenmerken, naast individuele kenmerken, enige

invloed uitoefenen op de studieresultaten van de leerlingen en dit zowel op individueel als op schoolniveau.

Niet enkel op hun studieresultaten, maar ook op de verbetering van deze resultaten en dit laatste weten wij als

we de resultaten van het begin van het schooljaar met deze van het einde vergelijken.

Oorspronkelijk werd er gemikt op het gebruik van het programma HLM3 onder VM (1989) om het materiaal te

verwerken. Dit programma bleek echter niet geschikt te zijn voor de verwerking van ons materiaal omdat

analyses van de verandering in studieresultaten
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dat dit cijfer niet significant is, bevestigt deze stelling. De berekeningen tonen verder aan dat PNEDASE 97%

van de geschatte variantie tussen scholen verklaart. De conditionele betrouwbaarheid van deze schattingen is

niet erg hoog, namelijk slechts .4996. De conditionele intraclass correlatie is .0139. Dit betekent dat wanneer

men in juni observaties neemt van scholen met dezelfde gemiddelde resultaten voor Nederlands in september,

men verbanden vindt van .0139, wat duidelijk minder is dan de 34% van het anovamodel.

Tabel 197. Resultaten van means-as-outcomes voor Nederlands in juni

Fixed effects coëfficiënt se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept

ESESPA

50.22

32.77

.81

5.50

62.30

5.96

.000

.000

intercept

ESESPASD

96.94

-98.88

14.33

29.85

6.77

-3.31

.000

.001

intercept

EIQ

50.61

7.56

.89

1.43

56.86

5.3O

.000

.000

intercept

EIQSD

30.10

17.07

8.23

7.12

3.66

2.40

.000

.017

intercept

EGESL

49.49

1.59

1.46

3.99

33.94

.40

.000

.691

intercept

ESBSJU

49.37

26.16

1.33

15.50

37.02

1.69

.000

.091

intercept

ENEDASE

49.98

1.07

.33

.06

150.99

16.98

.000

.000

Random effect school-

gemiddelden, u0j

variantiecomponenten se Z-waarde p-waarde

ESESPA 10.37 4.15 2.50 .013

ESESPASD 21.00 7.91 2.65 .008

EIQ 12.50 4.74 2.64 .008

EIQSD 26.58 9.77 2.72 .007

EGESL 36.03 13.20 2.73 .006

ESBSJU 30.47 11.31 2.69 .007

ENEDASE .94 .67 1.39 .164

level 1 effect, rij 66.57 2.61 25.46 .000

In het tweede deel van de tabel kunnen we lezen dat de residuele varianties tussen de scholen voor de meeste

vergelijkingen (uitgezonderd EGESL) kleiner zijn dan de 34.13 van het anovamodel. Dit laat ons toe te

concluderen dat met uitzondering voor EGESL en ESBSJU er meer verklaard wordt door deze conditionele

modellen.
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De variantie τ00 is nu een conditionele variantie waarin gecontroleerd wordt voor EIQ en TSOBSO. TSOBSO

is een dummy met de waarde 0 voor niet-TSOBSO-scholen en 1 voor TSOBSO-scholen. Merken we

voorafgaandelijk op dat het eerste model in tabel 198 ESESPA en EIQ bevat, maar dat dit geen significante

verbanden gaf voor Nederlands in juni. Er is wel enige reden (p= .063) om te zeggen dat de resultaten voor taal

met de gemiddelde status van de school is verbonden, na controle voor gemiddelde intelligentie per school, maar

dit is statistisch niet evident. Wel kan worden geconcludeerd dat scholen die qua gemiddelde intelligentie en

status gelijk zijn, toch significant van het globale gemiddelde verschillen (p= .014). Dus ook al neemt een

school leerlingen op met eenzelfde gemiddelde intelligentie en eenzelfde gemiddelde status, dan blijven de

schoolresultaten nog verschillen.

Dit roept een aantal vragen op. Elk apart laten deze variabelen toe flink wat variantie van de resultaten voor

Nederlands te verklaren. Doch status in relatie met EIQ laat dit niet meer toe. ESESPA heeft een coëfficiënt

van 21.78 en is bijna significant (p= .06) en voor EIQ is dit cijfer 2.97 (p= .287). Ofschoon wij op basis van de

vroeger gegeven correlaties zouden zeggen dat een hoge status en een hoog IQ samen zouden gaan met hoge

resultaten voor Nederlands, moeten wij strikt genomen uit deze cijfers concluderen dat een school met

gemiddeld een hoge status van de leerlingen en een hoog gemiddeld IQ waarschijnlijk geen hoog resultaat geven

voor Nederlands (de relaties zijn niet significant). De reden van het niet significant zijn van deze relaties moet

wellicht gezocht worden in het feit dat ESESPA en EIQ zeer parallel lopen en het toevoegen van de ene factor

aan de andere niet veel nieuwe informatie geeft. Hierover is verder onderzoek nodig.

Wij zijn dan op zoek gegaan naar modellen waarin de samenhang tussen studieresultaten voor Nederlands en

andere variabelen wel aanwezig was. Wij toetsten modellen waarin EIQ en ESESPA afzonderlijk met enkele

andere variabelen als voorspellers worden gebruikt. Uit deze analyse blijkt dat modellen waarin EIQ of

ESESPA samen met één van volgende variabelen worden gebruikt, geen significante verbanden vertonen met de

uitslagen voor Nederlands: net, type, ASOBSO, schoolstructuur, schoolgrootte, leerlingensekseratio,

leerkrachtensekseratio, leerkrachtenstatuutratio, leerkrachtenleeftijdratio en ervaring directie.
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Tabel 198.Resultaten van de means-as-outcomes voor Nederlands gecontroleerd voor EIQ, ESESPA en
TSOBSO

Fixed effect coëfficiënt se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept, gamma00

EIQ, gamma01

ESESPA, gamma02

50.40

2.97

21.78

.83

2.79

11.69

60.91

1.07

1.86

.000

.287

.063

intercept,gamma00 52.18 .89 58.79 .000

EIQ, gamma01 4.83 1.46 3.31 .001

TSOBSO, gamma02 -5.79 1.90 -3.05 .002

Random effect voor schoolgemid-

delde, u0j

variantiecomponenten se Z-waarde p-waarde

EIQ-ESESPA 10.46 4.26 2.45 .014

EIQ-TSOBSO 7.83 3.24 2.41 .016

level 1 effect, rij 66.54 2.61 25.47 .000

Wat kan men uit bovenstaande tabel concluderen voor Nederlands in relatie met EIQ en TSOBSO? Op de eerste

plaats is er een significant verband tussen het schoolgemiddelde voor EIQ en het al dan niet behoren tot een

TSOBSO-school en de resultaten voor Nederlands in juni. Hierbij merken we op dat het resultaat voor

Nederlands stijgt als de school gemiddeld een hoog EIQ haalt en niet tot de TSOBSO-sector behoort, een relatie

die trouwens in de algemene verwachtingen ligt.

De residuele variantie tussen scholen is 7.83, en deze is duidelijk kleiner dan de 34.13 van het vorige model.

Deze varianties verschillen significant van 0. Dit betekent dat dit conditionele model meer verklaart van de

variantie tussen scholen.

Wat hebben wij nu meer verklaard met dit model dan met het vorige model? De proportie verklaarde variantie

voor de level-2 (beta0j) kan worden uitgedrukt op de volgende wijze: (34.13 - 7.83)/34.13= .7706. Dit betekent

dat van de geschatte 34% variantie van Nederlands tussen de scholen er 77.06% verklaard wordt door EIQ en

TSOBSO. In een model met enkel EIQ als conditionele variabele zou de verklaarde variantie slechts 63% zijn.

EIQ en TSOBSO samen geven dus een beter resultaat.

De intraclass correlatie (d.i. de proportie variantie in PNEDAJU tussen scholen) was in het vorige model .34. In

dit model (het conditionele model) is dit gelijk aan 7.83/(7.83 + 66.54)= .1053. Dit geeft de mate van

samenhang weer tussen de observaties in de scholen met dezelfde EIQ en dezelfde positie tegenover TSOBSO.

Dit betekent dat de correlatie tussen de scores in dezelfde school nadat men het effect van het schoolgemiddelde
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voor EIQ en TSOBSO heeft verwijderd, kleiner is dan de vroegere waarde .34.

Verschillen de resultaten voor Nederlands significant eenmaal er werd gecontroleerd voor EIQ en TSOBSO?

Het antwoord is hier positief, want de waarde 7.83 is significant verschillend van 0 (p=.016). Dit betekent dat er

nog steeds een flink stuk van de variantie tussen schoolgemiddelden voor Nederlands moet verklaard worden

eenmaal men voor EIQ en TSOBSO heeft gecontroleerd. En hierboven hebben we reeds gemeld dat van de vele

schoolkenmerken die wij hebben onderzocht, er hiervoor haast geen in aanmerking komen.

Bekijkt men de intercepts voor elke school afzonderlijk, eenmaal dat er controle is geweest voor EIQ en

TSOBSO, dan verdwijnen de verschillen tussen tal van scholen voor Nederlands. Men kan zich wel afvragen

waarom de intercepts verschillen voor school 3, 5, 6, 8, 13 en 17.

Tenslotte is er nog het probleem van de betrouwbaarheid waarmee men kan discrimineren tussen scholen die

identiek zijn qua gemiddeld IQ en TSOBSO. De betrouwbaarheid van de residuals is slechts .87 en deze is

kleiner dan deze van de steekproefgemiddelden (anovamodel).

Vervolgens werd onderzocht of er andere modellen waren die meer verklaarden dan het vorige model. Hiervoor

werd op level 2 gewerkt met EIQ en EGEBJAAR enerzijds en met EIQ en EACSELJU anderzijds als

conditionele variabelen. EGEBJAAR had als waarden 0 voor leerlingen die achterop zitten en 1 voor de

leerlingen die geen studieachterstand hadden. EACSELJU is de gemiddelde waarde per school die de leerlingen

scoorden in juni voor het academisch zelfconcept dat zij van zichzelf hadden. Een hogere waarde geeft een

positievere opvatting over hun academische mogelijkheden. De resultaten van de twee vergelijkingen geven we

in de volgende tabellen weer.
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Tabel 199.Resultaten van de means-as-outcomes voor Nederlands gecontroleerd voor EIQ en EGEBJAAR

Fixed effect coëfficiënt se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept,gamma00 36.16 7.37 4.91 .000

EIQ, gamma01 6.16 1.48 4.17 .000

EGEBJAAR, gamma02 16.58 8.41 1.97 .048

Random effect variantiecomponenten se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j 10.23 4.17 2.45 .014

level 1 effect, r
ij

66.55 2.61 25.47 .000

Tabel 200.Resultaten van de means-as-outcomes voor Nederlands gecontroleerd voor EIQ en EACSELJU

Fixed effect coëfficiënt se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept,gamma00 50.36 .76 66.48 .000

EIQ, gamma01 6.08 1.32 4.58 .000

EACSELJU, gamma02 20.30 7.61 2.67 .008

Random effect variantiecomponenten se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j 8.63 3.56 2.42 .016

level 1 effect, rij 66.55 2.61 25.47 .000

Wij beperken onze analyse tot slechts twee vaststellingen:

1) Er is een significant verband tussen het schoolgemiddelde voor EIQ en het feit dat de leerlingen gemiddeld

weinig leerachterstand hebben en de resultaten voor Nederlands in juni. Tevens is er een significant positief

verband tussen het schoolgemiddelde EIQ en het feit dat de leerlingen een hoog academisch zelfconcept hebben

en de uitslagen voor Nederlands in juni. Ook dit zijn relaties waarover wij niet verwonderd zijn. Meer

verwonderlijk zijn de vele variabelen die geen effect ressorteren. In het bijzonder denken we aan variabelen als

de beleving van de relatie met de leerkrachten als didacticus en als persoon en de beleving van de leerstof in

juni.

2) Deze twee nieuwe modellen verklaren minder van de geschatte proportie variantie van Nederlands dan het
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eerste model (77.06%). Het model met EIQ en EGEBJAAR verklaart slechts 70.03% en het model met EIQ en

EACSELJU verklaart 74.71%.

Wat levert nu de kennis van de gemiddelde status en het TSOBSO-karakter van de school op om de uitslagen

voor Nederlands te interpreteren?

Tabel 201.Resultaten van de means-as-outcomes voor Nederlands gecontroleerd voor ESESPA en TSOBSO

Fixed effect coëfficiënt se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept,gamma00 51.87 .81 64.24 .000

ESESPA, gamma01 22.22 5.38 4.13 .000

TSOBSO, gamma02 -5.48 1.67 -3.27 .001

Random effect variantiecomponenten se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j 5.97 2.64 2.26 .024

level 1 effect, rij 66.57 2.61 25.46 .000

Vooraleer we deze cijfers interpreteren moeten we eraan herinneren dat PSESPA werd uitgedrukt in 0 voor

arbeiderskinderen en 1 voor niet-arbeiderskinderen. De reden hiervan is dat de beroepsbeschrijving van de

vader door de leerlingen voor een flink stuk onvolledig was. Daarom werd met de dummy arbeiders - niet-

arbeiders gewerkt. Bovenstaande tabel leert dat het schoolgemiddelde voor ESESPA en het al dan niet behoren

tot een TSOBSO-school significant verbonden is met de uitslagen voor Nederlands. Als de school gemiddeld

meer kinderen heeft waarvan de vader geen arbeider is en wanneer de leerlingen in een niet TSOBSO-school

zitten, liggen de resultaten hoger. Ook deze vaststelling bevestigt wat in vele onderzoekingen gemeengoed is.

De residuele variantie tussen scholen is hier 5.97, wat kleiner is dan het eerste model. Deze waarde is significant

en dus verklaart dit conditionele model meer van de variantie tussen scholen dan het eerste model (ANOVA).

Dit conditionele model verklaart 82.51% van de geschatte 34% variantie van Nederlands tussen de scholen. Dit

is meer dan wanneer EIQ en TSOBSO worden ingebracht. De conditionele intraclass correlatie (d.i. de

correlatie tussen paren scores in dezelfde school als men het effect van ESESPA en TSOBSO wegneemt) is

5.97/(5.97 + 66.57)= .0823. In het eerste model was dit cijfer .34. In dit model vermindert dit dus tot .08. Dit

geeft de mate aan van de afhankelijkheid tussen observaties in scholen die dezelfde gemiddelde ESESPA en

TSOBSO hebben.
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Ook hier wordt duidelijk dat de gemiddelde schoolresultaten voor Nederlands significant (p= .024) verschillen

van elkaar na controle voor ESESPA en TSOBSO. Scholen verschillen dus wat leerresultaten Nederlands

betreft, ook al hebben zij dezelfde aantrekking op leerlingen qua sociale status en hun positie tegenover

TSOBSO. Dit betekent tevens dat er nog een flink stuk van de variantie tussen schoolgemiddelden voor

Nederlands moet worden verklaard.

Tenslotte stellen we de vraag naar de betrouwbaarheid waarmee men kan discrimineren (voor Nederlands)

tussen scholen die identiek zijn qua gemiddeld ESESPA en TSOBSO. Deze betrouwbaarheid is .85 en kleiner

dan deze van de steekproefgemiddelden.

Het laatste model dat zinvolle verbanden gaf, is dit met controle voor ESESPA en EACSELJU. De resultaten

worden als volgt samengevat:

Tabel 202.Resultaten met means-as-outcomes voor Nederlands gecontroleerd voor ESESPA en EACSELJU

Fixed effect coëfficiënt se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept,gamma00 50.07 .74 67.72 .000

ESESPA, gamma01 26.8 5.83 4.59 .000

EACSELJU, gamma02 15.96 7.99 2.00 .046

Random effect variantiecomponenten se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j 8.45 3.63 2.33 .020

level 1 effect, rij 66.58 2.61 25.46 .000

Deze gegevens steunen de volgende conclusie: er is een positieve band tussen gemiddeld ESESPA en het

gemiddeld academisch zelfconcept van de leerlingen per school enerzijds en de gemiddelde resultaten voor

Nederlands anderzijds. Dit model verklaart op niveau 2 75.24% van de geschatte 34% variantie van Nederlands

tussen scholen, wat minder is dan voor het model waarin voor ESESPA en TSOBSO wordt gecontroleerd.
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Variabiliteit tussen de regressievergelijkingen

In het tweede deel van bovenstaande tabel krijgen we de schattingen van varianties van de randomeffecten. De

geschatte variantie tussen de gemiddelden is 34.58. Uit de test blijkt dat er zeer significante verschillen zijn

tussen de gemiddelden van de 18 scholen. De geschatte variantie van de slopes is .31. Deze waarde is niet

verschillend van 0. Hieruit concluderen we dat de relatie tussen de uitslagen voor Nederlands en IQ in de

scholen niet significant varieert tussen de leerlingen van de scholen. Of anders gesteld: in elke school is de band

tussen IQ en de uitslagen voor Nederlands gelijk.

Dit laatste heeft uiteraard zijn consequenties voor de betrouwbaarheid van de schatting van de slopes. Deze

haalt slechts een cijfer van .34, terwijl de betrouwbaarheid van de intercept veel hoger is, namelijk .98.

De verklaarde variantie op niveau 1

De schatting van de variantie van de studenten op leerlingenniveau (sigma2) was 66.56 en is nu slechts 45.59.

In onze laatste vergelijking wordt PIQ als een predictor gebruikt en in de eerste niet. Dit betekent dat we met dit

laatste model betere schattingen kunnen maken. Wat is nu de proportie van de reductie in variantie op niveau 1

die door dit nieuwe model wordt verklaard in vergelijking met ons vorig niet-conditionele model? Dit kan op de

volgende wijze worden berekend: (66.56 - 45.59)/66.56=.3151. Hieruit kunnen we afleiden dat door PIQ als

een predictor voor Nederlands te gebruiken, wij de within-school variantie kunnen verminderen met 31.51%.

Of anders uitgedrukt: het IQ verklaart ongeveer 32% van de variantie van de resultaten voor Nederlands op

leerlingenniveau.

Correlatie tussen intercept en slope

In dit model krijgen we ook een maximum likelihood schatting van de covariantie tussen intercept en slope. De

correlatiecoëfficiënt wordt dan gelijk aan .90/(34.58 x .31)1/2 = .2749. Er is dus een niet al te sterk verband

tussen de schoolgemiddelden en de school EIQ effecten. Of anders uitgedrukt: scholen met een hoger

gemiddeld cijfer voor Nederlands (PNEDAJU) hebben geen indrukwekkend hoge slope-waarden (dus geen zeer

sterke relatie tussen PIQ en PNEDAJU).
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vaststelling dat er bepaalde scholen zijn (met name de scholen: 5, 6, 13, 20, 21, 23, 25) waar intercept en slope

haast niet afwijken van het globale gemiddelde, terwijl de andere scholen wel sterk verschillen van de

gemiddelde intercept en slopes. De vraag is uiteraard waarin deze scholen verschillen van de andere.

De geschatte variantie van de slopes is 0 . De slopes van status met Nederlands tussen de scholen zijn helemaal

niet random.

De betrouwbaarheid van de schatting van de slopes in de 18 scholen is 0, terwijl deze voor de intercepts een

hoog niveau haalt, namelijk .97.

De verklaarde variantie op level 1

Het feit dat de schatting van de variantie op leerlingenniveau nu 65.70 is en dus kleiner dan de vroegere 66.56,

betekent dat dit conditionele model iets betere schattingen toelaat dan het globale. Nochtans is het verschil

tussen de twee waarden niet indrukwekkend. Men kan trouwens berekenen dat de proportie van de reductie in

variantie die door dit nieuwe model wordt verklaard in vergelijking met het onvoorwaardelijke model niet groter

is dan 1.29%. Wij kunnen dus door PSESPA als een predictor voor Nederlands te gebruiken, de within-school

variantie met 1.29% verminderen.

8.1.4. INTERCEPT- EN SLOPES-AS-OUTCOMES MODEL

Waarom variëren deze regressies tussen de scholen ? Waarom hebben bepaalde scholen hogere ENEDAJU dan

andere en waarom is de relatie in bepaalde scholen tussen ESESPA, EIQ en ENEDAJU sterker dan in andere

(zoals zichtbaar werd in het model met 'means-as-outcomes' onder 8.1.2) ? Deze vragen maken we afhankelijk

van een tweede voorwaarde, namelijk ASO of niet ASO. Net zoals in voorgaande modellen gaan we voor IQ en

status afzonderlijk na wat hun betekenis is voor de verklaring van de resultaten Nederlands. Een poging om

ESESPA, EIQ en ASO samen als conditionele variabelen op schoolniveau in te brengen, gaf geen significante

resultaten. Daarom werden twee eenvoudiger modellen opgesteld waarin geen rekening meer werd gehouden

met ESESPA of EIQ. Wel werd er onderzocht wat de betekenis kan zijn van het al dan niet gesitueerd zijn van

leerlingen in overwegend ASO-scholen (zie 8.1.4.3. en 8.1.4.4). Vooraleer deze
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resultaten geeft. Dit is verrassend. Op dit ogenblik kunnen we enkel hypothetisch aanvoeren dat deze scholen

een dergelijke aantrekkingskracht op de leerlingen uitoefenen zodat het lage IQ gecompenseerd wordt door

andere factoren. Dit moet uiteraard verder onderzocht worden.

Een tweede vraag luidt of de gemiddelde intelligentie en de gemiddelde status van de scholen beter toelaten om

de relatie tussen intelligentie van de leerlingen en hun scores voor Nederlands te voorspellen. Dit wordt door de

cijfers tegengesproken. Scholen met gemiddeld een hoog IQ en scholen met gemiddeld een hoge status hebben

geen significant hogere slopes voor IQ en Nederlands dan andere scholen.

Nu is het wel zo dat de gemiddelde intelligentie en de gemiddelde status samen een flink stuk parametervariantie

verklaren tussen de scholen. In vergelijking met het vorige random model is dit 56.33%. Gemiddelde

intelligentie en gemiddelde status reduceren wel duidelijk de parametervariantie van de gemiddelde resultaten

voor Nederlands. Toch blijft er nog heel wat te onderzoeken om de verschillen tussen scholen te verklaren.

De residuele variantie van de slopes is zeer klein (.35) en niet significant verschillend van 0. Na controle voor

gemiddelde intelligentie en gemiddelde status blijken de slopes (PIQ met PNEDAJU) in de scholen overwegend

gelijk te lopen. Het is zelfs zo dat er minder variantie wordt verklaard (-12.9%) door deze slopes dan door de

slopes van het random model. De conditionele betrouwbaarheid voor de intercepts is behoorlijk, namelijk .95.

Doch deze van slopes is slechts .37.
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Tabel 205.Resultaten van het intercept- en slopes-as-outcomesmodel voor Nederlands gecontroleerd voor EIQ,
ESESPA en de PIQ-PNEDAJU slope

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Model voor schoolgemiddelden

Intercept, gamma00

EIQ, gamma01

ESESPA, gamma02

50.14

-4.06

44.03

1.84

.94

9.51

27.30

-4.33

4.63

.000

.000

.000

Model voor PIQ-PNEDAJU slopes

Intercept, gamma10

EIQ, gamma11

ESESPA, gamma12

3.339

.02

.68

1.49

.38

2.32

2.23

.05

.29

.026

.957

.771

Random Effects variantiecomponent se Z-waarde p-waarde

Schoolgemiddelde, u0j 15.10 5.76 2.62 .009

PIQ-PNEDAJU slope, uij .35 .27 1.31 .191

level 1 effect, rij 45.66 1.80 25.31 .000

8.1.4.2. Een model met EIQ, ESESPA en PSESPA als condities.

Opnieuw doen we dezelfde vaststelling als hierboven: na controle voor gemiddelde status is er een negatief

verband tussen de uitslagen voor Nederlands en het gemiddelde IQ . Dus hoe lager het gemiddelde IQ van de

scholen, hoe beter de resultaten voor Nederlands, op voorwaarde dat de gemiddelde status dezelfde is. Ook deze

keer blijven we de verklaring schuldig. Detailonderzoek van de scholen zal hier wellicht een oplossing voor

geven. Anderzijds is er een sterke relatie tussen status en uitslagen voor taal, op voorwaarde dat het gemiddelde

IQ wordt constant gehouden.

Wat de slopes betreft, ligt de situatie enigszins anders dan in het model waar de band tussen intelligentie en

uitslagen werd bekeken. Er is immers een zwak verband (niet significant, p= .075) te zien tussen scholen met

een lage gemiddelde intelligentie enerzijds en een sterke band tussen de status en de uitslagen van de leerlingen

anderzijds. Dit betekent dat in scholen waar er een groter aandeel intellectueel minder sterke leerlingen zijn, er

meer kans is dat wanneer de status van de leerlingen hoger is, het resultaat voor Nederlands ook hoger is.

Taalkennis blijkt ook hier wederom een steun te krijgen vanuit de gunstigere sociale herkomst. Nogmaals: wij

spreken slechts van een trend, de p-waarde is immers niet significant. In scholen met een hoge gemiddelde

status (gamma12 = 6.80)
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laatste model wordt er gecontroleerd voor ASO. Dit betekent dat 36.09% van de parametervariantie in de

resultaten voor Nederlands worden verklaard door ASO. Anderzijds is het ook duidelijk dat de test waarin de

vraag wordt gesteld of er geen residuele variantie meer moet verklaard worden duidelijk laat zien dat er nog heel

wat moet gebeuren op dit vlak (p=.006). De residuele variantie van de slopes is .34. De z-test (1.32) leert dat er

geen statistisch significante residuele variantie is in de slopes.

8.1.4.4. Een model met PSESPA en ASO als condities

Tabel 208.Resultaten van het intercept- en slopes-as-outcomesmodel voor Nederlands gecontroleerd voor
PSESPA en ASO

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se T-waarde p-waarde

algemeen gemiddelde

PNEDAJU, intercept,

gamma00

48.01 1.25 38.33 .000

ASO, gamma01 9.60 3.05 3.159 .002

PSESPA-PNEDAJU slope,

gamma10

1.87 .56 3.34 .001

Psespa-PNEDAJU

slope*ASO, gamma11

-.08 1.52 -.05 .96

random effect variantie se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j 22.27 8.50 2.62 .009

PSESPA-PNEDAJU slope,

u1j

.000 - - -

level 1 effect, rij 65.69 2.58 25.44 .000

Ook in het model waarin de status als een belangrijke voorspeller wordt gezien voor de testresultaten voor

Nederlands is het feit dat de school ASO heeft een belangrijke factor. Het gemiddelde voor Nederlands is in

ASO scholen hoger dan in andere scholen. Maar ook nu is het duidelijk dat de slopes niet veel verschil

vertonen. Het verband tussen Nederlands en status is in ASO-scholen niet sterker dan in andere scholen.

Dit model reduceert de verklaarde parametervariantie in de resultaten voor Nederlands met 10.88%. Een

interessant cijfer, maar weinig indrukwekkend. Er blijft immers nog een flink stuk van de parametervariantie te

verklaren. Wat de slopes betreft, is de variantie praktisch nihil.
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8.2. Multilevel analyse voor de resultaten van Wiskunde in juni

Wat de resultaten van Wiskunde betreft, zullen dezelfde vragen worden gesteld als in de analyse voor

Nederlands. Wij zullen daarom regelmatig verwijzen naar de voorgaande modellen en enkel waar nodig het

model voluit neerschrijven.

In vergelijking met de resultaten Nederlands vinden we voor Wiskunde meer school- en leerlingenkenmerken

die ons toelaten betere voorspellingen te maken. Houdt dit verband met de these van R.J. Murnane dat

wiskunde meer beïnvloed is door schoolse ervaringen dan door ervaringen thuis (Lee en Bryk, 1989: 179)? Dat

is een vraag die wij hier niet kunnen beantwoorden. Wij moeten er toch op wijzen dat de sociale herkomst in

relatie staat met de uitslagen voor Wiskunde (r=.18), iets wat straks nog meer zal worden onderstreept.

8.2.1. EEN ONE-WAY ANOVA MODEL

De hoofdvraag is hier : hoeveel verschillen scholen van elkaar wat betreft de gemiddelde resultaten voor

Wiskunde ? Om deze vraag te beantwoorden geven we de oplossingen voor de vergelijkingen op niveau 1 en

niveau 2.

Tabel 209.Onvoorwaardelijk 'one way'model voor Wiskunde in juni

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se T waarde p waarde

Gemiddeld schoolgemiddelde, gamma00 49.50 1.29 38.32 .000

Random effect variantiecomponent se z waarde p waarde

schoolgemiddelde, u0j 28.73 10.27 2.81 .005

level-1 effect, rij 71.52 2.81 25.47 .000

Het gemiddelde voor Wiskunde is bijna 50 en de standaardfout is 1.29. Wederom moet hier worden opgemerkt

dat dit een te verwachten resultaat is gezien de standaardisatie van de Wiskunde-uitslagen. De cijfers van het

tweede deel van bovenstaande tabel laten toe te concluderen dat de variantie tussen de leerlingen (71.52) groter

is dan de variantie tussen de scholen (28.73) voor het vak Wiskunde. Verder kan men berekenen dat bijna 29%

(rho= 28.73/(28.73 + 71.52) = .2866) van de variantie voor Wiskunde een variantie is tussen de scholen.

Eveneens is er statistisch veel reden om te zeggen dat de gemiddelden voor Wiskunde van de scholen significant

verschillen van het globale gemiddelde (p= .005). Detailonderzoek maakt verder duidelijk dat school 9 het

meest positief afwijkt van het gemiddelde en school 16 het meest negatief. 8 scholen liggen echter dicht rond dit

gemiddelde.
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Deze cijfers geven daarenboven aan dat het steekproefgemiddelde van elke school een betrouwbare schatter is

van het schoolgemiddelde van elke school. Wij vinden voor iedere school cijfers die variëren tussen .87 en .98.

Globaal is het cijfer .96.

Ook geeft tau00 aan dat de gemiddelden voor Wiskunde significant verschillend zijn tussen de scholen.

8.2.2. REGRESSIE MET MEANS-AS-OUTCOMES

Vermits IQ en status duidelijke verbanden vertonen met de resultaten voor Wiskunde (resp. r= .58 en .18) is het

uiteraard belangrijk met deze fenomenen rekening te houden. Ook blijkt uit ander onderzoek dat een grote

spreiding in klassen qua intelligentie en sociale status van de leerlingen de schoolresultaten beïnvloeden. Wij

gaan dan ook de betekenis van deze variabelen voor Wiskunde na, doch nu op schoolniveau. Ook blijkt uit de

variantieanalyse dat het onderwijsaanbod zich in de schoolresultaten laat voelen. Dit wordt dan ook nu weer

opgenomen in deze analyse. Tevens wordt gekeken naar de resultaten voor Wiskunde in september omdat deze

een grote voorspellende waarde hebben. Wat wij in dit model trachten te doen, is het schoolgemiddelde voor

Wiskunde voorspellen met behulp van de gemiddelde status van de leerlingen per school, de standaardafwijking

van de status per school en de andere hierboven vermelde variabelen. Op de eerste plaats kijken we naar de

betekenis van elke variabele afzonderlijk en daarna zullen we ze in samenhang bekijken.
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Tabel 210.Resultaten van de means-as-outcomes voor Wiskunde in juni

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept

ESESPA

50.04

28.76

.83

5.65

60.44

5.09

.000

.000

intercept

ESESPASD

93.77

-92.45

13.06

27.21

7.18

-3.40

.000

.001

intercept

EIQ

50.46

7.34

.75

1.21

67.23

6.07

.000

.000

intercept

EIQSD

34.56

13.08

8.00

6.92

4.32

1.89

.000

.059

intercept

EGEBJAAR

49.40

31.98

1.02

9.41

48.67

3.40

.000

.001

intercept

ASO

48.23

7.59

1.23

3.00

39.09

2.53

.000

.011

intercept

TSOBSO

52.07

-7.67

1.20

2.09

43.47

-3.68

.000

.000

intercept

EGESL

49.61

-1.86

1.34

3.66

37.06

-.51

.000

.612

intercept

ESBSJU

49.33

19.89

1.27

14.69

38.99

1.35

.000

.171

intercept

EWISASE

49.93

.91

.45

.08

110.88

11.18

.000

.000

Random effect schoolgemiddelden, u0j variantiecomponenten se Z-waarde p-waarde

ESESPA 10.92 4.28 2.55 .011

ESESPASD 17.22 6.54 2.63 .008

EIQ 8.52 3.33 2.56 .011

EIQSD 24.86 9.16 2.71 .007

EGEBJAAR 17.23 6.54 2.63 .008

ASO 21.46 8.03 2.67 .008

TSOBSO 16.02 6.10 2.63 .009

EGESL 30.07 11.07 2.72 .007

ESBSJU 27.22 10.10 2.70 .007

EWISASE 2.46 1.32 1.86 .062

level 1 effect, sigma2 71.52 2.81 25.47 .000

Uit onderstaande tabel kan men afleiden dat een gemiddeld hoge status van een school (ESESPA) een hoger

schoolgemiddelde voor Wiskunde geeft en dat een geringere concentratie van één bepaald stratum in de school

(ESESPASD) eveneens een hoger resultaat in de school laat zien. Aangezien de residuele varianties tussen de

scholen voor beide variabelen (10.92 en 17.22) kleiner zijn dan deze van het vorige (anova)model (28.73) en

deze cijfers ook significant zijn, kan men zeggen dat deze modellen meer verklaren van de variantie tussen de

scholen dan het vorige model. Verder blijkt uit tabel 16 dat de gemiddelde status van de scholen toelaat bijna

62% van de geschatte 29% variantie van Wiskunde te verklaren; de statushomogeniteit van de school zou slechts

40% laten verklaren.
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Net zoals voor Nederlands heeft de gemiddelde intelligentie van de school een sterk voorspellende waarde voor

de schoolresultaten voor Wiskunde. En hetzelfde is waar voor de spreiding van intelligentie in de school. Onze

cijfers suggereren dat hoe hoger het gemiddeld IQ en hoe groter de spreiding van het IQ in de school is, des te

hoger is het schoolgemiddelde voor Wiskunde. En ook nu moeten wij wederom vaststellen dat deze modellen

minder residuele variantie tussen scholen laten zien (8.52 en 24.86) dan het vorige (anova)model (28.73). Het

valt eveneens binnen onze verwachtingen dat EIQ en EIQSD een flink stuk verklaren van de 29% variantie in

Wiskunde tussen de scholen, namelijk respectievelijk 70% en 13%. Deze cijfers leren -en dit ligt volledig

binnen de verwachtingen- dat scholen die leerlingen aantrekken met een hoog IQ gemiddeld betere resultaten op

schoolniveau bereiken dan andere scholen. Het feit dat we in deze scholen vaststellen dat een grotere spreiding

in IQ betere schoolgemiddelden geeft voor Wiskunde, wijst erop dat de homogeniteit van leerlingen in de school

qua intelligentie niet zo belangrijk is voor de schoolresultaten. Wellicht is de homogeniteit van de klas

belangrijker. Dit wordt in een volgende studie onderzocht.

Niet onverwacht is de vaststelling dat scholen met een hoog gemiddeld aantal leerlingen zonder leerachterstand

betere schoolgemiddelden voor Wiskunde halen. Houdt men rekening met de leerachterstand van de leerlingen

dan is de residuele variantie voor Wiskunde tussen scholen kleiner dan wanneer met geen enkele voorspeller

wordt gewerkt. Praktisch betekent dit dat leerachterstand toelaat ongeveer 40% van de geschatte 29% variantie

van Wiskunde tussen scholen te verklaren.

Opnieuw moet er worden vastgesteld -net als voor Nederlands- dat de gemiddelde seksetypering van de school

en het feit dat leerlingen zich goed voelen in de school geen betekenisvol verband heeft met de resultaten voor

Wiskunde. De cijfers lijken eerder te wijzen in de richting van betere resultaten in overwegend jongensscholen,

maar dit resultaat
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is zeker niet significant. Doch opnieuw moeten we het verschil van de scholen wat hun resultaten voor

Wiskunde betreft onderstrepen: ook al zijn de scholen gelijk qua seksetypering van de leerlingen, scholen

blijven verschillen.

Evenmin is het verband aangetoond tussen het gemiddeld cijfer voor welbevinden en de uitslagen voor

Wiskunde. Voelen leerlingen in een school globaal zich beter dan heeft dat niet automatisch een hoger

gemiddelde voor Wiskunde voor gevolg. Het is dan ook niet abnormaal dat de kennis van het zich welbevinden

van de leerlingen in feite weinig of niets bijdraagt voor de verklaring van de cijfers voor Wiskunde.

Als men terugdenkt aan de analyse van Nederlands, dan is het bijna voor de hand liggend dat scholen met een

ASO-karakter of een niet-TSOBSO karakter ook hogere schoolgemiddelden voor Wiskunde verwerven.

Wiskunde veronderstelt immers de beheersing van de taal. Beide variabelen verklaren ook elk een flink stuk

van de variantie tussen de scholen voor Wiskunde. De factor ASO is de zwakste en verklaart 25% van de

residuele variantie, terwijl de variabele TSOBSO wel 44% verklaart.

Er moet nog een laatste opmerking worden gemaakt in verband met de resultaten voor Wiskunde in september

(EWISASE). Het is duidelijk dat hoge schoolgemiddelden voor Wiskunde in september hoge cijfers in juni

laten zien. Dit op zichzelf interessant gegeven gaat gepaard met een andere interessante overweging, namelijk

dat de schoolgemiddelden voor Wiskunde in september weinig residuele variantie (2.46) tussen scholen

overlaten, veel minder in elk geval dan het vorige model. Uit het feit dat deze residuele variantiecomponent

bijna significant is, zou men kunnen afleiden dat er na controle voor de schoolgemiddelden voor Wiskunde in

september nog weinig variantie voor de Wiskunderesultaten in juni tussen scholen valt te verklaren. En dit is het

geval in gelijk welke school. EWISASE verklaart trouwens meer dan 91% van de geschatte 29% variantie

tussen de scholen.



Multilevel analyse schoolvorderingen 437

Tabel 211.Proportie verklaarde variantie, conditionele betrouwbaarheid van de random effecten op schoolniveau
en conditionele intraclass correlatie voor de modellen in tabel 210

PRIVATE Proportie verklaarde variantie betrouwbaarheid intraclass correlatie

ESESPA .6199 .90 .1324

ESESPASD .4006 .93 .1941

EIQ .7034 .88 .1064

EIQSD .1347 .95 .2579

EGEBJAAR .4002 .93 .1941

ASO .2530 .95 .2308

TSOBSO .4424 .93 .1830

EGESL -.0466 .96 .2960

ESBSJU .0526 .96 .2757

EWISASE .9144 .69 .0332

De intraclass correlatie van vorig model was .2866. Nu krijgen we lagere waarden. Het gaat nu trouwens om

een conditionele intraclass correlatie. Wij vragen ons hier eigenlijk af wat de relatie is tussen fenomenen indien

men deze bekijkt in scholen van dezelfde gemiddelde schoolstatus (.13), scholen met dezelfde

statushomogeniteit (.19), scholen met hetzelfde gemiddeld IQ (.11), scholen die zeer homogeen zijn qua

intelligentie (.26), scholen die dezelfde verdeling hebben qua leerachterstand van de leerlingen (.19), scholen die

gelijk zijn qua ASO-binding (.23), scholen die gelijk zijn qua TSOBSO-binding (.18), scholen die gelijk zijn qua

welbevinden van de leerlingen (.28) en scholen die gelijk zijn wat hun resultaten voor Wiskunde in september

betreft (.03). Al deze correlaties zijn lager dan de onvoorwaardelijke correlatie.

Ook de betrouwbaarheid is iets lager. Dit zijn trouwens conditionele betrouwbaarheidscijfers, d.w.z. hiermee

wordt de betrouwbaarheid gemeten waarmee tussen scholen kan gediscrimineerd worden die gelijk zijn voor één

van de onderzochte variabelen. Zoals uit voorgaande tabel blijkt, varieert dit van .69 tot .96 afhankelijk van de

variabele.

Naast deze modellen waarin telkens voor één variabele werd gecontroleerd, werden er verschillende andere

modellen uitgeprobeerd met meerdere variabelen. Opnieuw moeten wij vaststellen dat de meeste opvattingen

van de leerkrachten en de directie over het management van de scholen zoals ze gemeten zijn in ons onderzoek

geen betekenisvolle invloed hebben op de resultaten voor Wiskunde. Evenmin werden er verbanden gevonden

met de meeste schoolkenmerken. De meest belangrijke variabelen zijn wederom status, intelligentie,

leerachterstand en TSOBSO. Een poging om na te gaan of een hoge gemiddelde intelligentie van de leerlingen

en een hoge gemiddelde status van de leerlingen samengaan met een hoog gemiddeld cijfer voor Wiskunde werd

door de cijfers tegengesproken. Wel was de invloed van het gemiddeld IQ significant, niet de gemiddelde
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status. Ook geven de cijfers in de volgende tabel aan dat de Wiskundegemiddelden van de scholen als men

controleert voor intelligentie en status significant van het globale gemiddelde afwijken. Scholen zijn dus

verschillend wat de prestaties voor Wiskunde betreft als men controleert voor intelligentie en status. Daaren-

boven zien wij dat dit model 70% verklaart van de geschatte variantie tussen de scholen. Wij besteden nog

enige aandacht aan enkele andere zinvolle verbanden, waarvan de belangrijkste cijfers in tabel 212 staan.

Een eerste vaststelling in tabel 212 leert dat er een significant verband is tussen het schoolgemiddelde voor

intelligentie en het hebben van geen leerachterstand enerzijds en wiskunde anderzijds. De gemiddelde status

van de leerlingen heeft in dit model geen betekenis.

De residuele variantie tussen de scholen is 6.28, dus kleiner dan deze van het anovamodel (28.73). Dit model

laat dus minder variantie onverklaard dan het onvoorwaardelijke model.

Daarenboven kan men uit tabel 213 aflezen dat dit model 78% verklaart van de 29% variantie tussen de scholen.

In vergelijking met de eenvoudige modellen van hierboven, toch een verbetering.

In een tweede model wordt onderzocht welk de relatie is tussen het schoolgemiddelde voor IQ, de

standaardafwijking voor IQ per school (schoolhomogeniteit qua intelligentie) en het feit of de school meer of

minder leerlingen in de TSOBSO-afdelingen heeft of niet enerzijds en het resultaat voor Wiskunde anderzijds.

De cijfers tonen aan dat een hoger gemiddeld IQ per school, een grotere homogeniteit en een groter aandeel van

niet-TSOBSO leerlingen betere cijfers voor Wiskunde laat verwachten.

Net zoals bij het vorige model is het aandeel onverklaarde variantie van dit model (5.47) kleiner dan aandeel in

het anovamodel (28.73). Dit model laat ons dus toe scherpere uitspraken te doen. Daarenboven geeft tabel 213

aan dat dit model 81% verklaart van de geschatte 29% variantie tussen de scholen.
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Tabel 212.Resultaten met means-as-outcomes voor Wiskunde in juni (meerdere variabelen)

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept

EIQ

ESESPA

50.39

5.71

7.71

.77

2.58

10.80

65.85

2.21

.71

.000

.027

.475

intercept

EIQ

ESESPA

EGEBJAAR

50.19

5.24

3.79

16.01

.67

2.25

9.51

6.94

75.22

2.33

.40

3.31

.000

.020

.690

.021

intercept

EIQ

EIQSD

TSOBSO

66.04

8.17

-12.50

-3.50

6.17

1.57

5.19

1.64

10.71

5.20

-2.41

-2.13

.000

.000

.016

.034

intercept

EIQ

EIQSD

EGEBJAAR

66.64

8.48

-14.07

20.21

4.94

1.16

4.21

5.10

13.49

7.29

-3.34

3.96

.000

.000

.001

.000

intercept

EIQSD

ESESPASD

TSOBSO

84.57

-.07

-68.89

-5.97

14.26

5.64

23.61

2.04

5.93

-.01

-2.92

-2.93

.000

.990

.004

.003

Random effect voor schoolgem-

idelden, u0j

variantiecomponenten se Z-waarde p-waarde

EIQ-ESESPA 8.73 3.55 2.46 .014

EIQ-ESESPA-EGEBJAAR 6.28 2.89 2.17 .03

EIQ-EIQSD-TSOBSO 5.47 2.42 2.26 .024

EIQ-EIQSD-EGEBJAAR 2.99 1.59 1.88 .06

EIQSD-ESESPASD-TSOBSO 10.75 4.55 2.36 .018

level 1 effect, sigma2 71.52 2.81 25.47 .000

In een volgend model gaan we op zoek naar de betekenis van het gemiddelde IQ per school, de homogeniteit

qua intelligentie en de leerachterstand voor de resultaten van Wiskunde. In dezelfde lijn als hierboven kan men

stellen dat een hoog gemiddeld IQ, samen met een grote homogeniteit qua intellectuele capaciteiten en een grote

aanwezigheid van leerlingen die geen leerachterstand hebben het cijfer voor Wiskunde positief beïnvloeden.
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Ook dit model geeft een lage residuele variantie tussen scholen (2.99), een cijfer dat echter juist niet significant

is. De berekeningen wijzen echter uit dat een flink stuk van de werkelijke variantie tussen scholen verklaard

wordt door dit model (90%).

Tabel 213.Verklaarde variantie, conditionele betrouwbaarheid van de random effecten op schoolniveau en
conditionele intraclass correlatie voor de modellen in tabel 212

PRIVATE Proportie verklaarde variantie betrouwbaarheid intraclass correlatie

EIQ-ESESPA .70 .88 .11

EIQ-ESESPA-EGEBJAAR .78 .84 .08

EIQ-EIQSD-TSOBSO .81 .82 .07

EIQ-EIQSD-EGEBJAAR .90 .73 .04

EIQSD-ESESPASD-TSOBSO .63 .90 .14

De vijfde benadering tenslotte onderzoekt of scholen die homogeen zijn qua intelligentie en qua sociale status

alsook al dan niet TSOBSO-scholen zijn, enige betekenis hebben voor de Wiskunderesultaten. Deze oefening

maakt duidelijk dat voornamelijk een grotere statushomogeniteit en een geringere aanwezigheid van TSOBSO-

leerlingen positieve effecten hebben voor de Wiskundecijfers.

Ook nu is de variantiecomponent (11.29) kleiner dan in het anovamodel. Dit model laat dus, net als voorgaande

modellen, toe wat van de variantie tussen de scholen te reduceren. In dit geval met 63%.

8.2.3. HET RANDOM-COEFFICIENT MODEL

8.2.3.1. Analyse van de relatie IQ en Wiskunde

Net zoals voor Nederlands onderzoeken we ook hier de relatie tussen IQ en Wiskunde in de 18 scholen. Dit

betekent dat we voor elke school zoeken naar de eigen regressievergelijking met een intercept en een slope. We

zullen deze laatste evenwel niet tekenen.
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Gemiddelde regressievergelijking in de scholen

Het gemiddelde van de schoolgemiddelden ligt uiteraard dicht bij 50 voor Wiskunde, omwille van de

standaardisatie, en de standaardfout is 1.29. Het gemiddelde van de PIQ-PWISAJU slope is 3.58 met een

standaardfout van .33. Zoals kon verwacht worden, is er in elke school gemiddeld een positieve relatie tussen de

intelligentie van de leerlingen en hun uitslagen voor Wiskunde.

Variabiliteit tussen de regressievergelijkingen

De geschatte variantie tussen de gemiddelden van de scholen voor Wiskunde is 29.17. En uit onze cijfers blijkt

dat de verschillen tussen de gemiddelden van de 18 scholen groot is. Dit fenomeen werd vroeger ook reeds

vastgesteld. De geschatte variantie van de slope is 1.27 en is bijna significant. Nemen wij een streng standpunt

in dan leidt dit tot de volgende conclusie: de relatie tussen Wiskunde en intelligentie in de scholen varieert niet

significant tussen de scholen. Nochtans is de p-waarde dicht bij .05, zodat er enige aanwijzing is dat de band

tussen IQ en Wiskunde tendeert naar verschillen tussen scholen.

De betrouwbaarheid van de schatting van de slopes is hier slechts .63, terwijl deze voor de intercept .97 is.

Tabel 214.Resultaten voor het random coëfficiënt model (PWISAJU en PIQ)

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se T-waarde p-waarde

algemeen gemiddelde PWISAJU, interc-

ept, gamma00

49.49 1.29 38.27 .000

PIQ-PWISAJU slope, gamma10 3.58 .33 10.99 .000

random effect variantie se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j 29.17 10.30 2.83 .005

PIQ-PWISAJU slope, u1j 1.27 .66 1.91 .056

level 1 effect, rij 50.79 2.01 25.30 .000
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Verklaarde variantie op niveau 1

In het eerste model was de schatting van de variantie tussen de leerlingen 71.52; in dit conditionele model wordt

dit cijfer 50.79. Door het gebruik van de intelligentie van de leerlingen als een predictor kunnen wij dus betere

schattingen geven. In vergelijking met het anova-model kunnen wij de variantie op niveau 1 reduceren met

(71.52 - 50.79)/71.52= .2898. Door de intelligentie van de leerlingen als voorspeller te gebruiken, kan men dus

de within-school variantie verminderen met bijna 29%.

Correlatie tussen intercept en slope

De maximum likelihood schatting van de covariantie tussen intercept en slope is .6638 (resultaat van 4.04)/

(29.17 x 1.27)1/2). Dit wijst op een tamelijk sterk verband tussen de schoolgemiddelden en de schooleffecten

voor intelligentie. Dus scholen met een gemiddeld hoog cijfer voor Wiskunde vertonen een tamelijk sterke

relatie tussen intelligentie en Wiskunde.

8.2.3.3. Analyse van de relatie PSESPA en Wiskunde

Globaal is er een verband -ofschoon zwak- tussen status en resultaten voor Wiskunde (r= .18). Nu vragen we

ons af of dit verband ook terug te vinden is in elke school. Elke school vertoont gemiddeld een positieve band

tussen status en de resultaten voor Wiskunde.

Gemiddelde regressievergelijking in de scholen

De resultaten liggen in dezelfde lijn als de voorgaande resultaten. Het schoolgemiddelde verschilt niet van het

voorgaande, de slope-waarde is echter wel verschillend. Gemiddeld vinden we in elke school een positieve band

tussen status en resultaten voor Wiskunde.

Variabiliteit tussen de regressievergelijkingen

De variantiecomponent 32.31 suggereert dat de gemiddelden van de 18 scholen globaal erg verschillend zijn.

Nochtans is dit niet voor alle scholen afzonderlijk het geval. Een aantal scholen hebben intercepts die sterk

tegen het gemiddelde aanleunen.
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De geschatte variantie van de slopes is 0. Hieruit leiden we af dat de slopes niet random zijn, maar zeer

gelijkend voor alle scholen.

De betrouwbaarheid van de schatting van de intercepts in de 18 scholen is .96. Dit cijfer geeft een antwoord op

de vraag: hoe betrouwbaar zijn gemiddeld de schattingen van de intercepts van elke school op basis van de

berekening van OLS-regressie afzonderlijk in elke school ? Het is duidelijk dat dit goed ligt voor de intercepts.

Tabel 215.Resultaten voor het random coëfficiënt model (PWISAJU en PSESPA)

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se T-waarde p-waarde

algemeen gemiddelde PWISAJU, in-

tercept, gamma00

49.50 1.36 36.22 .000

PSESPA-PWISAJU slope, gamma10 1.11 .51 2.19 .029

random effect variantie se T-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j 32.31 12.95 2.49 .013

PSESPA-PWISAJU slope, u1j .00 - - -

level 1 effect, rij 71.13 2.79 25.45 .000

Verklaarde variantie op niveau 1

De variantiecomponent op leerlingenniveau is voor dit model 71.13 en dus iets kleiner dan het

onvoorwaardelijke 71.52. Wij krijgen met dit laatste model haast geen betere schattingen. De proportie reductie

van de verklaarde variantie bewerkt door dit model is trouwens zeer klein: (71.52 - 71.13)/71.52 = .0055. Door

status als een voorspeller voor Wiskunde te gebruiken, kan men de within-school variantie slechts met .55%

terugdringen.

8.2.4. INTERCEPT- EN SLOPES-AS-OUTCOMES MODEL

Tenslotte wordt onderzocht waarom de regressies van hierboven verschillen tussen de scholen. Uit voorgaande

modellen kunnen we afleiden dat een aantal variabelen in aanmerking kunnen komen om iets meer te verklaren.

In tabel 210 komen de volgende
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In tabel 216 wordt vastgesteld dat wanneer er wordt gecontroleerd voor gemiddelde status van de scholen een

hoog gemiddeld IQ samengaat met lage gemiddelde uitslagen, wat niet het geval blijkt te zijn voor status. Dit

betekent dat indien men de invloed van status uitschakelt, er meer kans is dat hoge gemiddelde resultaten voor

Wiskunde gevonden worden in gemiddeld intellectueel zwakkere scholen. Dit is een eigenaardig fenomeen, dat

naar meer onderzoek vraagt. Scholen met gemiddeld een hoge status blijken gemiddeld een hoog cijfer voor

Wiskunde te behalen als de gemiddelde intelligentie wordt constant gehouden.

Wat de slopes voor IQ met Wiskunde betreft, is er helemaal geen aanwijzing dat scholen met een hoog

gemiddeld IQ of gemiddeld een hoge status, tevens een sterk verband laten zien tussen IQ en Wiskunde. Welk

ook de conditie is, de slopes lijken allemaal even zwak.

In vergelijking met het vorige (random) model verklaart dit model 51.70% van de parametervariantie in de

resultaten voor Wiskunde. Gemiddelde intelligentie en status van de school verklaren dus een flink stuk van de

verschillen in Wiskunde tussen scholen. Toch blijft er nog heel wat variantie te verklaren. Merk tevens op dat

er geen statistisch significante residuele variantie is in de slopes. De conditionele betrouwbaarheid van de

intercepts is .94, deze van de slopes bereikt slechts .59.

Tabel 216.Resultaten van het intercept- en slopes-as-outcomesmodel voor Wiskunde gecontroleerd voor EIQ,
ESESPA en de PIQ-PWISAJU slope

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Model voor schoolgemiddelden

Intercept, gamma00

EIQ, gamma01

ESESPA, gamma02

51.28

-3.65

37.20

1.89

.92

9.24

27.10

-3.96

4.02

.000

.000

.000

Model voor PIQ-PWISAJU slopes

Intercept, gamma10

EIQ, gamma11

ESESPA, gamma12

2.08

.09

1.73

1.62

.45

9.24

1.29

.20

.54

.199

.840

.588

Random Effects variantiecomponent se Z-waarde p-waarde

Schoolgemiddelde, u0j 14.09 4.53 3.11 .002

PIQ-PWISAJU slope, uij 1.08 .56 1.91 .056

level 1 effect, rij 50.91 2.01 25.29 .000
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8.2.4.2. Een model met PSESPA, EIQ en ESESPA als condities

Gaat men vervolgens in elke school op zoek naar de band tussen status en resultaten voor Wiskunde bij de

leerlingen en controleert men voor gemiddelde intelligentie en status op schoolniveau, dan krijgt men een zeer

gelijkaardig verhaal als het juist vertelde. Wederom zien we dat het gemiddeld IQ van de school negatief is

verbonden met de resultaten voor Wiskunde, doch dat dit niet het geval is voor de gemiddelde status. Dit leidt

tot de conclusie dat indien men controleert voor gemiddeld IQ, er een sterke band is tussen gemiddelde status

van de scholen en de resultaten voor Wiskunde. Wat ook de gemiddelde intelligentie van de scholen is, het lijkt

erop dat hoge statusscholen betere prestaties leveren. Net zoals bij voorgaande analyses moet de

eigenaardigheid van een negatief verband tussen gemiddelde intelligentie van de scholen en Wiskunde kritisch

worden bekeken. Scholen blijken een publiek aan te trekken waardoor het verband op individueel niveau tussen

intelligentie en de resultaten voor Wiskunde op schoolniveau verdwijnt en zelfs omgedraaid wordt.

Bij nader onderzoek van de slopes wordt het duidelijk dat scholen met gemiddeld een hoog IQ of gemiddeld een

hoge status, geen teken geven dat er ook een sterk verband is binnen de school tussen status en Wiskunde. Met

andere woorden: de verbanden tussen Wiskunde en status van de leerlingen (slopes) trekken nogal op elkaar in

de verschillende scholen.

Ook al kan worden berekend dat dit model ongeveer 52.43% van de parametervariantie voor Wiskunde kan

verklaren, toch blijft de variantiecomponent duidelijk maken dat er nog wat variantie te verklaren valt tussen de

scholen.
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Tabel 217.Resultaten van het intercept- en slopes-as-outcomesmodel voor Wiskunde gecontroleerd voor EIQ,
ESESPA en de PSESPA-PWISAJU slope

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Model voor schoolgemiddelden

Intercept, gamma00

EIQ, gamma01

ESESPA, gamma02

51.56

-3.73

37.60

2.20

.99

9.75

23.46

-3.76

3.86

.000

.000

.000

Model voor PSESPA-PWISAJU slopes

Intercept, gamma10

EIQ, gamma11

ESESPA, gamma12

.87

.05

-.17

3.96

.98

5.98

.22

.05

-.03

.827

.960

.977

Random Effects variantiecomponent se Z-waarde p-waarde

Schoolgemiddelde, u0j 15.37 5.47 2.81 .005

PSESPA-PWISAJU slope, uij .000 - - -

level 1 effect, rij 71.30 2.81 25.41 .000

8.2.4.3. Een model met PIQ, ESESPASD en TSOBSO als condities

De twee voorgaande modellen brachten aan het licht wat de betekenis is van de schoolgemiddelden van

intelligentie en status voor de relatie tussen wiskunde en intelligentie enerzijds en tussen Wiskunde en status in

elke school. Richten wij onze aandacht nog even op de betekenis van de statushomogeniteit van de scholen

(ESESPASD) voor de resultaten van Wiskunde. Dit model kan worden geschreven als het vorige, uiteraard mits

aanpassing van de variabelen.

Een onderzoek van de cijfers op het niveau van de schoolgemiddelden in tabel 218 bevestigt wat reeds vroeger

werd vastgesteld, namelijk dat homogene scholen qua status betere resultaten voor Wiskunde behalen en dat

scholen die minder leerlingen van het TSOBSO hebben ook beter scoren voor Wiskunde, zelfs wanneer de

gemiddelde status van de scholen wordt constant gehouden.

Wat de slopes betreft is er slechts één verband betekenisvol: scholen die meer kenmerken van een niet-

TSOBSO school hebben, vertonen een sterker verband tussen intelligentie van de leerling en de uitslagen voor

Wiskunde. Dit kan niet worden gezegd van de scholen die gemiddeld een zeer homogene status hebben. De

slopes verschillen hier haast niet. Of anders geformuleerd: hoe sterk of hoe zwak de statushomogeniteit van een
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school ook is, er is geen significant verschillend verband tussen intelligentie en Wiskunde.

De parametervariantiecomponent voor schoolgemiddelden toont verder aan dat er nog steeds een deel van de

variantie tussen de scholen moet verklaard worden, ook al levert dit model een reductie van 64.38% in variantie

op in vergelijking met de verklaarde variantie van het randommodel.

De residuele variantie van de slopes is 1.04. Dit cijfer is zo klein dat er in feite geen sprake is van veel

overblijvende, te verklaren variantie in de slopes. Nochtans geven deze cijfers eveneens een aanwijzing dat dit

model de variantie van het vroegere randommodel met 18.11% reduceert. Er is dus toch enige winst op dit vlak.

Tabel 218.Resultaten van het intercept- en slopes-as-outcomesmodel voor Wiskunde gecontroleerd voor
ESESPASD, TSOBSO en de PIQ-PWISAJU slope

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Model voor schoolgemiddelden

Intercept, gamma00

ESESPASD, gamma01

TSOBSO, gamma02

84.45

-68.85

-5.98

10.56

22.37

1.78

8.00

-3.08

-3.37

.000

.002

.008

Model voor PIQ-PWISAJU slopes

Intercept, gamma10

ESESPASD, gamma11

TSOBSO, gamma12

2.87

2.57

-1.51

3.87

8.25

.70

.74

.31

-2.16

.459

.756

.031

Random Effects variantiecomponent se Z-waarde p-waarde

Schoolgemiddelde, u0j 10.39 4.13 2.52 .012

PIQ-PWISAJU slope, uij 1.04 .60 1.72 .084

level 1 effect, rij 50.77 2.01 25.32 .000

8.2.4.4. Een model met PIQ, ESESPASD en EGEBJAAR als condities

Bekijken we nu een volgend model. Nu nemen we naast de standaardafwijking (ESESPASD) wat status betreft

in elke school ook de gemiddelde leerachterstand (EGEBJAAR) van de school op als conditionele variabele.

Tabel 219 schetst het volgend fenomeen : scholen met gemiddeld weinig statusheterogeniteit scoren hoger voor
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Wiskunde. En scholen met gemiddeld weinig leerachterstand, wat ook de mate van statushomogeniteit is, halen

ook een beter cijfer voor Wiskunde. Dit betekent nochtans niet dat wanneer scholen zeer homogeen zijn qua

status of gemiddeld weinig leerachterstand hebben, dat zij een sterke band laten zien tussen Wiskunde en

intelligentie. Trouwens de verbanden die er worden getoond zijn niet significant.

Wat er ook van zij, de variantiecomponenten maken duidelijk dat er nog steeds een flink stuk van de verschillen

tussen de scholen valt te verklaren. Dit spijts het feit dat dit model 62,32% van de geschatte variantie van het

randommodel voor zich neemt. Dus ongeveer 62% van de parametervariantie wordt verklaard door de

statushomogeniteit en de leerachterstand.

Tabel 219.Resultaten van het intercept- en slopes-as-outcomesmodel voor Wiskunde gecontroleerd voor
ESESPASD, EGEBJAAR en de PIQ-PWISAJU slope

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Model voor schoolgemiddelden

Intercept, gamma00

ESESPASD, gamma01

EGEBJAAR, gamma02

62.41

-71.72

24.91

14.42

22.77

7.88

4.33

-3.15

3.16

.000

.002

.002

Model voor PIQ-PWISAJU slopes

Intercept, gamma10

ESESPASD, gamma11

EGEBJAAR, gamma12

-1.66

1.15

5.47

5.58

8.59

3.19

-.30

.13

1.72

.766

.894

.087

Random Effects variantiecomponent se Z-waarde p-waarde

Schoolgemiddelde, u0j 10.99 4.35 2.52 .012

PIQ-PWISAJU slope, uij 1.19 .67 1.77 .076

level 1 effect, rij 50.77 2.01 25.32 .000

8.2.4.5. Een model met PSESPA, ESESPASD en TSOBSO als condities

Keren we ons nu naar de volgende vraag: kan men met behulp van statushomogeniteit en het al dan niet

TSOBSO-zijn van de school significant de intercept voorspellen? De volgende tabel helpt ons deze vraag

beantwoorden. Statushomogeniteit en TSOBSO geven ons die mogelijkheid. De cijfers zijn op dit vlak klaar:

hoe meer statushomogeniteit (ESESPASD) in een school, des te hoger is het resultaat voor Wiskunde, los van

hun positie tegenover de TSOBSO- karakteristiek. Daarenboven zien we dat TSOBSO-scholen verschillen van
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niet-TSOBSO-scholen wat de cijfers voor Wiskunde betreft en dit na controle voor statushomogeniteit. Niet

TSOBSO-scholen doen het beter.

Bestudeert men de slopes dan kan men niet aan de druk weerstaan om de bijna-significantie enige suggestieve

kracht toe te kennen. Dit leidt ertoe om te zeggen dat scholen die qua status heterogeen zijn de neiging vertonen

om een sterkere band te laten zien tussen status en score voor Wiskunde (p= .064). Aan de andere kant dringt

zich de indruk op dat niet-TSOBSO scholen een sterkere band tussen Wiskunde en status laten zien.

Dit conditionele model verklaart ongeveer 71% van de parametervariantie van het vorige randommodel. Dit

neemt echter niet weg dat men nog steeds op zoek moet naar andere variabelen om de resterende variantie te

verklaren.

Tabel 220.Resultaten van het intercept- en slopes-as-outcomesmodel voor Wiskunde gecontroleerd voor
ESESPASD, TSOBSO en de PSESPA-PWISAJU slope

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se Z-waarde p-waarde

Model voor schoolgemiddelden

Intercept, gamma00

ESESPASD, gamma01

TSOBSO, gamma02

84.42

-68.74

-5.99

10.18

21.58

1.72

8.294

-3.18

-3.48

.000

.002

.001

Model voor PSESPA-PWISAJU slopes

Intercept, gamma10

ESESPASD, gamma11

TSOBSO, gamma12

-12.88

30.79

-2.35

7.86

16.61

1.14

-1.64

1.85

-2.05

.102

.064

.041

Random Effects variantiecomponent se Z-waarde p-waarde

Schoolgemiddelde, u0j 9.33 3.66 2.55 .011

PSESPA-PWISAJU slope, uij .00 - - -

level 1 effect, rij 71.01 2.79 25.43 .000

8.2.4.6. Een model met PSESPA, ESESPASD en EGEBJAAR als condities

We nemen dan ook een andere variabele op in het volgende model. Gemiddelde statushomogeniteit

(ESESPASD) blijft een belangrijke factor. Want nadat men de leerachterstand onder controle heeft gehouden,

blijft het zo dat homogener scholen significant betere Wiskunderesultaten behalen. Dit is eveneens het geval
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voor leerachterstand. Hoe homogeen of heterogeen een school qua status ook is, er is steeds veel kans dat

scholen met gemiddeld weinig leerlingen met leerachterstand hogere resultaten voor Wiskunde behalen. Dit zijn

vaststellingen die ook met vorige methodes konden worden gedaan. Deze methode laat daarenboven nog toe

een zicht te krijgen op de gemiddelde relatie tussen status en Wiskundescores in de afzonderlijke scholen. Uit

onze cijfers leren we dat wat ook de statushomogeniteit van de school is, de band tussen status en Wiskunde niet

veel verschilt. Dit is enigszins anders voor scholen met weinig of veel kinderen met leerachterstand. Er is een

zwakke aanwijzing (p= .057) dat scholen met minder leerlingen met leerachterstand een enigszins sterkere band

vertonen tussen Wiskunde en status.

Ook voor dit model blijft er nog een goed deel van de variantie tussen scholen te verklaren, ook al heeft dit

model de parametervariantie van het randommodel met 67.74% teruggedrongen.

Tabel 221.Resultaten van het intercept- en slopes-as-outcomesmodel voor Wiskunde gecontroleerd voor
ESESPASD, EGEBJAAR en de PSESPA-PWISAJU slope

PRIVATE Fixed effects coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Model voor schoolgemiddelden

Intercept, gamma00

ESESPASD, gamma01

EGEBJAAR, gamma02

62.18

-71.53

25.09

14.27

22.509

7.82

4.36

-3.18

3.21

.000

.002

.001

Model voor PSESPA-PWISAJU slopes

Intercept, gamma10

ESESPASD, gamma11

EGEBJAAR, gamma12

-21.11

29.27

9.49

10.22

16.77

4.98

-2.07

1.75

1.91

.039

.081

.057

Random Effects variantiecomponent se T-waarde p-waarde

Schoolgemiddelde, u0j 10.42 4.27 2.44 .015

PSESPA-PWISAJU slope, uij .00 - - -

level 1 effect, rij 70.97 2.79 25.42 .000
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8.3. Besluit

Vooraleer we de besluiten trekken uit deze multilevel analyse van de schoolvorderingen moeten we één zaak

duidelijk onderstrepen. Waar wij in de vorige paragraaf met behulp van variantieanalyse de betekenis van

school- en leerlingenkenmerken voor de studievorderingen onderzocht hebben op het leerlingenniveau,

gebeurde het hier op leerlingen- en op schoolniveau. Dit kan soms de indruk wekken dat de resultaten niet

geheel met elkaar stroken. Bijvoorbeeld werd er regelmatig vastgesteld dat schoolkenmerken die betekenis

hadden voor de studieresultaten van de leerlingen op het individuele vlak, geen of weinig invloed hadden indien

men deze schoolkenmerken en studievorderingen op schoolniveau analyseerde. Dit is in se geen tegenspraak; er

wordt immers over verschillende zaken gesproken.

Tevens moet eraan worden herinnerd dat wij in deze analyse enkel over de juniresultaten spreken en niet over de

begintoetsen en de verschillen tussen de resultaten van september en juni. Wat zijn nu de voornaamste

bevindingen ?

Het is duidelijk: scholen verschillen van elkaar wat hun gemiddelde resultaten voor Nederlands (tabel 196) en

Wiskunde (tabel 209) betreft. Daarenboven werd er vastgesteld dat de variantie tussen de leerlingen groter is

dan tussen de scholen, zowel voor Nederlands als voor Wiskunde. Dus scholen verschillen, maar leerlingen

verschillen nog meer. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen. Maar het is belangrijk vast te stellen dat scholen

verschillen.

Onze cijfers bevestigen eveneens de gekende regel dat een gemiddeld hoog cijfer per school voor intellectuele

bekwaamheid of status samengaat met hoge gemiddelde resultaten voor de beide vakken op schoolniveau (tabel

197 en tabel 210). Ook stelden we vast dat een grotere spreiding tussen de leerlingen qua intelligentie in de

scholen gepaard gaat met betere resultaten. Dit is niet het geval voor heterogene scholen qua status.

Statusheterogeniteit op schoolniveau geeft minder goede gemiddelde schoolresultaten voor de onderzochte

vakken.

Breiden we de vraagstelling wat verder uit en controleren we niet voor gemiddeld IQ en gemiddelde status

afzonderlijk, maar voor beide samen dan komen we tot de volgende vaststellingen. Wat Nederlands betreft is er
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een relatie tussen studieresultaten en gemiddelde status wanneer men controleert voor IQ, maar is er geen relatie

tussen gemiddelde intelligentie en resultaten als men controleert voor status (tabel 198). Voor Wiskunde ligt dit

verschillend (tabel 212). Een positieve relatie is er tussen schoolresultaten en gemiddelde intelligentie wanneer

status wordt constant gehouden. Deze relatie ontbreekt echter voor gemiddelde status wanneer de gemiddelde

intelligentie wordt gecontroleerd. Vinden wij hierin niet iets terug van het feit dat taalkennis zekere banden

heeft met de sociale herkomst van de leerlingen, maar nu bekeken op schoolniveau ?

Interessant is eveneens vast te stellen dat er gemiddeld in alle scholen een positieve band is tussen het IQ van

de leerlingen en de uitslagen voor Wiskunde of Nederlands (tabel 203 en 214). En met bijna evenveel

waarschijnlijkheid is gemiddeld in alle scholen de band terug te vinden tussen de status van de leerlingen en de

resultaten voor beide vakken (tabel 204 en 215). Let wel op. Dit betekent niet dat dit in elke school ook steeds

zo is. Er zijn immers scholen waar men deze verbanden niet vindt.

Kijken we tenslotte naar de laatste stap van onze analyse waarin we de gemiddelde scores voor Nederlands en

Wiskunde laten afhangen van het gemiddeld IQ en de gemiddelde status per school en van het individuele IQ

van de leerlingen in relatie met gemiddelde status en het gemiddelde IQ, dan vinden we een significant negatief

verband tussen gemiddeld IQ enerzijds en Wiskunde of Nederlands anderzijds, doch een positief verband tussen

gemiddelde status en de beide vakken (tabel 205 en 216). Onder dezelfde voorwaarden maar nu zonder het

interactie-effect van individuele intelligentie, maar wel van individuele status met gemiddeld IQ en gemiddelde

status, vindt men gelijkaardige resultaten. Er is een duidelijk negatieve band tussen gemiddeld IQ en

schoolresultaten, zowel voor Nederlands als voor Wiskunde, na controle voor gemiddelde status. Dit fenomeen

past niet in de gebruikelijke opvatting die wij hebben over de relatie tussen intelligentie en studieresultaten. Dit

zal dan later ook kritisch moeten worden onderzocht. Verder is het zo dat er geen enkel verband is tussen

individueel IQ of individuele status en de scores voor Nederlands of Wiskunde na controle voor gemiddelde

status of IQ van de schoolpopulatie of na controle voor gemiddelde status (tabel 206 en 217). Dit laatste

betekent dat in scholen met gemiddeld een hoge status de band tussen individuele intelligentie of individuele

status en scores voor Nederlands of Wiskunde even sterk is als in scholen met een lage status. Prestigescholen,

uitgedrukt in termen van gemiddelde status, verschillen niet van de andere omdat de band tussen intelligentie of

status van de leerlingen sterker zou zijn dan in de andere scholen. De band is immers dezelfde. Het onderscheid

moet elders worden gevonden.
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In tegenstelling met de suggesties in de literatuur dat studieresultaten verschillen afhankelijk van de

samenstelling van de school qua sekse van de leerlingen, zagen wij dat de gemiddelde schoolresultaten helemaal

geen samenhang vertonen met de sekseratio van de leerlingen in de scholen. En evenmin vonden we dat scholen

waarin de leerlingen zich gemiddeld beter voelen ook betere gemiddelde resultaten zouden geven. Daarom werd

ook niet verder onderzocht of deze variabelen samen met anderen iets meer zouden verklaren van de

schoolresultaten.

Wij zijn nog op zoek gegaan naar andere mogelijke verklaringen voor de schoolresultaten. Wij geloofden deze

te vinden in de vele school-en leerlingenkenmerken die wij ook in de vroegere variantie-analyse hebben

gebruikt. Wij hebben de resultaten hiervan niet gerapporteerd. Het onderzoek toonde echter aan dat de

variabelen net, type, schoolstructuur, schoolgrootte, leerlingensekseratio, leerkrachtensekseratio, leerkrach-

tenstatuutratio, leerkrachtenleeftijdsratio en ervaring directie geen zinvolle verbanden opleverden, ook al bleken

deze variabelen op basis van een correlatieberekening wel enig verband te hebben met de schoolresultaten.

Enkele ander factoren helpen dan weer wel de bestudeerde fenomenen te verklaren. Deze modellen werden dan

ook wat meer uitgewerkt. Wat Nederlands betreft, bleek het dat scholen met eenzelfde gemiddelde intelligentie

een verband lieten zien tussen TSOBSO, gemiddelde leerachterstand of het gemiddeld academisch zelfconcept

van de leerlingen en de uitslagen voor Nederlands (Tabel 198, 199, 200). Wat ook de gemiddelde status van de

scholen is, er is een duidelijk verband tussen TSOBSO of gemiddelde academisch zelfconcept en de scores voor

moedertaal (tabel 201, 202). Ook het ASO-karakter speelt een rol (tabel 207, 208).

Voor Wiskunde werd de betekenis van ASO en TSOBSO afzonderlijk wat nader besproken, maar tevens werd

gewezen op de bijzondere band die er bestaat tussen de uitslagen voor het vak enerzijds en de statushomogeniteit

van de scholen en TSOBSO of de leerachterstand in interactie met de relatie tussen de uitslagen en individuele

intelligentie of status anderzijds.
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Hierboven werd reeds beklemtoond dat scholen duidelijk verschillen van elkaar voor Wiskunde en Nederlands.

Op basis van de variantiecomponenten wordt deze vaststelling nog meer onderbouwd. Welke condities wij ook

inbrachten, de schoolgemiddelden voor Wiskunde en Nederlands bleven steeds significant verschillen van het

globale gemiddelde. Gemiddeld lijken scholen een eigen leven te leiden. Nogmaals: dit betekent niet dat er

geen scholen zouden zijn die wat prestaties voor Wiskunde en Nederlands betreft niet dicht bij elkaar zouden

staan.

De meeste variabelen die in vorige analyse aan bod kwamen, blijken verder meestal een flink stuk van de

varianties tussen de scholen te verklaren. Zoals werd verwacht, zijn het gemiddeld IQ, de gemiddelde status, de

statushomogeniteit en intellectuele homogeniteit van de school, de leerachterstand, het ASO- en TSOBSO-

karakter hiervoor belangrijke voorspellers. Zij verklaren elk een belangrijk deel van de geschatte variantie voor

Nederlands en Wiskunde tussen de scholen. Om enkele extremen te noemen, herinneren we eraan dat de

gemiddelde status ongeveer 70% van de geschatte parametervariantie tussen scholen voor elk van de vakken

verklaart, de gemiddelde intelligentie rond de 60%. De andere variabelen hebben duidelijk minder invloed.

Doch spijts de grote betekenis die deze variabelen hebben om de verschillen tussen de schoolresultaten te

verklaren, kan men er niet langs dat er nog een flink stuk onverklaard blijft. Ook de conditionele modellen

volstaan niet om alle variantie te verklaren. Dit betekent dat er om de verschillen tussen de scholen te verklaren

nog heel wat onderzoek nodig is, waarin andere variabelen worden geobserveerd dan de door ons onderzochte.

Een ander belangrijk winstpunt van de multilevel analyse is dat zij niet enkel toelaat betere schattingen te maken

van de schoolgemiddelden voor Wiskunde en Nederlands met behulp van bepaalde variabelen, maar zij laat ook

toe te onderzoeken hoe sterk gemiddeld de band is tussen de studieresultaten en een bepaalde variabele in elke

school apart. Zij schept tevens de mogelijkheid om te onderzoeken of een aantal scholen met bijvoorbeeld een

hoog gemiddeld IQ een sterke band laten zien tussen de status van de leerlingen en de studieresultaten. Om

dergelijke vragen op te lossen werd er berekend of de gemiddelden en de slopes van de 18 scholen voor de

relatie tussen de toetsresultaten en IQ of status onderling significant verschillen. Dit gaf de volgende resultaten:

in alle scholen blijken de resultaten voor Nederlands en Wiskunde afhankelijk te zijn van de intellectuele

bekwaamheid en de status (over deze laatste factor blijft nog enige onzekerheid) van de leerlingen. Dit roept de

vraag op of deze band in de 18 scholen verschillend is. Voor Nederlands (tabel 203) is deze band niet

verschillend, voor Wiskunde (tabel 214) is er enige aanwijzing dat deze band wel verschilt tussen de scholen.

Daarenboven kwamen wij tot het inzicht dat scholen met gemiddeld een hoog cijfer voor Nederlands of

Wiskunde geen uitgesproken sterker of zwakker verband tussen de studieresultaten en intelligentie of status

tonen dan scholen met lagere studieresultaten.

Door rekening te houden met de status en de intelligentie konden wij nagaan of de intake van de scholen enige

invloed heeft op de gemiddelde schoolresultaten voor Wiskunde en Nederlands. Nemen wij een streng

standpunt in dan is er geen verband tussen gemiddeld IQ of gemiddelde status en de resultaten voor Nederlands
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(tabel 198). Scholen met een gemiddeld hoger IQ gecontroleerd voor status verwerven geen opmerkelijk betere

resultaten. Voor Wiskunde ligt dit enigszins anders (tabel 212). Hier komen scholen met een gemiddeld hoger

IQ, gecontroleerd voor status, wel tot betere resultaten. Afhankelijk van de status en de capaciteiten van de

studenten, verschillen de resultaten voor Wiskunde, niet voor Nederlands. Wij moeten er wel voor

waarschuwen dat bij afzonderlijk bekijken van de gemiddelde intelligentie en gemiddelde status de resultaten

voor Wiskunde en Nederlands afhankelijk zijn van de intake van de scholen.

Tenslotte, ook al was het niet onze bedoeling om de ontwikkeling van de studieresultaten te bestuderen in deze

paragraaf, toch hebben wij gezocht naar de relatie tussen de cijfers voor Nederlands en Wiskunde van september

en juni. Eén opvallende conclusie dringt zich hier op. Kent men de resultaten op de vakken bij het begin van

het jaar, dan kan men met een hoge waarschijnlijkheid voorspellen wat de gemiddelde resultaten van de scholen

op het einde van het jaar zullen zijn. Over een periode van één schooljaar verandert er niet veel op dit domein.

De vaststelling dat wij weinig verbanden vonden tussen de gemiddelde studieresultaten en de wijze waarop

leerkrachten het beleid in de school ter verbetering van de onderwijskwaliteit beschreven, wekt enigszins

verwondering op. De meeste literatuur die wij in vorige paragrafen hebben beschreven, onderstreepte immers

dit verband. De reden dat wij dit verband voor weinig variabelen terugvonden kan van vele factoren afhankelijk
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zijn. Wij menen echter dat een belangrijke reden wellicht te vinden is in het feit dat de kwaliteitsverbeterende

werking van de leerkrachten vooral klassikaal moet bekeken worden en niet op het niveau van de school, zoals

wij hier hebben gedaan. Wij komen hier later nog op terug.

In dit deel hebben wij ons beperkt tot de vraag of er enig verband is tussen de onderwijskwaliteit, uitgedrukt in

studieresultaten en schoolwelbevinden, en school- en leerlingenkenmerken. Onze vraagstelling was echter

ruimer. Wij wilden immers ook weten of de wijze waarop leerkrachten en directie het schoolbeleid in functie

van kwaliteitsverbetering beschreven ook enige betekenis had voor de verbetering van de schoolresultaten en het

schoolwelbevinden. Deze vraag zullen we in het volgende deel beantwoorden.
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Deel 4. Onderwijsbeleid en kwaliteitsverbetering
van het onderwijs

De belangrijkste vraag die wij in dit project voor ogen hadden, luidt : 'Is er een relatie tussen de

opvattingen van de directie en de leerkrachten over het onderwijsmanagement in de secundaire

school en de ontwikkeling van de studieresultaten en het welbevinden van de leerlingen in de school

?' Om deze vraag op een adequate wijze te beantwoorden hebben we in de vorige delen een

uitvoerige uiteenzetting gegeven over de constructie van de variabelen, de steekproef en hebben wij

eveneens onderzocht welke leerlingen- en schoolvariabelen invloed hebben op de beleidsopvattingen

van de directie en de leerkrachten en op de studieresultaten en het schoolwelbevinden van de

leerlingen. Rekening houdend met deze gegevens gaan we nu op zoek naar een eerste antwoord op

deze vraag.

Waarom spreken wij hier over een eerste antwoord ? Het is een eerste antwoord omdat het onze

uiteindelijke bedoeling is te zoeken naar het beste model om de samenhang te verklaren. Dit vraagt

een uitgebreid uitproberen van verschillende modellen en dit vergt bijgevolg meer tijd. Later, in

andere publikaties, zullen de voorgestelde modellen opnieuw bekeken worden en zal gepoogd

worden om de hier voorgestelde modellen aan te scherpen. Dit betekent niet dat de voorgestelde

modellen in deze publikatie onjuist zouden zijn. Het betekent enkel dat er later zal gezocht worden

naar modellen die meer van de variantie kunnen verklaren.

Vooraleer daarmee te beginnen, moet er nog even aan worden herinnerd dat schoolmanagement hier

wordt opgevat in termen zoals dit door leerkrachten en directie wordt gepercipieerd; wij hebben het

schoolbeleid niet direct geobserveerd. Wat wij presenteren is wat leerkrachten en directie daarover

aan ons verteld hebben. Dit is een beperking, die wij bij de globale interpretatie van de resultaten

niet uit het oog mogen verliezen.

Een ander punt dat ook enige aandacht vraagt, is de wijze waarop de kwaliteitsverbetering van het

onderwijs bij de leerlingen wordt gemeten. In dit onderzoek werd het geïndiceerd door toetsen voor

Nederlands en Wiskunde bij het begin en het einde van het schooljaar. Het schoolwelbevinden werd

uitgedrukt in een reeks van uitspraken waarop leerlingen mochten reageren en die een uitdrukking

zijn van hoe zij zich voelen in school en klas. Door deze werkwijze hebben we het ganse spectrum

van mogelijkheden zeker niet in handen gekregen, maar hebben we toch een redelijk goed overzicht

van enkele belangrijke facetten van de onderwijskwaliteit. Zoals in de vorige delen betoogd werd,
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zou deze werkwijze moeten aangevuld worden met etnografisch onderzoek waardoor het statische

beeld dat we nu oproepen tot leven zou worden gebracht.

Hoe gaan wij de hierboven gestelde vraag nu trachten te beantwoorden? De vraagstelling maakt

meteen duidelijk dat het niet zo eenvoudig is om de informatie die bij directie, leerkrachten en

leerlingen werd verzameld te verbinden met elkaar. Het gaat om verschillende steekproeven die als

gemeenschappelijke band hebben dat zij in dezelfde scholen werden getrokken. Dit heeft ons

genoodzaakt naar een techniek te zoeken die zou toelaten de gegevens van de scholen en de klassen

op school- en klasniveau te verwerken. Hiervoor werd een beroep gedaan op multilevel analyse,

waarvan de basisprincipes reeds in het vorige deel werden beschreven. Praktisch betekent dit dat wij

de school en de klas als eenheden zien die op een eigen manier kunnen getypeerd worden.

Schoolbeleid zoals geconcipieerd door de leerkrachten wordt hier dan het gemiddelde beeld van het

schoolbeleid zoals dit in een school tot uitdrukking komt. Hetzelfde kan men zeggen over het

schoolbeleid zoals dit in de klas tot uitdrukking komt. In dit rapport zullen wij ons evenwel

beperken tot de analyse op schoolniveau. Niet omdat het klasniveau niet belangrijk zou zijn.

Integendeel. Enkele analyses die wij reeds hebben uitgevoerd, tonen immers aan dat het klasniveau

bepaalde problemen beter kan verklaren. De analyse op schoolniveau werpt een licht op een stuk

van de schoolcultuur die in elke school heerst. Dit is echter geen afgewerkt beeld van de

schoolcultuur omdat wij ons bewust beperkt hebben tot die elementen van het schoolbeleid die

volgens de literatuur een invloed zouden kunnen hebben op een kwaliteitsverbetering van het

onderwijs uitgedrukt in termen van studieresultaten en schoolwelbevinden van de leerlingen. Er

weze nogmaals aan herinnerd dat studieresultaten enkel in het eerste leerjaar werden bestudeerd,

terwijl schoolwelbevinden werd onderzocht in het eerste en het zesde jaar. In de rapportering

beperken we ons tot de resultaten van de A-klassen van het eerste leerjaar en het zesde jaar.

Achtereenvolgens zal een analyse worden gemaakt van de ontwikkeling van de studieresultaten en

van het schoolwelbevinden. Bij de bespreking van de studieresultaten zal enkel onderzocht worden

of er een verband is tussen het schoolbeleid en de studieresultaten. In het vorige deel werd immers

reeds onderzocht welke school- en leerlingenkenmerken met de studieresultaten kunnen worden

verbonden.
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1. SCHOOLBELEID EN STUDIERESULTATEN

Schoolbeleid is een zeer ruim begrip en het lag niet in onze bedoeling alle elementen van het

schoolbeleid in onze analyse op te nemen. Enkel wilden wij de aandacht vestigen op deze facetten

van het schoolbeleid waarvan uit de literatuur bleek dat zij op een min of meer directe wijze zouden

bijdragen tot het verbeteren van de studieresultaten en het schoolwelbevinden. Wij herhalen kort de

variabelen die vroeger reeds uitvoerig werden besproken (zie deel 2, paragraaf 3).

Een eerste instrument waarover een directie kan beschikken om de onderwijskwaliteit te verbeteren

is het personeelsbeleid. Twee facetten werden hierbij onderzocht: 1) het oordeel van de leerkrachten

over de autonomie van de directie bij de aanwerving en benoeming van de leerkrachten (SAUTON),

2) het oordeel van de leerkrachten over de observatieactiviteiten van de directie vooraleer deze

besluit tot het benoemen van de leerkrachten (SOBSLKR).

Als tweede beleidsinstrument vermelden we de participatie van de leerkrachten aan de

besluitvorming. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat leerkrachten die samen met de directie tot een

bepaalde optie komen, zich wellicht meer zullen inspannen om de afspraken na te komen. Drie

variabelen werden hier onderzocht: 1) het oordeel over de werking van de participatieraden

(SWERPART), 2) het oordeel van de leerkrachten over de onmisbaarheid van de raden ter

bescherming van de kwaliteit van het onderwijs (SOMPART) en 3) de wil van de leerkrachten om te

participeren aan de besluitvorming over onderwijskundige aangelegenheden (SWILPART).

Ten derde kan men verwachten dat samenwerking en collegialiteit tussen de leerkrachten een

gunstige invloed zouden kunnen hebben op de leerlingen. Dit wordt uitgedrukt in de volgende

variabelen: 1) de feitelijke samenwerking met collega's (SCOLACT) en 2) de collegiale sfeer die er

heerst tussen de leerkrachten in de school (SCOLSFE).

De laatste jaren wordt er heel wat gesproken over de nood aan navorming van leerkrachten. Dit is

een vierde factor die in deze context van kwaliteitsverbetering belangrijk is. Drie variabelen worden

hierin onderzocht: 1) de mate van participatie van leerkrachten aan navorming (SINTNAV), 2) de

mate van integratie van buitenschoolse (SBUITNAV) en 3) binnenschoolse navorming (SBINNAV)

in de klaspraktijk.
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Scholen zijn geen geïsoleerde entiteiten. Zij leven in een sociale omgeving en moeten zich daarin

ook zichtbaar maken. Zij doen dit door alle mogelijke activiteiten op te zetten om hun imago zo

gunstig mogelijk te doen overkomen bij de potentiële cliënten. Dit is de vijfde factor die zal worden

onderzocht. Twee variabelen worden in de analyse opgenomen: 1) het gemiddeld aantal activiteiten

dat wordt opgezet om het schoolimago te bevorderen (SACTIMAG) en 2) de mate van

betrokkenheid van de leerkrachten bij de opbouw van het schoolimago (SBETIMAG).

Een zeer ruim domein van beleidsmaatregelen ter bevordering van de onderwijskwaliteit kan

gevonden worden in de sfeer van de activiteiten ter verbetering van het pedagogisch klimaat. Dit is

de zesde factor. Hierin worden de volgende variabelen onderzocht: 1) de mate waarin door de

leerkrachten aan regelduidelijkheid wordt gewerkt (SREGEL), 2) de mate waarin leerkrachten en

directie dialogeren over de prestatie-eisen (SDIALOOG), 3) de mate waarin de prestatie-eisen naar

de leerlingen worden vertaald (SVERTAAL), 4) de duidelijkheid van de schoolse reglementering

over de evaluatie-eisen (SEVALAT), 5) de mate waarin aan sociaal-psychologische begeleiding van

de leerlingen wordt gedaan (SSOCBEGE) en 6) de mate waarin aan studiebegeleiding van de

leerlingen wordt gedaan (SSTUDBEGE).

Tenslotte bekijken we nog wat uitvoeriger het oordeel van de leerkrachten over de doelmatigheid en

de voldoening die zij hebben over het schoolbeleid. Dit drukken we uit in vier variabelen: 1) het

oordeel van de leerkrachten over de belangrijkheid van het onderwijsbeleid voor de

onderwijskwaliteit (SBELANG), 2) het oordeel van de leerkrachten over de belangrijkheid van het

onderwijsbeleid voor de arbeidssatisfactie (SARBSAT), 3) het oordeel van de leerkrachten over de

doeltreffendheid van het onderwijsbeleid (SDOEL) en 4) de tevredenheid van de leerkrachten over

het schoolbeleid (STEVREDE).

Deze variabelen werden eveneens aan de directie voorgelegd. Zoals vroeger beschreven, verschillen

zij soms licht van de gegeven formulering. De meeste formuleringen zijn echter dezelfde.

Wij hebben voor elk van deze variabelen onderzocht of zij enige invloed hadden op de

studieresultaten van de leerlingen. Vooraleer hierover verslag uit te brengen is het goed eraan te

herinneren dat uit deel 3 (8.1 en 8.2) reeds bleek dat scholen wat betreft hun gemiddelde resultaten

in juni voor Nederlands en Wiskunde van elkaar verschillen. Ten tweede is het zo dat de variantie,
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wat deze uitslagen betreft, groter is tussen de leerlingen dan tussen de scholen. Zowel voor

Nederlands als voor Wiskunde is het zo dat het gegeven steekproefgemiddelde een betrouwbare

schatter is voor het schoolgemiddelde in elke school. Wij hebben deze resultaten niet voor de

toetsen van september beschreven. Wel werd er geconstateerd dat er een significant verband

bestond tussen de resultaten van september (begin schooljaar) en deze van juni (einde schooljaar) en

dat op basis daarvan het zeer goed mogelijk is om te voorspellen wat de resultaten van juni zouden

zijn. Met andere woorden, scholen blijven gemiddeld dezelfde positie innemen op het eind van het

jaar als bij het begin van het schooljaar. Dit betekent evenwel niet dat leerlingen niets zouden

hebben geleerd. Integendeel, de toetsen tonen aan dat zij wel nieuwe inzichten hebben geleerd.

Wat de resultaten bij het begin van het schooljaar betreft, hebben we dezelfde vaststellingen kunnen

doen als op het einde van het jaar. De gemiddelde resultaten voor Nederlands en Wiskunde van de

18 scholen verschillen significant van elkaar (resp. met p= .006 en p= .005). En ook hier is het

duidelijk dat de meeste variantie in de resultaten te vinden is tussen de leerlingen (voor Nederlands is

de schatting 72.56 en voor Wiskunde is dit 70.78), terwijl deze tussen de scholen ook niet zonder

belang is (voor Nederlands 28.66 en voor Wiskunde 30.94). Dit geeft verder aanleiding om te

concluderen dat 28.83% van de variantie in Nederlands in september een variantie is tussen scholen.

Voor Wiskunde is dit cijfer 30.42%. Ook hebben we berekend dat het steekproefgemiddelde een

betrouwbaarheid haalt van .96 voor Nederlands en .96 voor Wiskunde als schatter voor het

schoolgemiddelde in elke school. Scholen recruteren leerlingen die reeds verschillend presteren

in het begin van het jaar en dit herhaalt zich op het einde van het jaar.

Vervolgens wilden wij weten of de typische kenmerken van de scholen inzake schoolbeleid andere

of dezelfde resultaten voor Wiskunde en voor Nederlands in september en juni bewerkten en ook of

zij enige verandering in de resultaten van de leerlingen zouden teweeg brengen. Om deze vraag te

beantwoorden moeten we een model gebruiken waarin regressies worden berekend voor de 'means-

as-outcomes'. Het model kan op de volgende wijze worden geschreven. Wij schrijven de

vergelijking enkel voor een model waarin we de samenhang tussen de gemiddelde dialoog in de

school tussen leerkrachten en directie over de prestatie-eisen en de studieresultaten willen nagaan.

Op het leerlingenniveau is de vergelijking:
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was in de resultaten van de leerlingen op de twee meetmomenten. De uitslagen van september

bleken goede voorspellers te zijn voor juni. Dit betekent uiteraard niet dat de leerlingen niets zouden

bijgeleerd hebben. Wij doen hier enkel uitspraak over de plaats die de leerlingen innemen in de

distributie van september en van juni en beide zijn zeer gelijkend.

Het onderzoek toont nochtans wel aan dat de wijze waarop bepaalde beleidsvariabelen in de scholen

door de leerkrachten worden onderkend wel degelijk in verband staan met de studieresultaten van de

leerlingen. Deze waarnemingen werden weliswaar alle in juni gedaan en hebben slechts betrekking

op enkele schoolbeleidskenmerken. Dit betekent dat de vele schoolbeleidskenmerken waarvan wij

verwacht hadden dat zij de schoolresultaten op één of andere manier positief zouden beïnvloeden,

niet deze invloed hebben. Dat wij dan toch deze relaties vinden voor de resultaten van juni is het

gevolg van het feit dat op dat ogenblik de leerlingen bijna een gans jaar in deze school zitten waarin

een bepaalde beleidscultuur is gegroeid en waarvan wij verwachtten dat de leerkrachten goede

waarnemers zijn. Wat zijn deze verbanden? Laten we eerst de resultaten voor Nederlands

onderzoeken.

Een eerste interessante waarneming is deze die betrekking heeft op het dialogeren over de

prestatie-eisen voor de leerlingen door leerkrachten en directie (SDIALOOG). De resultaten van

tabel 1 tonen duidelijk een verband tussen de gemiddelde dialogeeractiviteit per school en de

resultaten van de leerlingen voor Nederlands. De relatie is de volgende: hoe hoger het gemiddelde

voor de dialoog tussen directie en leerkrachten per school over de prestatie-eisen, des te hoger is het

resultaat voor Nederlands. Een cultuur van overleg tussen directie en leerkrachten in de school

bevordert blijkbaar de studieresultaten voor Nederlands. Door het dialogeren per school in de

analyse op te nemen werd de residuele variantie (29.15) tussen de scholen duidelijk teruggedrongen

in vergelijking met de onvoorwaardelijke benadering van hierboven (zie deel 3, tabel 196). Hier is

de residuele variantie nog 34.13. De variantiecomponent van tabel 1 maakt evenwel duidelijk dat

scholen blijven verschillen van elkaar wat betreft hun uitslagen voor Nederlands, ook al wordt de

gemiddelde waarde voor dialoog constant gehouden.

Vervolgens onderzoeken we de proportie variantie tussen de scholen (niveau 2) die door dit

conditionele model wordt verklaard. Uit tabel 2 kan worden afgelezen dat dit cijfer .146 is, of

anders uitgedrukt: 14.6% van de werkelijke variantie tussen scholen voor Nederlands kan worden

verklaard door de gemiddelde waarde toegekend door de leerkrachten aan de dialoog tussen hen en
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de directie.

De conditionele intraclass correlatie bereikt hier een niveau van .305, wat iets lager is dan de .34 van

het anovamodel. In dit cijfer wordt de samenhang gegeven tussen variabelen in scholen met

dezelfde situatie qua dialoog. De conditionele betrouwbaarheid van .96 is even hoog als de niet-

conditionele van het anovamodel.

Tabel 1.Resultaten van de 'means-as-outcomes' voor Nederlands op einde van schooljaar
gecontroleerd voor schoolbeleid (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
SDIALOOG

49.619
54.9

1.299
27.971

38.20
1.96

.000

.050

intercept
SCOLACT

49.918
46.459

1.294
22.732

38.57
2.04

.000

.041

intercept
SACTIMAG

49.354
-25.351

1.287
12.108

38.34
-2.09

.000

.037

intercept
STEVREDE STD

64.242
-118.398

6.023
47.698

10.67
-2.48

.000

.013

intercept
SONMPART STD

38.625
39.114

5.492
18.683

7.00
2.09

.000

.037

Random effect schoolge-
middelden, u0j

variantiecom-
ponenten

se Z-waarde p-waarde

SDIALOOG 29.154 10.726 2.72 .007

SCOLACT 28.505 10.536 2.71 .007

SACTIMAG 28.352 10.444 2.71 .007

STEVREDE STD 26.066 9.577 2.72 .006

SONMPART STD 28.574 10.414 2.74 .006

level-1 effect, rij 66.552 2.613 25.47 .000
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Tabel 2.Proportie verklaarde variantie, conditionele betrouwbaarheid van de random effecten op

schoolniveau en conditionele intraclass correlatie voor de modellen in tabel 1

Proportie verklaarde
variantie

betrouwbaarheid intraclass correlatie

SDIALOOG .146 .96 .305

SCOLACT .165 .96 .30

SACTIMAG .169 .96 .299

STEVREDE STD .23 .96 .28

SONMPART STD .16 .96 .30

Ten tweede maken de cijfers duidelijk dat wanneer gemiddeld de samenwerking tussen

leerkrachten door henzelf hoog wordt ingeschat (SCOLACT), dit gepaard gaat met goede

resultaten voor Nederlands. Door met de factor samenwerking tussen de leerkrachten rekening te

houden wordt de variantie tussen de scholen verminderd tot 28.51. Duidelijk blijft evenwel dat het

invoeren van de factor samenwerking tussen de leerkrachten niet verhindert dat scholen qua

studieresultaten voor Nederlands blijven verschillen.

Welk aandeel van de variantie tussen scholen wordt door dit model verklaard ? Tabel 2 geeft als

antwoord dat 16.5% van de werkelijke variantie voor Nederlands tussen scholen wordt verklaard

door het schoolgemiddelde voor samenwerking tussen leerkrachten. Deze tabel toont verder ook aan

dat de conditionele intraclass correlatie .30 bedraagt. Dit betekent dat de samenhang tussen twee

scores in scholen met hetzelfde niveau van samenwerking tussen de leerkrachten gelijk is aan .30.

De conditionele betrouwbaarheid tenslotte is even hoog als de niet-conditionele, namelijk .96. Dit

cijfer geeft een antwoord op de vraag naar de mate van betrouwbaarheid waarmee kan worden

gediscrimineerd tussen scholen die even hoog scoren wat gemiddelde samenwerking van de

leerkrachten betreft.

Ten derde leren de cijfers dat hoe lager het aantal activiteiten gemiddeld is dat wordt opgezet om

het schoolimago te verbeteren (SACTIMAG), des te hoger is het resultaat voor Nederlands. Het

gaat over activiteiten die niet direct gericht zijn op (of verband houden met) didactisch handelen van

leerkrachten. De twee eerste variabelen wel. Deze cijfers kunnen suggereren dat kwaliteitsscholen

niet veel nood hebben aan bijkomende activiteiten om hun prestige op te krikken. Zeker is dit echter

niet. Het is immers niet zo dat wij het prestige van de scholen hebben gemeten. Wat wij wel
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vaststellen is dat scholen met gemiddeld weinig activiteiten om het schoolimago bij te werken,

betere resultaten bij de leerlingen bereiken. Rekening houden met de imagobuildingsactiviteiten

heeft ook voor gevolg dat de variantie tussen de scholen is afgenomen in vergelijking met de anova-

analyse. Maar het blijft een feit dat scholen blijven verschillen wat de resultaten voor Nederlands

betreft ook al wordt er gecontroleerd voor de imagobuilding.

Het aandeel van de variantie dat op schoolniveau door dit model wordt verklaard, is 16.9% van de

werkelijke variantie tussen de scholen voor Nederlands. De conditionele intraclass correlatie is .299

of anders gezegd: er is een correlatie van .299 tussen twee fenomenen in scholen met ongeveer

evenveel activiteiten gericht op de bevordering van het imago.

De volgende twee significante verbanden moeten gezocht worden in de sfeer van het oordeel van de

leerkrachten over het schoolbeleid. Indien leerkrachten gemiddeld in de school een geringe

spreiding wat betreft de tevredenheid over het schoolbeleid (STEVREDE STD) vertonen, dan

stelt men betere resultaten voor Nederlands vast. Dit lijkt erop te wijzen dat daar waar leerkrachten

gemiddeld weinig verschillen qua tevredenheid over het beleid, dit een bepaalde sfeer in de school

bewerkt die gunstig is voor de studieresultaten van de leerlingen. Deze factor laat verder minder

onverklaarde variantie over in vergelijking met het anovamodel. Doch het blijft zo dat ook wanneer

er wordt gecontroleerd voor gemiddelde tevredenheid over beleid in de school, er steeds een verschil

blijft tussen de scholen wat betreft de resultaten voor Nederlands.

De verscheidenheid inzake tevredenheid over het schoolbeleid verklaart 23% van de werkelijke

variantie tussen scholen wat betreft Nederlands.

De tweede variabele die ook enige aandacht vraagt, is het oordeel van de leerkrachten over de

onmisbaarheid van de raden ter bescherming van de kwaliteit van het onderwijs (SONMPART

STD). De cijfers in tabel 1 maken duidelijk dat hoe groter gemiddeld de spreiding van de

opvattingen van de leerkrachten op dit punt in de school is, des te hoger het resultaat voor

Nederlands is. Deze getallen leren in feite dat het niet zo belangrijk is voor de studieresultaten van

de leerlingen dat leerkrachten in een school allemaal dezelfde opvatting hebben over het nut van de

participatieraden. Er kan meteen ook opgemerkt worden dat de gemiddelde opvatting van de

leerkrachten over de participatieraden helemaal geen betekenis heeft voor de studieresultaten van de

leerlingen (niet in tabel opgenomen). Al bij al wordt er door SONMPART STD slechts 16% van de

werkelijke variantie voor Nederlands tussen scholen verklaard. Een grote reductie van de variantie
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tussen de scholen kan dit niet genoemd worden. Zonder betekenis is de factor evenwel niet. Tot

zover de beschrijving van de enkele verbanden die we konden vinden tussen de schoolgemiddelden

van de opvattingen van de leerkrachten over het schoolbeleid en de resultaten voor Nederlands.

Wat Wiskunde betreft werden er nog minder significante verbanden gevonden. Net zoals voor

Nederlands gaat een gemiddeld hoog cijfer per school voor samenwerking tussen leerkrachten

(SCOLACT) samen met hoge cijfers voor Wiskunde. Echte collegialiteit in een school werpt

blijkbaar haar vruchten af op de studieresultaten van de leerlingen. De cijfers in tabel 3 tonen verder

ook aan dat scholen qua gemiddelde resultaten voor Wiskunde blijven verschillen als men

controleert voor collegiale activiteiten in de scholen (p=.007) maar dat er nog minder variantie moet

verklaard worden wanneer collegiale activiteiten worden in rekening gebracht dan wanneer deze

conditie niet aanwezig is. Collegiale activiteiten in de school verklaren trouwens 14.9% van de

werkelijke variantie tussen scholen wat betreft de uitslagen voor Wiskunde.
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Tabel 3.Resultaten van de 'means-as-outcomes' voor Wiskunde op einde van schooljaar,

gecontroleerd voor schoolbeleid (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
STEVREDE STD

61.82
-99.61

5.73
45.44

10.78
-2.19

.000

.028

intercept
SONMPART STD

39.37
35.46

5.1
17.34

7.72
2.04

.000

.041

intercept
SBETIMAG STD

74.04
-101.22

10.47
42.96

7.07
-2.36

.000

.019

intercept
SCOLACT

49.788
41.616

1.204
21.14

41.35
1.97

.000

.049

Random effect schoolge-
middelden, u0j

variantie-
componenten

se Z-waarde p-waarde

STEVREDE STD 23.305 8.610 2.71 .007

SONMPART STD 24.145 8.885 2.72 .007

SBETIMAG STD 22.53 8.334 2.70 .007

SCOLACT 24.438 9.056 2.70 .007

level-1 effect, rij 71.52 2.81 25.47 .000

Tabel 4.Proportie verklaarde variantie, conditionele betrouwbaarheid van de random effecten op
schoolniveau en conditionele intraclass correlatie voor de modellen in tabel 3

Proportie verklaarde
variantie

betrouwbaarheid intraclass correlatie

STEVREDE STD .19 .95 .25

SONMPART STD .16 .95 .25

SBETIMAG STD .22 .95 .24

SCOLACT .149 .95 .255

Net zoals voor Nederlands is er een band tussen de resultaten voor Wiskunde en de gemiddelde

spreiding van de tevredenheid over het schoolbeleid bij de leerkrachten (STEVREDE STD)
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enerzijds en Wiskunde en de gemiddelde spreiding van het oordeel van de leerkrachten over de

onmisbaarheid van de participatieraden voor de bescherming van de onderwijskwaliteit

(SONMPART STD) anderzijds. De band is trouwens dezelfde als voor Nederlands, namelijk hoe

kleiner gemiddeld de spreiding van de tevredenheid over het schoolbeleid, hoe beter de resultaten

voor Wiskunde. Maar ook hoe groter gemiddeld de spreiding van het oordeel van de leerkrachten

over de onmisbaarheid van de participatieraden, des te hoger de resultaten voor Wiskunde (tabel 3).

Ook hier kan men vaststellen dat scholen blijven verschillen qua Wiskunderesultaten na controle

voor STEVREDE STD of SONMPART STD. En elk verklaart resp. 19% en 16% van de werkelijke

variantie tussen scholen in Wiskunde (tabel 4).

Nog één relatie moet kort worden toegelicht, namelijk deze tussen Wiskunde en de spreiding over de

school van de gemiddelde betrokkenheid van de leerkrachten bij de opbouw van het schoolimago

(SBETIMAG STD). Hoe geringer de spreiding van deze factor is, des te hoger zijn de resultaten

voor Wiskunde. Scholen waarin leerkrachten aan eenzelfde touw trekken wat betreft de opbouw van

het schoolimago, creëren blijkbaar een sfeer waarin betere studieprestaties mogelijk zijn. Men kan

zich hier uiteraard wel afvragen waarom dit nu voor Wiskunde het geval is en niet voor Nederlands.

Vanzelfsprekend is dit helemaal niet. Dat deze factor wel enige betekenis heeft, blijkt uit het feit dat

hij 22% van de werkelijke variantie tussen scholen in Wiskunde kan verklaren (tabel 4).

Merkwaardiger dan de verbanden die zojuist werden besproken is de vaststelling dat wij geen

verband vonden tussen de meeste variabelen waarvan werd verondersteld dat zij de resultaten

positief zouden beïnvloeden. In de literatuur wordt nochtans de belangrijkheid van al deze

variabelen voor de bevordering van de onderwijskwaliteit sterk beklemtoond. Het is nochtans zo dat

alle vaststellingen geen produkt waren van systematisch empirisch onderzoek, maar veeleer vrucht

van deductie. Op basis van voorliggende resultaten komen we tot de conclusie dat de

gemiddelde beleidscultuur van de scholen -met uitzondering van enkele factoren- geen directe

invloed heeft op de studieresultaten van de leerlingen. Uit vorig deel bleek trouwens dat de

gemiddelde intelligentie en de gemiddelde sociale status van de school wel belangrijk waren voor de

studieresultaten. Dit roept de volgende hypothese op die later zal worden onderzocht (maar niet in

dit rapport), nl. dat deze beleidscultuur misschien meer betekenis heeft op klasniveau. Om dit

achterhalen zou een multilevel analyse op klasniveau moeten worden uitgevoerd.
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2. SCHOOLBELEID EN SCHOOLWELBEVINDEN

Schoolbeleid, zoals in dit onderzoek geoperationaliseerd, blijkt uiteindelijk meer betekenis te hebben

voor het schoolwelbevinden van de leerlingen dan voor de studieresultaten. Dit lijkt erop te wijzen

dat alle inspanningen die in de school gebeuren om de onderwijskwaliteit te verbeteren vooral een

boodschap naar de leerlingen hebben op het vlak van zich welbevinden en veel minder op het vlak

van de studieresultaten. Achtereenvolgens zullen we onderzoeken met welke schoolbeleidsvariabe-

len het schoolwelbevinden van het eerste jaar A in november en juni is verbonden en of er ook een

band is van deze variabelen met de evolutie van het schoolwelbevinden. Hetzelfde doen we daarna

met de leerlingen van het zesde jaar.

2.1. Schoolbeleid en schoolwelbevinden in het eerste jaar (A-klassen)

Bij de studie van het schoolwelbevinden van de leerlingen van het eerste jaar mogen we niet uit het

oog verliezen dat het hier gaat om leerlingen die nog maar korte tijd in de school verblijven. Het is

uiteraard mogelijk dat zij in een basisschool hebben gestudeerd die dicht bij de secundaire school

aansloot, maar het gaat dan toch meestal om scholen die wat leerlingen betreft afgezonderd zijn van

de secundaire school. Het is in die zin voor de meeste leerlingen een nieuwe ervaring. Zij kennen

de school nog niet of nog niet goed. Daarom werd de eerste observatie ook niet in september

gedaan, maar wel in de tweede helft van november, zodat de leerlingen al een beter beeld hadden

van de school. De tweede meting gebeurde op het einde van het jaar en hiervoor werd hetzelfde

meetinstrument gebruikt. Door beide metingen te vergelijken kan men dus vaststellen of leerlingen,

klassen of scholen zich gemiddeld beter, slechter, of even goed voelen na één jaar in een school

waarin een bepaalde beleidscultuur heerst. In de volgende bladzijden zullen we achtereenvolgens

onderzoeken of scholen van elkaar verschillen wat betreft het gemiddelde schoolwelbevinden en dit

zullen we eveneens doen voor de deelvariabelen van het schoolwelbevinden. Vervolgens zal de

vraag worden gesteld onder invloed van welke schoolbeleidsvariabelen scholen van elkaar

verschillen. En tenslotte kijken we nog kort terug naar de betekenis van een aantal

leerlingenkenmerken, die invloed bleken te hebben op de studieresultaten, en waarvan wij willen

weten of deze invloed ook terug te vinden is op het vlak van het schoolwelbevinden. Deze drie

vragen zullen we eerst onderzoeken voor het begin van het schooljaar, daarna voor het einde en

vervolgens wordt de evolutie onderzocht.
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2.1.1.SCHOOLBELEID EN SCHOOLWELBEVINDEN BIJ LEERLINGEN VAN HET EERSTE

JAAR (BEGIN SCHOOLJAAR)

Bij het begin van het schooljaar wordt het gemiddelde van de scholen qua schoolwelbevinden van de

leerlingen geschat op 3.19 op 4, een cijfer dat praktisch overeenstemt met het cijfer van deel 3,

5.1.1.1. De variantie op leerlingenniveau is .16, een waarde die veel groter is dan de variantie op

schoolniveau die gelijk is aan .012 (tabel 5). Dus de meeste variantie is terug te vinden op

leerlingenniveau en niet op schoolniveau. Daarenboven geeft de p-waarde (.014) aan dat de

schoolgemiddelden voor schoolwelbevinden significant van elkaar verschillen. Net zoals vroeger

werd vastgesteld dat scholen verschillen wat studieresultaten betreft, moeten wij ook nu concluderen

dat scholen verschillen wat betreft schoolwelbevinden. Hier is nochtans enige voorzichtigheid

geboden. Globaal krijgen we deze verschillen te zien, maar als we kijken naar de schattingen per

school van de afwijkingen van de gemiddelde intercept dan blijken uiteindelijk vooral vier scholen

die sterk afwijken verantwoordelijk te zijn voor dit verschil. Het gaat hier om de scholen 8, 13, 17

en 25. De scholen 8 en 25 scoren hoger dan het gemiddelde en de scholen 13 en 17 opmerkelijk

lager (zie ook deel 3, tabel 20).

De intraclass correlatie is hier .0676, wat wijst op het feit dat ongeveer 7% van de variantie in

schoolwelbevinden een variantie tussen scholen is. De betrouwbaarheid van de steekproefge-

middelden is tamelijk hoog, namelijk .82. Dit cijfer verschilt echter van school tot school en varieert

tussen .55 en .99.

Tabel 5.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor schoolwelbevinden bij begin van jaar (eerste jaar
A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolgemid-
delde, gamma00

3.19 .03 112.82 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .012 .005 2.46 .014

level-1 effect, rij .160 .006 25.48 .000
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Zoals we ons nog herinneren uit vorige delen is de meting van het schoolwelbevinden het resultaat

van 7 subschalen met een betrouwbaarheid gelegen tussen .81 en .89. Met deze instrumenten

kunnen we nu ook even nagaan op welke deeldomeinen de scholen verschillen van elkaar en op

welke punten zij sterk op elkaar lijken. We vinden de cijfers van deze gegevens in de tabellen 6 tot

10. Maar ook hier moeten we opmerken dat de gevonden afwijkingen niet het resultaat zijn van een

globale afwijking van de meeste scholen, doch veeleer het gevolg zijn van extreme afwijkingen in

enkele scholen, meestal nog niet eens de helft van de scholen. Dit leidt tot de vaststelling dat

scholen op een aantal punten wat het schoolwelbevinden betreft van elkaar verschillen, maar dat er

in een groot aantal van de door ons onderzochte scholen geen significante verschillen op deze

deeldomeinen te bespeuren zijn.

Over welke scholen gaat het ? Op basis van het globale resultaat voor schoolwelbevinden kan men

verwachten dat het opnieuw de scholen 8, 25, 13 en 17 zijn die sterk zullen afwijken van de

gemiddelde resultaten. School 8 blijkt trouwens bijna steeds veel hoger te scoren voor alle

deelvariabelen. Dit is het geval voor de algehele beleving van de school, het academisch zelfconcept

van de leerlingen, de relatie met de medeleerlingen, de beleving van de relatie met de leerkracht als

leerkracht en de beleving van de leerstof. Wat de beleving van de organisatie van de school betreft,

scoort zij opmerkelijk lager dan gemiddeld. Zij wijkt bijna significant positief af voor de beleving

van de relatie met de leerkracht als persoon. Ook school 25 scoort positiever, maar op veel minder

domeinen is dit verschil significant (enkel voor de beleving van de relatie met de leerkracht als

leerkracht en de beleving van de leerstof).

School 13 scoort op bijna alle domeinen opvallend lager dan de andere scholen en dit is ook het

geval met school 17. In het laatste geval is de relatie met de andere leerlingen in de school niet ver

verwijderd van het gemiddelde. Dit is eveneens het geval voor school 13 wat de beleving van de

school als organisatie betreft.

Interessant om weten is eveneens dat de variabelen waarop de meeste scholen afwijken van de

gemiddelde score de volgende twee zijn: de beleving van de relatie met de leerkracht als leerkracht

en de beleving van de leerstof. In de scholen 8, 16 en 25 is de beleving van de relatie met de

leerkrachten bijzonder goed, terwijl deze in de scholen 2, 4, 13, 17 en 21 bijzonder laag is. In de

scholen 8, 5 en 25 is de beleving van de leerstof opmerkelijk positief en in de scholen 3, 10, 13 en 17

is dit het omgekeerde. Deze cijfers zijn voor de leerkrachten uiterst betekenisvol vermits deze
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observaties slaan op het begin van het schooljaar. Daar waar de houding van de leerlingen minder

positief zijn tegenover leerkrachten en leerstof zal de uitdaging des te groter zijn.

Tabel 6.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor algehele beleving van school (PALGBESE) bij
begin van jaar (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

3.189 .034 93.76 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .015 .007 2.21 .027

level-1 effect, rij .358 .014 25.49 .000

Tabel 7.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor academisch zelfconcept (PACSELSE) bij begin van
jaar (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

3.226 .031 103.89 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .014 .006 2.35 .019

level-1 effect, rij .226 .009 25.48 .000
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Tabel 8.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor beleving van relatie met leerkracht als leerkracht

(PLRKLKSE) bij begin van jaar (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

3.048 .042 71.95 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .026 .011 2.40 .017

level-1 effect, rij .342 .013 25.47 .000

Tabel 9.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor beleving van leerstof (PLEERSSE) bij begin van
jaar (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

3.194 .036 88.77 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .019 .008 2.41 .016

level-1 effect, rij .25 .010 25.47 .000

Tabel 10.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor beleving van school als organisatie (PORGGESE)
bij begin van jaar (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

3.032 .036 85.33 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .018 .008 2.40 .017

level-1 effect, rij .279 .011 25.48 .000
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Het is wellicht wat vroeg om reeds in november na te gaan of de wijze waarop directie en

leerkrachten het schoolbeleid concipiëren enige betekenis heeft voor het schoolwelbevinden van de

leerlingen. Nochtans kan men zich de vraag stellen of de beleidscultuur zich niet op een of andere

wijze reeds laat gevoelen bij de leerlingen bij het begin van het schooljaar. Wij spreken hier

uiteraard niet over een oorzakelijk verband; enkel over het samengaan van een bepaalde beleidsvisie

met een bepaalde mate van schoolwelbevinden van de leerlingen. Om dit fenomeen te bestuderen

werden een aantal modellen onderzocht waarin regressies werden berekend voor de

schoolgemiddelden die als resultaten werden gezien. Wederom wordt er dus onderzocht of er enig

verband is tussen de schoolgemiddelden voor schoolbeleid zoals gezien door de leerkrachten en de

directie en voor het schoolwelbevinden van de leerlingen. Een voorbeeld van dit model vindt u

volledig uitgeschreven in deel 4, paragraaf 1. Uiteraard moet hier Yij gezien worden als het resultaat

voor schoolwelbevinden van leerling i in school j. Voor elke verklarende variabele moet uiteraard

ook telkens de aanpassing gebeuren.

De resultaten van dit onderzoek vallen nogal mager uit voor de hypothesen die wij ons gesteld

hadden. De meeste schoolbeleidskenmerken waarvan wij dachten dat zij de onderwijskwaliteit bij

de leerlingen zouden verbeteren, geven niet de verhoopte resultaten. In tabel 11 geven wij naast

twee resultaten die een significant verband lieten zien een derde variabele waarvan het verband met

schoolwelbevinden bijna significant is.
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Tabel 11.Resultaten van de 'means-as-outcomes' voor SBS bij begin van jaar, gecontroleerd voor

schoolbeleid (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
SVERTAAL

3.19
-.90

.03

.46
121.47

-1.94
.000
.052

intercept
DCOLACT

3.19
.50

.02

.19
130.86

2.55
.000
.011

intercept
DBETIMAG

3.19
.33

.02

.13
127.76

2.55
.000
.011

Random effect schoolge-
middelden, u0j

variantie-
componenten

se Z-waarde p-waarde

SVERTAAL .010 .004 2.31 .021

DCOLACT .008 .004 2.18 .029

DBETIMAG .008 .004 2.34 .019

level-1 effect, rij .158 .006 25.47 .000

Tabel 12.Proportie verklaarde variantie, conditionele betrouwbaarheid van de random effecten op
schoolniveau en conditionele intraclass correlatie voor de modellen in tabel 11

Proportie verklaarde
variantie

betrouwbaarheid intraclass correlatie

SVERTAAL .18 .79 .06

DCOLACT .31 .76 .05

DBETIMAG .31 .77 .05

Scholen waarin de leerkrachten menen dat zij de prestatie-eisen naar de leerlingen niet goed vertalen

(SVERTAAL), vertonen betere scores voor schoolwelbevinden bij de leerlingen. In feite is dit

verband niet significant (p=.052). We geven het als een trendaanduiding. De cijfers maken

duidelijk dat de residuele variantie (.01 in vergelijking met .011 van het anovamodel) tussen scholen

significant werd verminderd door rekening te houden met de factor SVERTAAL. Globaal kan men
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ook hier zeggen dat scholen blijven verschillen wat betreft schoolwelbevinden ook als men

controleert voor SVERTAAL. Nochtans is ook hier weer voorzichtigheid geboden. Vooral de

scholen 6, 8 en 17 zorgen voor deze opmerkelijke verschillen. Scholen 6 en 8 scoren hoger dan

gemiddeld en 17 opmerkelijk lager.

De proportie verklaarde variantie op niveau 2 is .18. Dit betekent dat 18% van de werkelijke

variantie tussen scholen qua schoolwelbevinden wordt verklaard door het schoolgemiddelde van de

leerkrachten wat betreft hun oordeel over de vertaling van de prestatie-eisen naar de leerlingen.

In scholen die ongeveer dezelfde gemiddelde score halen voor SVERTAAL is de conditionele

intraclass correlatie .06, dus iets lager dan in het anovamodel. De conditionele betrouwbaarheid is

.79.

Merkwaardiger dan voorgaande vaststellingen over de betekenis van SVERTAAL van de

leerkrachten voor het schoolwelbevinden van de leerlingen is echter het feit dat de meeste variabelen

waarvan in de literatuur werd gesteld dat zij wel invloed zouden kunnen hebben, uiteindelijk geen

impact schijnen te hebben op het schoolwelbevinden. Is de reden hiervan het vroege moment van

meten van schoolwelbevinden ? Dit moet later blijken als we de resultaten op het einde van het

schooljaar bekijken.

Brengt de visie van de directie andere resultaten aan ? Enigszins wel, maar ook hier moet worden

vastgesteld dat er weinig verbanden zijn tussen de analyse van het schoolbeleid door de directies en

het schoolwelbevinden.

Schatten de directies de collegiale samenwerking (DCOLACT) hoog in dan drukken de leerlingen

zich positiever uit tegenover de school. Dit wijst erop dat leerlingen zich beter voelen in scholen

waarin leerkrachten samenwerken. Door rekening te houden met de collegiale samenwerking wordt

de residuele variantie verminderd van .011 naar .008 en dit is significant. Verder maakt de

variantiecomponent van .008 duidelijk dat scholen van elkaar verschillen wat betreft gemiddeld

welbevinden van de leerlingen na controle voor DCOLACT, doch dit verschil is niet algemeen. Het

wordt vooral bewerkt door de scholen 2, 8, 13 en 17. Enkel school 8 scoort hier hoger dan het

globale gemiddelde; 13 en 17 scoren opmerkelijk lager qua collegiale samenwerking. Interessant is

eveneens vast te stellen dat 31% van de werkelijke variantie tussen scholen op het vlak van

gemiddeld schoolwelbevinden verklaard wordt door de collegiale samenwerking tussen leerkrachten
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zoals ervaren door de directie.

Oordelen de directies dat de leerkrachten sterk betrokken zijn bij de opbouw van het schoolimago

(DBETIMAG) dan gaat dat gepaard met een beter schoolwelbevinden. Dit bevestigt het beeld van

hierboven: scholen waarin leerkrachten zich volgens de directie sterk met de school inlaten, stralen

hun betrokkenheid en engagement af op het welbevinden van de leerlingen. De residuele variantie

wordt door de factor DBETIMAG op een significante wijze teruggedrongen, ofschoon er nog steeds

veel van de variantie dient te worden verklaard. Maar ook hier kan men globaal concluderen dat na

controle voor betrokkendheid van de leerkrachten bij de opbouw van het schoolimago scholen

verschillend zijn qua gemiddeld schoolwelbevinden van de leerlingen. Twee scholen dragen hier

opvallend toe bij, namelijk school 8 waarvan de schatting van de intercept voor schoolwelbevinden

opmerkelijk hoger ligt dan gemiddeld en school 17 waar dit omgekeerd is. Ook hier wordt 31% van

de werkelijke schoolvariantie tussen scholen voor gemiddeld schoolwelbevinden verklaard door

DBETIMAG.

Het feit dat deze verbanden worden gevonden bij de directie en niet bij de leerkrachten roept een

probleem op. Waarom geeft het oordeel van de directie wel een verband met schoolwelbevinden en

gebeurt dit niet als men kijkt naar de opinie van de leerkrachten? In deel 2 hebben we beschreven

dat de opvatting over het schoolbeleid tussen directie en leerkrachten nogal kan verschillen.

Directies schatten meestal schoolbeleidsvariabelen hoger in dan leerkrachten. De

leerkrachtenresultaten zijn echter gemiddelden van vele leerkrachten waarvan de mening sterk kan

verschillen. Elke partij geeft een oordeel dat op zich moet bekeken worden en enkel een uiting is

van wat er gemiddeld in een school leeft. Met de gebruikte instrumenten is het niet mogelijk om na

te gaan welk van de partijen nu een juiste weergave van de feiten geeft. Schoolbeleid werd hier

immers onderzocht zoals het door de partijen werd gepercipieerd; er werd niet gewerkt met een

observatie van het feitelijk verloop van het schoolbeleid.

We verlaten nu even de centrale vraagstelling naar het verband tussen schoolbeleid en

schoolwelbevinden om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen de gemiddelden van

bepaalde persoonskenmerken per school en het schoolwelbevinden. Bij de studie van de

schoolvorderingen was immers gebleken dat deze enige betekenis hadden. Men kan verwachten dat

deze factoren ook hier een rol zouden spelen. Trouwens, in deel 3, tabel 33, hebben we vastgesteld

dat leerlingen zonder leerachterstand en meisjes hoger scoren op schoolwelbevinden dan de andere

leerlingen. We zien in tabel 57 (deel 3) dat er tussen intelligentie en welbevinden op het
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leerlingenniveau een positief significant verband is van r=.13. Dit bleek niet het geval te zijn voor

de schoolgemiddelden. Het blijkt immers uit tabel 13 dat er geen verband is tussen gemiddelde

geslachtsratio (EGESL), het gemiddeld IQ (EIQ), de gemiddelde status (ESESPA) en de gemiddelde

schoolse achterstand (EGEBJAAR) enerzijds en het gemiddeld schoolwelbevinden anderzijds. De

gemiddelde geslachtsratio per school verklaart weliswaar bijna 16% van de werkelijke variantie

tussen scholen voor schoolwelbevinden en de gemiddelde schoolse achterstand ongeveer 20%.

Tabel 13.Resultaten van de 'means-as-outcomes' voor SBS bij begin van jaar, gecontroleerd voor
persoonskenmerken van de leerlingen (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
EGESL

3.179
.132

.027

.073
118.97

1.83
.000
.071

intercept
EIQ

3.187
.004

.029

.048
108.14

.08
.000
.939

intercept
ESESPA

3.188
.125

.029

.196
111.04

.64
.000
.525

intercept
EGEBJAAR

3.184
.470

.026

.240
123.48

1.96
.000
.051

Random effect schoolge-
middelden, u0j

variantiecom-
ponenten

se Z-waarde p-waarde

EGESL .010 .004 2.29 .02

EIQ .012 .005 2.41 .016

ESESPA .012 .005 2.37 .018

EGEBJAAR .010 .004 2.20 .028

level-1 effect, rij .158 .006 25.47 .000
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2.1.2.SCHOOLBELEID EN SCHOOLWELBEVINDEN AAN HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR

(EERSTE JAAR)

Aan het einde van het schooljaar voelen de leerlingen van het eerste jaar zich gemiddeld minder

goed op school dan bij het begin. Het gemiddelde is dan gedaald van 3.19 naar 3.07 op 4 (zie tabel

14). De variantie is hier uiteraard weer groter op leerlingenniveau en beloopt .196 en duidelijk

minder op schoolniveau (.006). Ook nu blijkt dat de schoolgemiddelden voor schoolwelbevinden

significant verschillen van elkaar (p=.04). Het past hier evenwel opnieuw de aandacht te vestigen op

het feit dat de schattingen per school van de afwijkingen van de gemiddelde intercept het sterkst tot

uiting komen in de scholen 5, 8, 13 en 17. De eerste twee wijken positief af van het gemiddelde, de

laatste twee negatief. Merk op dat dit ook het geval was bij het begin van het schooljaar voor 8, 13

en 17.

De intraclass correlatie bedraagt .0297. Dit betekent dat ongeveer 2.97% van de variantie in

schoolwelbevinden een variantie tussen de scholen is. De betrouwbaarheid van de steekproefgemid-

delden is hier merkelijk lager dan bij het begin van het jaar, namelijk slechts .66 en varieert tussen de

.33 en .97 in de verschillende scholen.

Tabel 14.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor schoolwelbevinden op het einde van het
schooljaar (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolgemid-
delde, gamma00

3.07 .02 137.27 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .006 .003 2.05 .04

level-1 effect, rij .196 .008 25.49 .000

We zijn ook dezelfde vragen gaan stellen voor wat betreft de 7 subschalen voor schoolwelbevinden

en geven de resultaten hiervan in de tabellen 15 tot 19. We hebben ons beperkt tot de significante

verbanden.
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In vergelijking met de resultaten bij het begin van het schooljaar zijn alle gemiddelde cijfers gedaald,

uitgezonderd wat de beleving van de relatie met de leerkracht als persoon betreft die lichtjes, maar

niet significant, gestegen is. Verder stellen we vast dat de scholen op bijna alle deeldomeinen

significant van elkaar verschillen uitgezonderd wat betreft de beleving van de relatie met de

leerlingen en de beleving van de relatie met de leerkracht als persoon.

Nader onderzoek maakt echter duidelijk dat de verschillen vooral - ofschoon niet uitsluitend -

bewerkt worden door extreem hoge scores en extreem lage scores in bepaalde scholen.

Op basis van de schattingen per school van de afwijkingen van de gemiddelde intercept komen we

tot de volgende vaststellingen. School 8 wijkt voor vier variabelen sterk positief af van de anderen.

Dit is het geval voor de algehele beleving van de school, het academisch zelfconcept van de

leerlingen, de beleving van de relaties met de leerlingen en de beleving van de leerstof. Dit is ook

het geval met school 5. Maar hier verschilt de tweede laatste variabele. School 5 scoort laag voor de

beleving van de relaties met leerlingen. School 17 wijkt voor de 7 variabelen significant af en scoort

meestal het laagst op deze variabelen. Ook in school 13 voelen de leerlingen zich meestal minder

goed in de school en dit vooral op het vlak van het academisch zelfconcept van de leerlingen en de

beleving van de relatie met de leerkracht als leerkracht.

Tabel 15.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor algehele beleving van school (PALGBEJU) op het
einde van het schooljaar (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

3.117 .0366 85.18 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .017 .008 2.13 .033

level-1 effect, rij .430 .017 25.48 .000
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Tabel 16.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor academisch zelfconcept (PACSELJU) op einde

van schooljaar (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

3.17 .028 113.14 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .010 .004 2.21 .027

level-1 effect, rij .269 .011 25.50 .000

Tabel 17.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor beleving van relatie met leerkracht als leerkracht
(PLRKLKJU) op einde van schooljaar (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

2.82 .032 88.92 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .011 .006 1.96 .05

level-1 effect, rij .412 .016 25.49 .000

Tabel 18.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor beleving van leerstof (PLEERSJU) op einde van
schooljaar (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

3.086 .031 99.37 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .012 .006 2.14 .032

level-1 effect, rij .294 .012 25.48 .000
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Tabel 19.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor beleving van school als organisatie (PORGGEJU)

op einde van schooljaar (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

2.863 .033 86.14 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .014 .007 1.94 .052

level-1 effect, rij .349 .014 25.45 .000

Op het einde van het schooljaar kan men zich terecht afvragen of er enig verband te bespeuren valt

tussen het schoolbeleid en het schoolwelbevinden van de leerlingen. Het schoolbeleid zoals het in

dit onderzoek werd opgevat, is immers gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Nu is

het wel zo dat een deel van de onderzochte schoolbeleidsvariabelen wellicht meer gericht zijn op het

verbeteren van de studieresultaten. Nochtans is het niet uitgesloten dat zij ook het

schoolwelbevinden kunnen beïnvloeden. Om dit te onderzoeken werd er opnieuw een beroep

gedaan op een onderzoeksmodel waarin werd rekening gehouden met de schoolgemiddelden van het

schoolwelbevinden als resultaat onder controle van de schoolbeleidsopvatting van leerkrachten en

directie. Het model neemt dezelfde vorm aan als uitgeschreven in paragraaf 1 van dit deel.

Onze verwachting om een positieve band te vinden tussen gemiddeld schoolbeleid en schoolwelbe-

vinden werd niet bevestigd. De schoolbeleidsvariabelen zoals in dit onderzoek geconcipiëerd,

bleken - op één uitzondering na - geen verband te vertonen met het schoolwelbevinden van de

leerlingen in het eerste jaar. De gemiddelde schoolbeleidscultuur blijkt dus niet de impact te hebben

die wij hadden vermoed. Hieruit zou men dus kunnen concluderen dat de gemiddelde

schoolbeleidscultuur weinig te betekenen heeft voor het gemiddelde welbevinden van de leerlingen

per school. Dit voert ons tot de hypothese dat de klas wellicht een belangrijkere eenheid is voor de

bevordering van het schoolwelbevinden. De klas is immers de plaats waar leerlingen elkaar en de

leerkrachten het meest ontmoeten en waar zij direct geconfronteerd worden met alle inspanningen

die de leerkrachten ondernemen om het onderwijs te bevorderen.

Enkel het oordeel van de directie over de collegiale samenwerking van de leerkrachten (DCOLACT)

blijkt enige betekenis te hebben. Nochtans is het zo dat de factor oordeel van directie over collegiale
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samenwerking niet zo'n sterke variabele is om een onderscheid te maken tussen scholen qua

welbevinden van de leerlingen.

Tabel 20.Resultaten van de 'means-as-outcomes' voor schoolwelbevinden op het einde van het
schooljaar, gecontroleerd voor schoolbeleid (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
DCOLACT

3.06
.42

.02

.15
165.26

2.78
.000
.006

Random effect schoolge-
middelden, u0j

variantie-
componenten

se Z-waarde p-waarde

DCOLACT .003 .002 1.49 .136

level-1 effect, rij .196 .008 25.49 .000

Tabel 21.Proportie verklaarde variantie, conditionele betrouwbaarheid van de random effecten op
schoolniveau en conditionele intraclass correlatie voor het model in tabel 20

Proportie verklaarde
variantie

betrouwbaarheid intraclass correlatie

DCOLACT .50 .53 .015

De conditionele betrouwbaarheid is hier immers slechts .53. Toch wijzen de cijfers in de richting

van een sterk verband tussen dit oordeel van de directie over de collegiale samenwerking en het

welbevinden van de leerlingen (p= .006). Oordelen directies dat leerkrachten heel wat samenwerken

in de school dan stelt men eveneens vast dat leerlingen zich gemiddeld beter voelen. Er blijft

trouwens ook minder onverklaarde variantie over op schoolniveau dan in het anovamodel. Berekent

men dit, dan stelt men vast dat ongeveer 50% van de werkelijke variantie tussen de schoolgemiddel-

den voor schoolwelbevinden wordt verklaard. Nochtans blijkt dat de schoolgemiddelden voor

welbevinden niet meer significant verschillen van elkaar na controle voor het oordeel van de directie

over de collegiale samenwerking van de leerkrachten. De conditionele intraclass correlatie is echter

veel lager dan in voorgaand model en is gelijk aan .015. De samenhang tussen observaties in

scholen waarin de collegiale samenwerking tussen de leerkrachten ongeveer gelijk is, is dus niet erg
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hoog en duidelijk lager dan in het niet-conditionele model (.0297).

Ook hier worden we dus geconfronteerd met het probleem dat we bij de analyse van de gegevens in

het begin van het jaar hebben vastgesteld. Waarom dit verschil tussen de invloed van de opvattingen

van de directie en de opvattingen van de leerkrachten over schoolbeleid op het welbevinden?

Daarenboven dient zich ook hier het probleem aan waarom wij geen bevestiging vonden voor de

hypothesen terwijl in de literatuur gesuggereerd wordt dat tal van schoolbeleidsopstellingen toch een

positieve invloed zouden kunnen hebben op het schoolwelbevinden. Deze vragen zullen op het

einde van dit hoofdstuk opnieuw bekeken worden.

Om dezelfde redenen als hierboven hebben we eveneens onderzocht of er een relatie is tussen de

schoolgemiddelden voor bepaalde persoonskenmerken van de leerlingen en het gemiddelde

schoolwelbevinden. De resultaten van dit onderzoek staan in de tabellen 22 en 23. Ter herinnering

zij verwezen naar de relaties in deel 3, tabel 33 en tabel 57: meisjesleerlingen zonder leerachterstand

met een hoog IQ of een hogere status scoren hoger op schoolwelbevinden. Uit tabel 22 en 23 blijkt

dat ook op het einde van het jaar geen verbanden te bespeuren zijn tussen de gemiddelde sekseratio,

het gemiddeld IQ en de gemiddelde status enerzijds en het schoolwelbevinden anderzijds. Eén

verschil moet wel gesignaleerd worden, ofschoon dit ook reeds bij het begin van het jaar enigszins

was waar te nemen, nl. dat scholen waarin gemiddeld meer leerlingen studeren zonder

leerjaarachterstand gemiddeld een hoger schoolwelbevinden vertonen. De vroegere mislukkingen

van de leerlingen laten zich dus blijkbaar op het eind van het schooljaar sterker gevoelen dan bij het

begin van het schooljaar. Een probleem waaraan zeker aandacht moet worden besteed.
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Tabel 22.Resultaten van de 'means-as-outcomes' voor schoolwelbevinden op einde van schooljaar,

gecontroleerd voor enkele leerlingenkenmerken (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
EGESL

3.063
.085

.022

.059
142.44

1.45
.000
.147

intercept
EIQ

3.068
.013

.023

.038
133.23

.34
.000
.734

intercept
ESESPA

3.068
.109

.022

.153
136.37

.71
.000
.477

intercept
EGEBJAAR

3.064
.437

.019

.178
160.71

2.46
.000
.014

Random effect schoolge-
middelden, u0j

variantiecom-
ponenten

se Z-waarde p-waarde

EGESL .005 .003 1.84 .066

EIQ .006 .003 2.02 .043

ESESPA .006 .003 1.96 .05

EGEBJAAR .003 .002 1.52 .129

level-1 effect, rij .196 .008 25.49 .000

Tabel 23.Proportie verklaarde variantie, conditionele betrouwbaarheid van de random effecten op
schoolniveau en conditionele intraclass correlatie voor model intercept EGEBJAAR in
tabel 22

Proportie verklaarde
variantie

betrouwbaarheid intraclass correlatie

EGEBJAAR .50 .55 .015
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2.1.3.SCHOOLBELEID EN EVOLUTIE VAN HET SCHOOLWELBEVINDEN TUSSEN HET

BEGIN EN HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR (EERSTE JAAR)

Reeds in deel 3 werd vastgesteld dat het welbevinden van de leerlingen naar het einde van het

schooljaar achteruitgaat en dit wordt ook nu bevestigd. Wij kunnen deze achteruitgang gemiddeld

op -.12 schatten voor de schoolgemiddelden van welbevinden. Naar het einde van het schooljaar toe

geraken de leerlingen wat uitgekeken op de school. Dit betekent wel niet dat zij de school afwijzen,

want zij bereiken toch nog een gemiddelde van 3.07 op 4 voor welbevinden, wat niet fout te

interpreteren valt. Het is duidelijk dat deze achteruitgang bij de ene leerling sterker is dan bij de

andere en dat dit ook kan verschillen van school tot school. De cijfers van tabel 24 tonen dit

trouwens ook aan. De meeste variantie voor welbevinden is er te vinden op leerlingenniveau,

namelijk .112, terwijl de variantie op schoolniveau slechts .005 bedraagt. Scholen blijken ook

ditmaal te verschillen van elkaar wat betreft de verandering in het welbevinden (p= .04). We weten

uit deel 3, tabel 21 dat niet alle scholen even sterk veranderden qua gemiddeld welbevinden in de

onderzochte periode. Vooral de scholen 1, 2, 3, 5, 8, 14, 16, 17, 23 en 25 daalden significant in die

periode. De meeste andere daalden eveneens, maar de daling was minder uitgesproken. Bij het

bekijken van deze cijfers moet men echter goed beseffen dat de daling van de cijfers niet betekent

dat deze scholen het laagst gaan scoren op het einde van het jaar. Het vertelt ons enkel iets over de

richting van de verandering in het welbevinden en de sterkte van die verandering. Het is immers uit

deel 3, 5.1.1.3. gebleken dat één van de scholen die de sterkste daling beleeft (school 8), nog steeds

gemiddeld hoger scoort dan de twee scholen (6 en 21) waarin het gemiddeld welbevinden van de

leerlingen gestegen is.

Ongeveer 4% van de variantie in de evolutie van het schoolwelbevinden is een variantie tussen

scholen. De betrouwbaarheid van de schatting van het steekproefgemiddelde in elke school is

gemiddeld .75, met het hoogste cijfer gelijk aan .87 en het laagste gelijk aan .45. Globaal kan men

dus zeggen dat de steekproefgemiddelden niet erg betrouwbaar zijn -ofschoon toch enigszins

aanvaardbaar- als indicatoren van het echte schoolgemiddelde. Enige voorzichtigheid bij het trekken

van conclusies is hier dus wel geboden.
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Tabel 24.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de evolutie schoolwelbevinden (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

-.12 .02 -5.95 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .005 .003 2.03 .042

level-1 effect, rij .112 .004 25.45 .000

In deel 3, 5.2.1.1. hebben we met behulp van variantieanalyse nagegaan of er verschillen waren in de

ontwikkeling van het welbevinden van de leerlingen tussen de scholen en wij hebben deze

verschillen beschreven. Ook werd er onderzocht of er een verschil in evolutie was wat betreft de 7

deelvariabelen tussen de scholen. Ook hier werden er verschillen tussen de scholen vastgesteld,

ofschoon er minder werden gevonden dan wanneer men de situatie bekeek bij het begin of op het

einde van het schooljaar. Wij bekijken hier nog even aan de hand van multilevel analyse hetzelfde

fenomeen in de volgende tabellen (25 tot 29). De evolutie van de schoolgemiddelden voor algehele

schoolbeleving, academisch zelfconcept, de beleving van de relatie met de medeleerlingen en de

beleving van de schoolorganisatie varieert niet significant tussen de scholen. Alle zijn negatief,

zoals was te verwachten uit het globale resultaat. Wel significant is de variantie tussen de scholen

wat betreft de gemiddelde evolutiecijfers per school voor de beleving van de relatie met de

leerkracht als persoon en de beleving van de leerstof. Voor de evolutie van de beleving van de

relatie met de leerkracht als leerkracht is de variantie tussen de scholen bijna significant. Ook deze

laatste variabelen evolueren negatief. Op alle deeldomeinen gaat men dus achteruit. Wat de evolutie

van het welbevinden betreft kan dus worden geconcludeerd dat scholen verschillen van elkaar, maar

dit drukt zich vooral uit op bepaalde domeinen. Voor verschillende aspecten van de evolutie van het

welbevinden verschillen scholen niet van elkaar.
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Tabel 25.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor evolutie in algehele beleving van school

(PALGBEVE) (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

-.072 .029 -2.50 .013

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .010 .006 1.75 .08

level-1 effect, rij .305 .012 25.43 .000

Tabel 26.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor evolutie van beleving van relatie met leerkracht
als leerkracht (PLRKLKVE) (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

-.225 .030 -7.41 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .012 .006 1.93 .054

level-1 effect, rij .294 .012 25.44 .000

Tabel 27.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor evolutie van beleving van relatie met leerkracht
als persoon (PLRKPEVE) (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

-.156 .026 -6.14 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .008 .004 1.99 .047

level-1 effect, rij .210 .008 25.46 .000
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Tabel 28.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor evolutie van beleving van leerstof (PLEERSVE)

(eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

-.108 .032 -3.40 .001

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .015 .007 2.18 .029

level-1 effect, rij .212 .008 25.44 .000

Tabel 29.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor evolutie in beleving van school als organisatie
(PORGGEVE) (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

-.169 .027 -6.37 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .008 .005 1.67 .095

level-1 effect, rij .261 .010 25.41 .000

Wat betekent schoolbeleid nu voor de evolutie van het gemiddeld schoolwelbevinden van de

leerlingen ? In tabel 30 en 31 vinden we de antwoorden. Ook al blijken vele van de door ons

onderzochte schoolbeleidsvariabelen weinig invloed te hebben op de evolutie van het welbevinden,

toch is het duidelijk dat zij voor de evolutie van het welbevinden meer betekenis blijken te hebben

dan voor de observaties bij het begin en op het einde van het schooljaar. Voor ongeveer zes

schoolbeleidsdomeinen blijkt er een verband te zijn met het gemiddeld schoolwelbevinden. De

volgende proposities dringen zich op basis van tabel 30 op:

-hoe lager de gemiddelde standaardafwijking (SCOLACT STD) is in de scholen wat betreft de

collegiale activiteit, des te groter is de gemiddelde evolutie van het gemiddelde schoolwelbevin-

den;

-hoe meer gemiddeld aan sociaal-psychologische begeleiding van de leerlingen (SSOCBEGE) wordt
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gedaan, des te groter is de gemiddelde evolutie van het gemiddelde schoolwelbevinden.

Men mag hier niet vergeten dat welbevinden van de leerlingen bijna steeds negatief evolueert. Dus

ligt het voor de hand te concluderen dat scholen die minder goed presteren op de aspecten van

schoolbeleid die zojuist werden beschreven, een situatie creëren waarin er veel kans is dat het

welbevinden van de leerlingen zal dalen.

Tot dezelfde conclusies komen we voor enkele schoolbeleidskenmerken zoals deze door de directies

worden gezien. Zij luiden als volgt:

-hoe lager de autonomie van de directie bij de aanwerving en benoeming van leerkrachten volgens

de directie (DAUTON), des te groter is de gemiddelde evolutie van het gemiddeld schoolwelbe-

vinden;

-hoe lager gemiddeld de observatie van de leerkrachten door de directie (DOBSLKR), des te groter

is de gemiddelde evolutie van het gemiddelde schoolwelbevinden;

-hoe lager de betrokkenheid van de leerkrachten op het schoolimago volgens de directie

(DBETIMAG), des te groter is de gemiddelde evolutie van het gemiddelde schoolwelbevinden

van de leerlingen.

Deze variabelen maken ons dus iets meer duidelijk van de gemiddelde evolutie van het gemiddeld

schoolwelbevinden. Nochtans mag men het belang hiervan ook weer niet overschatten. Als men de

residuele variantie tussen scholen bekijkt in tabel 30 dan stelt men vast dat deze waarden slechts iets

kleiner zijn dan de oorspronkelijke residuele variantie die .005 bedroeg voor de schoolgemiddelden.

Met andere woorden, de residuele variantie wordt door het controleren voor bepaalde

schoolvariabelen niet beduidend teruggedrongen (zij situeert zich tussen .003 en .004).

Daarenboven is er op één uitzondering na geen signifcant verschil tussen de schoolgemiddelden

voor evolutie van welbevinden te vinden. Er is enkel een significant verschil tussen de

schoolgemiddelden voor de evolutie van het welbevinden, indien er gecontroleerd wordt voor de

tevredenheid van de leerkrachten over het schoolbeleid.

Ook nu moeten we wijzen op het feit dat de conditionele betrouwbaarheid niet erg hoog is. Zij

varieert tussen .64 en .71 al naargelang van de schoolbeleidsvariabelen die onder controle worden

gehouden, maar telkens is zij lager dan de niet-conditionele betrouwbaarheid die .75 is. Dus ook

hier worden wij gewaarschuwd om op basis van de cijfers niet te vergaande beslissingen te nemen.
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Tabel 30.Resultaten van de 'means-as-outcomes' voor de evolutie van het schoolwelbevinden,

gecontroleerd voor schoolbeleid (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
SAUTON

-.118
-.189

.019

.105
-6.29
-1.80

.000

.071

intercept
SCOLACT STD

.171
-2.039

.109

.754
1.57

-2.70
.117
.007

intercept
SSOCBEGE

-.110
.395

.017

.172
-6.84
2.28

.000

.023

intercept
DAUTON

-.120
-.166

.018

.077
-6.55
-2.14

.042

.032

intercept
DOBSLKR

-.120
-.060

.018

.027
-6.63
-2.21

.861

.028

intercept
DBETIMAG

-.114
-.232

.017

.091
-6.84
-2.55

.000

.011

Random effect schoolge-
middelden, u0j

Variantie-
component

se Z-waarde p-waarde

SAUTON .004 .002 1.90 .058

SCOLACT STD .003 .002 1.46 .146

SSOCBEGE .004 .002 1.68 .092

DAUTON .004 .002 1.88 .060

DOBSLKR .004 .002 1.82 .070

DBETIMAG .004 .002 1.79 .074

level-1 effect, rij .112 .004 25.45 .000
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Tabel 31.Proportie verklaarde variantie, conditionele betrouwbaarheid van de random effecten op

schoolniveau en conditionele intraclass correlatie voor de modellen in tabel 30

Proportie verklaarde
variantie

betrouwbaarheid intraclass correlatie

SAUTON .200 .72 .035

SCOLACT STD .434 .64 .026

SSOCBEGE .200 .68 .035

DAUTON .200 .71 .035

DOBSLKR .200 .70 .035

DBETIMAG .34 .67 .035

Nog een laatste vraag houdt ons bezig in deze problematiek nl.: is er een verband tussen het

gemiddeld IQ, de gemiddelde status, de gemiddelde geslachtsratio en de gemiddelde schoolse

achterstand van een school en de evolutie van het schoolwelbevinden? Men zou immers kunnen

verwachten dat er bijvoorbeeld in scholen met een groot aantal leerlingen die een schoolse

achterstand hebben er een hoger gemiddelde dalende evolutie van schoolwelbevinden zou zijn.

Tabel 32 en tabel 33 maken duidelijk dat dit soort hypothesen in geen geval wordt bevestigd. Ook is

het niet zo dat een lager gemiddeld IQ met een grotere gemiddelde daling van welbevinden zou

gepaard gaan. En evenmin is dit het geval voor scholen met een lage gemiddelde status of voor

scholen met een meer vrouwelijke of een meer mannelijke sekseratio. Wat hier op schoolniveau

wordt vastgesteld, werd vroeger ook op persoonlijk niveau waargenomen (zie deel 3, tabel 33). Er is

geen verband tussen schoolwelbevinden en de vier onderzochte persoonskenmerken.



496 Onderwijsbeleid en kwaliteitsverbetering
Tabel 32.Resultaten van de 'means-as-outcomes' voor de evolutie van schoolwelbevinden,

gecontroleerd voor persoonskenmerken (eerste jaar A)

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
EGESL

-.116
-.054

.02
.056

-5.70
-.97

.000

.333

intercept
EIQ

-.118
.008

.021

.034
-5.64

.22
.000
.823

intercept
ESESPA

-.119
-.035

.021

.141
-5.75
-.25

.000

.804

intercept
EGEBJAAR

-.118
-.087

.021

.192
-5.75
-.45

.000

.651

Random effect schoolgemid-
delden, u0j

variantiecom-
ponenten

se Z-waarde p-waarde

EGESL .005 .002 1.98 .048

EIQ .006 .003 2.02 .043

ESESPA .006 .003 2.01 .045

EGEBJAAR .006 .003 2.00 .045

level-1 effect, rij .112 .004 25.45 .000

2.2. Schoolbeleid en schoolwelbevinden in het zesde jaar

De leerlingen van het zesde jaar vormen enigszins een ander publiek dan de leerlingen van het eerste

jaar. Zij staan dicht bij het verlaten van de school en zijn daarenboven meestal reeds lange tijd in

dezelfde school. Dit laatste kan tot gevolg hebben dat men wat uitgekeken is op de school, wat niet

zo bevorderlijk is voor het welbevinden van de leerlingen in de school. Het feit dat men de school

op een relatief korte termijn zal verlaten, kan anderzijds voor gevolg hebben dat men de situatie wat

begint te relativeren en misschien een positievere houding gaat aannemen tegenover de school.

Net zoals bij de eerstejaars hebben wij ook hier willen nagaan in welke mate dit schoolwelbevinden

gedurende het schooljaar zich ontwikkelt. Wij hebben gebruik gemaakt van hetzelfde

meetinstrument als dit van de eerstejaars en daarenboven hebben wij de waarnemingen op dezelfde
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tijdsmomenten gedaan, namelijk in november en mei (zie deel 3, paragraaf 3.2). Door hetzelfde

meetinstrument te gebruiken kunnen wij dus vergelijken of er voor- of achteruitgang is naar het

einde van het schooljaar. Voor elk moment, alsook voor de evolutie van het welbevinden van de

leerlingen, zal onderzocht worden met behulp van multilevel analyse of de scholen van elkaar

verschillen wat betreft het gemiddeld schoolwelbevinden van de leerlingen. Daarna zal dezelfde

vraag gesteld worden voor de deelvariabelen van het schoolwelbevinden. De volgende vraag

waarop we een antwoord zoeken luidt dan of er een relatie is tussen de gemiddelde schoolbeleidsop-

vattingen van leerkrachten en directie en het schoolwelbevinden van de leerlingen. En tenslotte zal

ook worden onderzocht of het schoolwelbevinden verschilt tussen scholen afhankelijk van het

gemiddelde IQ, de gemiddelde status, de gemiddelde sekseratio of de gemiddelde leerachterstand

van de leerlingen in de scholen. Beginnen we met het schoolwelbevinden in het begin van het

schooljaar.

2.2.1.SCHOOLBELEID EN SCHOOLWELBEVINDEN IN HET BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR

(6e JAAR)

Reeds in deel 3, paragraaf 5.1.2.1. kwamen wij tot de bevinding dat het welbevinden in het zesde

jaar significant lager is dan dit van de leerlingen van het eerste jaar. Het cijfer is immers slechts 2.85

op 4, terwijl dit voor het eerste jaar 3.195 was. De schatting van de gemiddelden van de scholen

geeft uiteraard bijna hetzelfde cijfer, namelijk 2.86. Het is duidelijk dat er meer variantie is tussen de

leerlingen dan tussen de scholen (tabel 33). Scholen verschillen qua gemiddeld schoolwelbevinden

van de leerlingen significant van elkaar (p= .023). Dit is de globale trend. Het spreekt echter voor

zich dat niet alle scholen even sterk van het gemiddelde afwijken. Sommige scholen wijken meer af

dan de andere. Zo scoren de scholen 14, 15 en 19 opmerkelijk hoger dan de andere scholen en de

scholen 17, 18 en 20 significant lager (zie ook tabel 24 in deel 3). Deze trend wordt eveneens

bevestigd als men let op de schattingen van de afwijking per school van de globale intercept.

Ongeveer 6.5% van de variantie in het schoolwelbevinden in het zesde jaar is een variantie tussen

scholen. De betrouwbaarheid van de steekproefgemiddelden is .82, maar varieert tussen .68 en .86

in de afzonderlijke scholen.
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Tabel 33.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor schoolwelbevinden bij begin van schooljaar (6e

jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolgemid-
delde, gamma00

2.86 .025 112.64 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .008 .004 2.27 .023

level-1 effect, rij .123 .005 23.46 .000

Onderzoeken we de deelvariabelen van het schoolwelbevinden dan kunnen bijna alle vaststellingen

van hierboven worden herhaald. Voor bijna alle schoolgemiddelden van de deelvariabelen is de

variantie tussen de leerlingen groter dan tussen de scholen (zie tabel 34 tot 39). Daarenboven is het

zo dat de schoolgemiddelden van de scholen voor deze variabelen, op één na, verschillen van school

tot school. Concreet betekent dit dat scholen verschillen voor de algehele beleving van de school, de

beleving van de relatie met de medeleerlingen, de beleving van de relatie met de leerkracht als

persoon, de beleving van de relatie met de leerkracht als leerkracht, de beleving van de leerstof en de

beleving van de school als organisatie. Dit is niet het geval voor het academisch zelfconcept van de

leerling. Scholen blijken op dit punt niet van elkaar te verschillen.

De schattingen van de gemiddelde schoolgemiddelden verschillen ook nogal van het globale

gemiddelde (2.86). Hogere gemiddelden worden er gehaald voor het academisch zelfconcept

(3.075) en de beleving van de relatie met de andere leerlingen (3.503). Lagere gemiddelden vindt

men voor de beleving van de relatie met de leerkracht als leerkracht (2.441), de beleving van de

relatie met de leerkracht als persoon (2.712) en de beleving van de school als organisatie (2.419).

De andere variabelen sluiten dicht aan bij het globale gemiddelde.

Hoger werd vastgesteld dat de schoolgemiddelden van de deelvariabelen verschillen van elkaar.

Deze globale cijfers kunnen wat specifieker gemaakt worden. Het is immers zo dat niet alle scholen

even sterk afwijken van dat globale gemiddelde. Welke scholen zijn de sterkste afwijkers? Aan de

positieve kant vinden we vooral de scholen 14 en 15 als er wordt rekening gehouden met de

geschatte afwijking van de intercept in elke school tegenover de globale intercept voor de
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deelvariabelen. Aan de negatieve kant treft men de scholen 18 en 20 aan. Zij scoren opmerkelijk

lager dan de andere scholen.

Tabel 34.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de algehele beleving van de school (PALGBESE)
bij het begin van het schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

2.863 .037 76.83 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .016 .008 2.07 .039

level-1 effect, rij .390 .017 23.47 .000

Tabel 35.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de beleving van de relatie met de andere
leerlingen (PRELLLSE) in het begin van het schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

3.503 .026 137.30 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .008 .004 2.12 .034

level-1 effect, rij .170 .007 23.47 .000
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Tabel 36.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de beleving van de relatie met de leerkracht als

leerkracht (PLRKLKSE) in het begin van het schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

2.441 .030 81.81 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .010 .005 1.96 .050

level-1 effect, rij .249 .011 23.45 .000

Tabel 37.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de beleving van de relatie met de leerkracht als
persoon (PLRKPESE) in het begin van het schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

2.712 .028 96.12 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .010 .005 2.12 .034

level-1 effect, rij .181 .008 23.45 .000

Tabel 38.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de beleving van de leerstof (PLEERSSE) in het
begin van het schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

2.868 .032 88.95 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .013 .006 2.12 .034

level-1 effect, rij .252 .011 23.46 .000
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Tabel 39.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de beleving van de school als organisatie

(PORGGESE) in het begin van het schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

2.419 .070 34.46 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .076 .029 2.64 .008

level-1 effect, rij .207 .009 23.45 .000

Heeft de wijze waarop directie en leerkrachten het schoolbeleid in hun school gemiddeld zien enig

verband met het welbevinden van de leerlingen in het zesde jaar? Men zou kunnen verwachten dat

aangezien scholen gemiddeld een ander beleid voeren dit zichtbaar zou kunnen zijn in het

schoolwelbevinden van de leerlingen. Dit blijkt nochtans niet het geval te zijn. Alle variabelen van

schoolbeleid werden onderzocht volgens het model beschreven in paragraaf 2.1.1. van dit deel.

Slechts twee variabelen wezen op enig verband (zie tabel 40), namelijk de mate van spreiding in de

opvattingen van de leerkrachten over de mate waarin leerkrachten en directie dialogeren over de

prestatie-eisen (SDIALOOG STD) en het oordeel van de directie over de belangrijkheid van het

onderwijsbeleid voor de onderwijskwaliteit (DBELANG).

Indien de leerkrachten een sterk eensluidend antwoord geven over de mate waarin leerkrachten en

directie dialogeren over de prestatie-eisen dan is het welbevinden van de leerlingen hoger. In

scholen waar er op dit punt meer eenheid is, voelen leerlingen zich beter. De conditionele

betrouwbaarheid is .78 en dus niet veel lager dan de betrouwbaarheid van het steekproefgemiddelde.

Ook kan men vaststellen dat de proportie verklaarde variantie op schoolniveau .25 is, of anders

uitgedrukt 25% van de werkelijke variantie tussen scholen inzake welbevinden wordt verklaard door

SDIALOOG STD.
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Tabel 40.Resultaten van de 'means-as-outcomes' bij het begin van het schooljaar, gecontroleerd voor

schoolbeleid (6e jaar)

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
DBELANG

2.866
-.593

.022

.251
128.31

-2.36
.000
.019

intercept
SDIALOOG STD

3.331
-3.789

.225
1.813

14.81
-2.09

.000

.037

Random effect schoolge-
middelden, u0j

variantie-
componenten

se Z-waarde p-waarde

DBELANG .006 .003 2.06 .036

SDIALOOG STD .006 .003 2.10 .036

level-1 effect, sigma2 .123 .005 23.46 .000

Het oordeel van de directie over de belangrijkheid van het schoolbeleid voor de onderwijskwaliteit

vertoont op het eerste gezicht een eigenaardig verband met het gemiddelde schoolwelbevinden van

de leerlingen: hoe belangrijker directies het schoolbeleid voor de onderwijskwaliteit vinden, des te

lager is het schoolwelbevinden van de leerlingen (DBELANG). Het is niet eenvoudig om een

verklaring te geven van de wijze waarop deze variabelen samengaan. Een plausibele opstelling is

dat directies in scholen waar het welbevinden van de leerlingen niet zo hoog is, geloven dat zij langs

een goed schoolbeleid hieraan iets kunnen verbeteren. Het blijft uiteraard een hypothese aangezien

we niet onderzocht hebben of directies werkelijk een dergelijk zicht hadden op de opvattingen van

hun leerlingen. Zonder belang is deze vaststelling niet vermits 25% van de werkelijke variantie

tussen scholen inzake welbevinden van de leerlingen verklaard wordt door deze opvatting van de

directie. Daarenboven is de conditionele betrouwbaarheid .77.
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Tabel 41.Proportie verklaarde variantie, conditionele betrouwbaarheid van de random effecten op

schoolniveau en conditionele intraclass correlatie voor de modellen in tabel 40

Proportie verklaarde
variantie

betrouwbaarheid intraclass correlatie

DBELANG .25 .77 .047

DIALOOG STD .25 .78 .05

Het feit dat de andere gemiddelde schoolbeleidsvariabelen geen betekenis schijnen te hebben voor

het gemiddeld schoolwelbevinden blijft ons ook hier bezig houden. Wij komen er in het besluit van

dit deel op terug.

Het leek ons hier ook belangrijk om na te gaan of de schoolgemiddelden van bepaalde

persoonskenmerken van de leerlingen enig verband vertoonden met het schoolwelbevinden. Hogere

intellectuele bekwaamheid, hogere status, minder leerachterstand en een grotere aanwezigheid van

vrouwelijke studenten zou kunnen gepaard gaan met een beter schoolwelbevinden. Tabel 49 van

deel 3 wijst er immers op dat in elk geval leerlingen met minder leerachterstand zich beter voelen op

school. Dit is wel niet het geval voor de drie andere variabelen. Nochtans hebben wij geen enkel

cijfer gevonden waaruit bleek dat een hoge gemiddelde score per school voor deze variabelen

gepaard ging met een hoog niveau van gemiddeld schoolwelbevinden (zie tabel 42).
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Tabel 42.Resultaten van de 'means-as-outcomes' voor SBS bij het begin van het schooljaar,

gecontroleerd voor persoonskenmerken van de leerlingen

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
ZGESL

2.864
.000

.026
.08

108.63
.00

.000

.999

intercept
ZIQ

2.864
.006

.026

.029
109.22

.23
.000
.821

intercept
ZSESPA

2.864
.017

.026

.183
108.98

.09
.000
.925

intercept
ZGEBJAAR

2.861
.152

.026

.147
112.11

1.03
.000
.302

Random effect schoolge-
middelden, u0j

variantiecom-
ponenten

se Z-waarde p-waarde

ZGESL .009 .004 2.22 .026

ZIQ .009 .004 2.21 .027

ZSESPA .009 .004 2.22 .027

ZGEBJAAR .008 .004 2.17 .03

level-1 effect, sigma2 .123 .005 23.46 .000

2.2.2.SCHOOLBELEID EN SCHOOLWELBEVINDEN AAN HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR

(6e JAAR)

Wanneer de leerlingen bijna de school verlaten is het gemiddelde schoolgemiddelde voor

welbevinden 2.88 op 4. Ook nu is de variantie tussen de leerlingen groter (.123) dan de variantie

tussen de scholen (.011) (zie tabel 43). Scholen verschillen trouwens gemiddeld significant van

elkaar, net zoals bij het begin van het jaar. Dit is niet voor alle scholen het geval. Rekening houdend

met de schatting van de afwijking van de intercept per school tegenover de globale intercept stelt

men het volgende vast: scholen 7, 11, 18 en 20 wijken significant negatief af tegenover de globale

intercept en de scholen 14, 15, 19 en 21 positief. Dezelfde trend kan men waarnemen in deel 3, tabel

24, maar hier gaat het om schoolgemiddelden voor welbevinden. Merk op dat het om dezelfde
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scholen gaat als in het begin van het schooljaar; alleen zijn er hier meer die afwijken.

Ongeveer 8.20% van de variantie in schoolwelbevinden is een variantie tussen scholen (intraclass

correlatie). De betrouwbaarheid van de steekproefgemiddelden is .86 en varieert tussen .74 en .94

voor de afzonderlijke scholen. De betrouwbaarheid ligt dus iets hoger dan bij het begin van het

schooljaar.

Tabel 43.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor het schoolwelbevinden op het einde van het
schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolgemid-
delde, gamma00

2.88 .028 100.09 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .011 .005 2.30 .021

level-1 effect, rij .123 .005 23.45 .000

Wat wij voor het globale schoolgemiddelde vaststellen, kunnen wij dat ook terugvinden voor de

zeven onderdelen van het schoolwelbevinden ? Voor vijf van de zeven subindexen kan dit worden

bevestigd (zie tabellen 44 tot 49). Scholen verschillen van elkaar wat betreft de algehele beleving

van de school (PALGEBJU), de beleving van de relaties met de medeleerlingen (PRELLLJU), de

beleving van de relatie met de leerkracht als leerkracht (PLRKLKJU) en als persoon (PLRKPEJU)

en de beleving van de school als organisatie (PORGGEJU). Dit is niet het geval voor het

academisch zelfconcept (PACSELJU) van de leerlingen en de beleving van de leerstof

(PLEERSJU). Voor al deze variabelen is de variantie op leerlingenniveau groter dan op

schoolniveau.

Ofschoon de schattingen erop wijzen dat scholen van elkaar verschillen voor vijf van de onderzochte

variabelen, past het dat ook hier wordt uitgekeken naar de bijzondere positie van bepaalde scholen.

De schatting per school van de afwijkingen van de gemiddelde intercept geeft de volgende

specificaties. School 14 wijkt positief af voor PALGEBEJU, PLRKLKJU, PLRKPEJU en

PLEERSJU. Dit is ook zo in school 15, uitgezonderd voor de variabele PLEERSJU, doch wel voor
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PORGGEJU. Aan de negatieve zijde staat school 18 voor de variabelen PALGBEJU, PRELLLJU,

PLRKLKJU, PLRKPEJU, PLEERSJU en PORGGEJU. School 20 plaatst zich aan dezelfde zijde

van school 18 voor de meeste variabelen, uitgezonderd voor de beleving van de relatie met de

leerkracht als leerkracht en als persoon en de beleving van de school als organisatie.

Tabel 44.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de algehele beleving van de school (PALGBEJU)
op het einde van het schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

2.914 .039 75.75 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .018 .009 2.11 .035

level-1 effect, rij .361 .015 23.46 .000

Tabel 45.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de beleving van de relatie met de leerlingen
(PRELLLJU) op het einde van het schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

3.488 .030 115.06 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .012 .005 2.14 .033

level-1 effect, rij .199 .009 23.45 .000
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Tabel 46.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de beleving van de relatie met de leerkracht als

leerkracht (PLRKLKJU) op het einde van het schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

2.441 .032 75.80 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .013 .006 2.03 .042

level-1 effect, rij .250 .011 23.44 .000

Tabel 47.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de beleving van de relatie met de leerkracht als
persoon (PLRKPEJU) op het einde van het schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

2.739 .034 80.13 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .016 .007 2.27 .024

level-1 effect, rij .172 .007 23.44 .000

Tabel 48.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de beleving van de leerstof (PLEERSJU) op het
einde van het schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

2.868 .028 101.62 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .009 .005 1.94 .052

level-1 effect, rij .249 .011 23.46 .000
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Tabel 49.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de beleving van de school als organisatie

(PORGGEJU) op het einde van het schooljaar (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

2.423 .067 36.30 .000

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .068 .026 2.63 .009

level-1 effect, rij .209 .009 23.45 .000

Nu kunnen we de vraag beantwoorden of er enig verband is tussen het gemiddelde schoolbeleid

zoals dit wordt gepercipieerd door leerkrachten en directie enerzijds en het schoolwelbevinden

anderzijds. Deze vraag beantwoorden we op dezelfde wijze zoals vroeger reeds werd beschreven in

het model van paragraaf 1 van dit deel. Wij beperken ons tot de gevonden verbanden en stellen de

commentaar voor de niet gevonden verbanden uit tot het besluit van dit hoofdstuk. In de tabellen 50

en 51 geven we de resultaten.

Van de vele variabelen in verband met schoolbeleid die werden onderzocht, zijn er slechts enkele die

een verband laten zien met schoolwelbevinden op schoolniveau.

Een eerste vaststelling is dat wanneer leerkrachten sterk akkoord gaan over de mate waarin zij met

de directie dialogeren over de prestatie-eisen (SDIALOOG STD) in scholen, dat het schoolwelbevin-

den hoger is dan in het andere geval. Akkoord gaan door directie en leerkrachten op dit punt geeft

blijkbaar een beter gemiddeld schoolwelbevinden van de leerlingen. Scholen blijken op dit punt

significant van elkaar te verschillen (p= .043). De conditionele betrouwbaarheid is nog tamelijk

hoog (.80). En de proportie verklaarde variantie op schoolniveau komt tot .36. De conditionele

intraclass corelatie is .05 en lager dan deze van het anovamodel.

Ten tweede gaat het feit dat de directie de samenwerking tussen de leerkrachten hoog inschat

(DCOLACT), gepaard met een hoog gemiddeld welbevinden van de leerlingen. Scholen waarin een

samenwerking tussen leerkrachten waarneembaar is voor de directie, scheppen wellicht een sfeer die

maakt dat leerlingen zich hier beter gaan voelen en scholen zijn op dit punt significant verschillend
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van elkaar (p= .031). Ook al vinden we dit verband niet wanneer leerkrachten zich hierover positief

uitspreken, toch blijft dit een merkwaardige vaststelling. De conditionele betrouwbaarheid bereikt

.83 en dat kan tamelijk hoog worden genoemd. Van de werkelijke variantie tussen de scholen in

welbevinden van de leerlingen wordt 18% verklaard door het oordeel van de directie over

samenwerking tussen leerkrachten. De conditionele intraclass correlatie is .068.

Moeilijker te interpreteren is de derde vaststelling. Oordeelt de directie dat het schoolbeleid weinig

belang heeft voor haar arbeidssatisfactie dan stelt men een hoger gemiddeld welbevinden bij de

leerlingen vast. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat wanneer de directie niet veel belang

hecht aan het schoolbeleid voor haar arbeidsvoldoening, er in deze scholen een meer ontspannen

sfeer heerst die positieve gevolgen heeft voor het schoolwelbevinden van de leerlingen. Dit vergt

echter verder onderzoek. Duidelijk is dat scholen op dit vlak van elkaar verschillen (p= .038). De

conditionele betrouwbaarheid is .81 en de conditionele intraclass correlatie .061. Daarenboven is het

zo dat 27% van de werkelijke variantie in schoolwelbevinden van de leerlingen tussen de scholen

verklaard wordt door deze houding van de directie.
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Tabel 50.Resultaten van de 'means-as-outcomes' voor schoolwelbevinden op het einde van het

schooljaar, gecontroleerd voor schoolbeleid (6e jaar)

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
SDIALOOG STD

3.479
-4.892

.237
1.911

14.67
-2.56

.000

.011

intercept
DCOLACT

2.875
.398

.026

.200
109.29

1.99
.000
.048

intercept
DARBSAT

2.876
-.792

.025

.310
117.28

-2.55
.000
.011

Random effect schoolge-
middelden, u0j

variantiecom-
ponenten

se Z-waarde p-waarde

SDIALOOG STD .007 .004 2.02 .043

DCOLACT .009 .004 2.16 .031

DARBSAT .008 .004 2.08 .038

level-1 effect, sigma2 .123 .005 23.44 .000

Tabel 51.Proportie verklaarde variantie, conditionele betrouwbaarheid van de random effecten op
schoolniveau en conditionele intraclass correlatie voor de modellen in tabel 52

Proportie verklaarde
variantie

betrouwbaarheid intraclass correlatie

SDIALOOG STD .36 .80 .05

DCOLACT .18 .83 .068

DARBSAT .27 .81 .061

Is er tenslotte nog een verband tussen de gemiddelde leerachterstand, het gemiddelde IQ, de

gemiddelde status en de gemiddelde sekseratio van de leerlingen in de scholen en het gemiddelde

welbevinden van de leerlingen ? Op geen enkel van deze vragen vinden wij een positief antwoord in

tabel 52. Noteren wij hier meteen dat dit verband evenmin werd gevonden voor deze variabelen op

leerlingenniveau in tabel 49 van deel 3, tenzij voor één variabele. Daar werd immers vastgesteld dat
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leerlingen zonder leerachterstand zich beter voelen in school dan leerlingen die wel achterstand

hebben.

Tabel 52.Resultaten van de 'means-as-outcomes' voor schoolwelbevinden op het einde van het
schooljaar, gecontroleerd voor persoonskenmerken van de leerlingen (6e jaar)

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
ZGESL

2.877
-.045

.03

.09
97.10

-.50
.000
.616

intercept
ZIQ

2.876
.006

.03
.032

96.82
.20

.000

.832

intercept
ZSESPA

2.876
-.044

.03
.208

96.65
-.21

.000

.832

intercept
ZGEBJAAR

2.871
.177

.029

.166
99.34
1.07

.000

.287

Random effect variantiecom-
ponenten

se Z-waarde p-waarde

ZGESL .012 .005 2.25 .024

ZIQ .012 .005 2.25 .025

ZSESPA .012 .005 2.26 .024

ZGEBJAAR .011 .005 2.22 .026

level-1 effect, sigma2 .123 .005 23.45 .000

2.2.3.SCHOOLBELEID EN EVOLUTIE IN SCHOOLWELBEVINDEN TUSSEN HET BEGIN EN

HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR (6e JAAR)

Het zesde jaar is op vele punten een andere beleving voor de leerlingen dan het eerste jaar. Eén van

de belangrijkste dingen voor de leerlingen van het zesde jaar is wellicht het feit dat zij binnen

afzienbare tijd de school gaan verlaten. De meesten onder hen hebben dan reeds meerdere jaren in

hun school doorgebracht en hebben er een houding tegenover aangekweekt die in een periode van

zes à zeven maanden niet meer grondig zal wijzigen. Dit werd reeds vastgesteld in deel 3, tabel 19.
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Het gemiddelde welbevinden van de leerlingen steeg lichtjes naar het einde van het jaar toe, maar dit

verschil was helemaal niet significant. In vergelijking met het eerste jaar scoren zij daarenboven

lager: na zes jaar secundair onderwijs laat de schoolmoeheid zich wellicht voelen. Dit is ook het

geval als men deze vraag op schoolniveau bekijkt.

De stijging van het gemiddeld schoolgemiddelde van het welbevinden van de leerlingen tussen het

begin en het einde van het schooljaar is .011 (tabel 53), een zeer minieme stijging. Er is wel enige

variantie rond het globale gemiddelde van de evolutie van het welbevinden; de variantie op

leerlingenniveau is groter dan deze op schoolniveau. Maar de cijfers laten niet toe te stellen dat

scholen significant van elkaar verschillen wat betreft de evolutie van het welbevinden in het zesde

jaar. Na meestal vele jaren in dezelfde school verbleven te hebben verandert het gemiddeld

schoolwelbevinden van de leerlingen haast niet meer naarmate zij dichter komen bij het verlaten van

de school. Een cijfer van .63 voor de betrouwbaarheid wijst er echter op dat de steekproefge-

middelden niet zo'n betrouwbare indicators zijn voor de echte schoolgemiddelden.

Tabel 53.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de evolutie van het schoolwelbevinden (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolgemid-
delde, gamma00

.011 .013 .84 .402

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .002 .001 1.56 .118

level-1 effect, rij .067 .003 23.43 .000

Het is uiteraard mogelijk dat ofschoon er geen evolutie waar te nemen valt voor het globale

welbevinden dit toch het geval zou kunnen zijn voor de deelvariabelen. In deel 3, paragraaf 5.1.2

werd trouwens vastgesteld dat de evolutie tussen het begin en het einde van het schooljaar wel

significant was voor de algehele beleving van de school, het academisch zelfconcept en de beleving

van de relatie met de leerkracht als persoon, maar niet voor de vier andere subvariabelen. Het gaat

hier weliswaar om verschillen tussen de gemiddelden op leerlingenniveau. De vraag is echter of de

evolutie van de schoolgemiddelden voor deze variabelen ook significant mag worden genoemd. Dit

is voor bijna geen van de deelvariabelen het geval. Enkel kan men zeggen dat de evolutie van de
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schoolgemiddelden voor de beleving van de relatie met de leerkracht als persoon significant

verschillend is in de verschillende scholen (tabel 54). Men moet hierbij wel opmerken dat de

betrouwbaarheid van de steekproefgemiddelden niet al te sterke indicatoren (.75) zijn van de

werkelijke schoolgemiddelden.

Tabel 54.Onvoorwaardelijk 'one way' model voor de evolutie van de beleving van de relatie met de
leerkracht als persoon (PLRKPEVE) (6e jaar)

Fixed effects Coëfficiënt se T-waarde p-waarde

Gemiddeld schoolge-
middelde, gamma00

.025 .022 1.14 .257

Random effect variantiecom-
ponent

se Z-waarde p-waarde

schoolgemiddelde, u0j .006 .003 1.98 .048

level-1 effect, rij .127 .005 23.45 .000

Vermits uit ons onderzoek blijkt dat er geen significante evolutie is in de schoolgemiddelden qua

welbevinden tussen het begin en het einde van het schooljaar, kan men in feite verwachten dat de

wijze waarop leerkrachten en directie het schoolbeleid percipiëren weinig verband zal vertonen met

het welbevinden op schoolniveau. Voor alle variabelen hebben wij dit onderzocht. Van geen

enkele zullen we echter de cijfers geven omdat geen enkel een verband vertoont. Welk

schoolbeleid men ook voert, het is duidelijk dat dit nog weinig te betekenen heeft voor het

bewerken van een verandering in het welbevinden van de leerlingen op schoolniveau in de loop

van het 6e jaar. Dit betekent niet dat schoolbeleid helemaal geen zin zou hebben; enkel stellen

wij vast dat de opvatting van de leerlingen tegen het einde van hun secundaire schoolloopbaan

zo vast ligt dat van grote veranderingen geen sprake meer kan zijn op schoolniveau. Dit

betekent niet dat het beleid geen invloed zou kunnen hebben op individuele leerlingen; wij stellen

enkel dat het geen noemenswaardige betekenis heeft voor de schoolgemiddelden voor welbevinden.

Tenslotte keren we nog even terug naar de vraag of de gemiddelde evolutie in schoolwelbevinden

enige relatie vertoont met het gemiddelde IQ, de gemiddelde status, de gemiddelde leerachterstand

en de gemiddelde sekseratio per school. In tabel 49 van deel 3 werd reeds vastgesteld dat er

helemaal geen verband was tussen deze variabelen op het leerlingenniveau. Dit wordt ook bevestigd
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op schoolniveau. Wat ook de positie van de scholen is voor deze leerlingenkenmerken, er is geen

verband te vinden met de overigens bijna afwezige evolutie in schoolwelbevinden (zie tabel 55).

Tabel 55.Resultaten van de 'means-as-outcomes' voor de evolutie van schoolwelbevinden,
gecontroleerd voor persoonskenmerken van de leerlingen (6e jaar)

Fixed effects Coëfficint se T-waarde p-waarde

model voor schoolgemiddelden

intercept
ZGESL

.012
-.045

.013

.038
.93

-1.18
.354
.239

intercept
ZIQ

.011

.001
.014
.015

.80

.06
.422
.954

intercept
ZSESPA

.011
-.052

.013

.935
.82

-.56
.414
.578

intercept
ZGEBJAAR

.011

.017
.014
.078

.77

.22
.441
.824

Random effect schoolge-
middelden, u0j

variantiecom-
ponenten

se Z-waarde p-waarde

ZGESL .002 .001 1.45 .147

ZIQ .002 .001 1.58 .113

ZSESPA .002 .001 1.58 .113

ZGEBJAAR .002 .001 1.66 .110

level-1 effect, sigma2 .067 .003 23.43 .000
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3. BESLUIT

3.1. Voorafgaande opmerkingen

Op dit ogenblik kunnen we een antwoord geven op de beginvraag: is er een relatie tussen de

opvattingen van de directie en de leerkrachten over het onderwijsmanagement in de school en

de evolutie van de studieresultaten en het welbevinden van de leerlingen in de school? Hierbij

mogen we niet uit het oog verliezen dat de directies en leerkrachten onze informanten over het

gevoerde beleid in de scholen zijn. Dit betekent dat dit oordeel zich baseert op informatie van

teamleden die vanuit een verschillend standpunt dat beleid waarnemen. Directies zullen wellicht een

gedifferentieerder perceptie van het schoolbeleid hebben dan leerkrachten, die eigenlijk drijven op

partiële indrukken. Om de beleidscultuur zoals de leerkrachten hem ervaren in de analyse op te

nemen, werd er gebruik gemaakt van de schoolgemiddelden. Ook mag niet worden vergeten dat de

beleidscultuur slechts voor bepaalde aspecten in de analyse aan bod kwam, meer bepaald deze

aspecten die in de literatuur werden vermeld als factoren die positieve effecten kunnen hebben op de

studieresultaten en het welbevinden van de leerlingen.

De algemene onderzoeksvraag moet genuanceerd worden beantwoord. Enerzijds werd er

vastgesteld dat goed schoolmanagement samengaat met goede gemiddelde studieresultaten en een

hoog gemiddeld welbevinden van de leerlingen in de school. Anderzijds moeten wij deze these

verwerpen. Dit is geen contradictie; het wijst enkel op de noodzaak ons antwoord te nuanceren

omdat goed schoolbeleid in dit onderzoek werd opgedeeld in verschillende onderdelen. Bepaalde

aspecten van het schoolbeleid bleken dus wel samen te gaan met betere studieresultaten en hoger

welbevinden van de leerlingen en andere niet. Daarenboven toonde de onderzoeking aan dat de

verschillende schoolbeleidsvariabelen voor de twee onderzochte leerjaren niet steeds dezelfde

betekenis hadden.

Vooraleer de betekenis van elke onderzochte beleidsvariabele voor de studieresultaten en het

schoolwelbevinden te beschrijven, willen we kort stilstaan bij het feit dat een groot aantal van de

onderzochte schoolbeleidsvariabelen niet gerelateerd blijken te zijn met de leerlingenresultaten. In

de literatuur (zie deel 1, 2.2.5) werd nochtans meermaals het belang van de verschillende variabelen

voor de verbetering van de onderwijskwaliteit onderstreept. We mogen echter niet vergeten dat een

deel van deze literatuur bestaat uit theoretische analyses.
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Een tweede reden waarom de veronderstelde verbanden niet werden gevonden, is de volgende. Om

de relatie tussen schoolbeleid en leerlingenresultaten te bestuderen, werd er een beroep gedaan op

het oordeel van de directie en de leerkrachten. Wat het oordeel van de directies betreft, werden de

antwoorden van de individuele schoolleiders gebruikt, terwijl de antwoorden van de leerkrachten

werden gemiddeld per school na standaardisering van hun antwoorden voor de ganse populatie. Met

behulp van deze instrumenten werd er op basis van multilevel analyse gepeild naar de samenhang

tussen schoolbeleid en de gemiddelde leerlingenresultaten per school. Enkel op deze wijze was een

adequate analyse van de resultaten op schoolniveau mogelijk. Schoolbeleid werd in dit onderzoek

dus geconcipieerd zoals dit door directie en leerkrachten werd gezien, niet op basis van directe

observatie door de onderzoekers. Wij vonden dit evenwel belangrijk omdat wij op deze wijze een

beeld krijgen van de schoolbeleidscultuur van directie en leerkrachten. Het feit dat er werd gewerkt

met gemiddelden maakt een typering van de verschillende schoolbeleidsvormen minder

uitgesproken, zodat de verschillen tussen de scholen ook minder zichtbaar werden. Er werd immers

meermaals aangetoond dat, ofschoon scholen voor bepaalde beleidsvariabelen van elkaar

verschillen, deze verschillen slechts in een beperkt deel van de scholen uitgesproken worden

teruggevonden.

Een andere reden waarom schoolbeleid zoals door ons onderzocht slechts op bepaalde punten een

relatie vertoont met de leerlingenresultaten moet wellicht ook gezocht worden in het feit dat

schoolbeleid een complex gebeuren is waarop vele factoren tegelijkertijd inwerken. In dit

onderzoek werd de relatie tussen de schoolbeleidsvariabelen en de studieresultaten één na één

onderzocht. Het is onze bedoeling om de afzonderlijke schoolbeleidsvariabelen in een latere

bijdrage tot een geïntegreerde variabele te verwerken en het onderzoeksmateriaal opnieuw te

bekijken.

Ook mag men niet uit het oog verliezen dat schoolbeleid niet steeds een onmiddellijk effect heeft op

het schoolleven. Het is een proces dat jaren nodig heeft om resultaten te bereiken. In de beschikbare

tijd werd slechts eenmaal naar het schoolbeleid gepeild en daarenboven is het niet mogelijk om vast

te stellen of het geschetste beleid reeds lang werd gevoerd of slechts van recente datum was. Dit

probleem doet zich ook voor wat de leerlingenresultaten betreft. De metingen hebben slechts

betrekking op één schooljaar wat eveneens een korte periode is om het effect van het schoolbeleid na

te gaan. Dit euvel kan worden opgelost door een longitudinaal onderzoek of een replicatie-

onderzoek bij dezelfde populatie enkele jaren na dit onderzoek op te zetten.
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Wat de afzonderlijke beleidsvariabelen aangaat, moet erop worden gewezen dat het directe effect op

de leerlingenresultaten niet zo vanzelfsprekend is. Wij hebben ze trouwens niet voorgesteld als de

oorzaken van de leerlingenresultaten. Wel hebben wij ze gehanteerd als aanduidingen van een

schoolklimaat waarin de kans bestaat dat leerlingen tot goede studieresultaten en tot een goed niveau

van schoolwelbevinden kunnen komen. Wij bekijken elke schoolbeleidsvariabele afzonderlijk.

Goed schoolbeleid begint bij een goed personeelsbeleid. Wij veronderstelden dan ook dat indien

schoolleiders autonoom (SAUTON) hun leerkrachten kunnen kiezen en dus waarschijnlijk de beste

kandidaten zullen selecteren, dit een positieve inwerking kan hebben op het schoolleven (Clarck,

1983: 85). Deze veronderstelling gaat uiteraard slechts op wanneer de directie werkelijk nog

leerkrachten kan aanwerven. Wij hebben daarover geen informatie en het is mogelijk dat ook al

heeft een directie theoretisch de mogelijkheid om dit te doen dat dit in praktijk geen betekenis heeft

voor het schoolklimaat.

Natriello (1984: 593) suggereerde dat een regelmatige evaluatie van leerkrachten de kwaliteit van

het onderwijs zou bevorderen. Het is nochtans niet zeker dat regelmatige observatie van de

leerkrachten door de directie (SOBSLKR) hoofdzakelijk een effect heeft op het leerkrachtengedrag

of ook op leerlingenresultaten. Het effect voor de leerlingenresultaten is wellicht onrechtstreeks. In

onze onderzoeksresultaten konden wij in geen geval een bevestiging vinden van een band tussen

regelmatige observatie van leerkrachten door de directie enerzijds en studieresultaten en

welbevinden anderzijds, tenzij op één punt. Indien de directie oordeelde dat zij leerkrachten weinig

observeerde dan was de evolutie van het schoolwelbevinden in het eerste jaar groot: dit betekent een

daling van het welbevinden (zie tabel 30). Aangezien de evolutie negatief is, kan men hieruit

afleiden dat observatie van leerkrachten door directie een positieve invloed heeft op het welbevinden

van leerlingen. De daling van het welbevinden blijkt te worden afgeremd in scholen met meer

toezicht. Toezicht is immers niet enkel een indicator van controle, maar tevens van belangstelling

van de schoolleiding voor het werk van de leerkrachten.

Southworth (1988), Hughes (1988) en Stevenson (1987) beklemtonen het grote belang van de

stafontwikkeling en de plaats daarin van de participatie van de leerkrachten aan het beleid. Wij

hebben dit onderzocht op twee domeinen, nl. het oordeel over en de wil tot deelname aan de

participatieraden en de collegiale samenwerking in de school. Vijf variabelen werden er onderzocht.

Slechts twee bleken enige betekenis te hebben. Het vergt weinig betoog dat het oordeel over de

werking van de participatieraden (SWERPART) geen directe invloed hoeft te hebben op de
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leerlingenresultaten (zie ook Anderson, 1982: 400; Lugthart,, 1989: 100-101; Reynolds, 1985: 192

e.v.). Het is nochtans wel mogelijk dat een goede werking van deze raden kan bijdragen tot een

betere leer- en leefsituatie van de leerlingen. Op basis van ons onderzoek kon deze conclusie niet

worden getrokken. De wil tot participeren aan de besluitvorming over onderwijskundige

aangelegenheden (SWILPART) zou men ook kunnen zien als een uiting van steun aan het

schoolbeleid waaruit leerlingen hun voordelen zouden kunnen halen. Nochtans was er ook voor

deze factor geen enkel verband te vinden met studieresultaten en welbevinden van de leerlingen.

Leerkrachten kunnen immers hun taak ook ernstig nemen, ook al vinden zij meebeslissen niet zo

belangrijk. Verder is ook gebleken dat het oordeel van de leerkrachten over de onmisbaarheid van

de participatieraden ter bescherming van de onderwijskwaliteit (SOMPART) geen betekenis heeft

voor de leerlingenresultaten. Het is immers goed mogelijk dat leerkrachten oordelen dat

participatieraden onmisbaar zijn, maar dat deze laatste slecht of goed functioneren. Deze variabele

kan wel gezien worden als een indicator voor de betrokkenheid van de leerkrachten op een

georganiseerde aanpak van het onderwijsbeleid. In die zin zou men kunnen verwachten dat dit enige

betekenis voor de leerlingenresultaten zou kunnen hebben.

Wellicht van groter belang voor de leerlingenresultaten is de wijze waarop leerkrachten met elkaar in

het dagelijkse schoolleven omgaan (Anderson, 1982: 400-401; US Department of Education, 1986:

51). Dit bleek op één punt ook het geval te zijn. In scholen waar leerkrachten en/of directie veel

samenwerking tussen de leerkrachten (SCOLACT) waarnemen, is het zo dat de studieresultaten en

het welbevinden van de leerlingen beter zijn (tabel 1 en 3). Men zou dit ook kunnen verwachten als

er een collegiale sfeer wordt waargenomen (SCOLSFE). Dit was niet het geval. Een goede

collegiale sfeer tussen leerkrachten heeft blijkbaar niet dezelfde invloed op de leerlingen als de

concrete samenwerking van leerkrachten.

Navorming is ongetwijfeld een factor die de schooleffectiviteit kan verbeteren (Purkey & Smith,

1983: 443-445;Wilson & Corcoran, 1988: 94; Stevenson, 1987: 243-246; Rosenholz, 1989: 71 e.v.).

Het is nochtans duidelijk dat de betekenis voor de verbetering van leerresultaten en schoolwelbevin-

den van de leerlingen vooral onrechtstreeks is. Belangrijk is dat de leerkrachten deze navorming in

hun klasgedrag integreren. Wij hebben dit onderzocht op drie punten: 1) de mate van participatie

aan navorming (SINTNAV), 2) de mate van integratie van buitenschoolse navorming (SBUITNAV)

en 3) de mate van integratie van binnenschoolse navorming (SBINNAV) in de klaspraktijk. Wij

hebben de resultaten niet opgenomen in dit deel omdat de betrouwbaarheid van de gegevens te laag

was.
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Betrokkenheid van de school op de lokale omgeving is een factor die een positieve invloed blijkt te

hebben op het prestatieniveau van de leerlingen (Wilson & Corcoran, 1988: 109 e.v.; Barth, 1980;

Comer, 1980; Henderson, 1981; Lombana, 1983). Ook hier stelt zich de vraag of deze invloed

direct is. Aangezien deze contacten van de school met de omgeving niet direct de verbetering van

studieresultaten en schoolwelbevinden op het oog hebben, zal de invloed van deze factor niet steeds

gemakkelijk waarneembaar zijn. Wellicht is het effect van deze factor maar na een redelijk lange

termijn af te lezen en de tijdsdimensie voor deze variabele werd niet in het onderzoek opgenomen.

Twee facetten werden onderzocht: 1) het gemiddeld aantal activiteiten in de school ter bevordering

van het schoolimago (SACTIMAG), en 2) de mate van betrokkenheid van de leerkrachten bij de

opbouw van het schoolimago (SBETIMAG). Het onderzoek toont aan dat deze variabele onder

bepaalde omstandigheden een positieve band heeft met leerresultaten en schoolwelbevinden van

leerlingen, maar in ander situaties niet (tabellen 1 en 3).

Van een meer directe betekenis voor leerlingengedrag zijn de stappen die worden gezet om het

pedagogisch klimaat te verbeteren. Scholen waarin een duidelijk pedagogische aanpak heerst,

zouden effectiever zijn dan andere scholen (Blom e.a., 1986: 79, 99-100; Anderson, 1982: 403-404;

Murphy, 1985: 367; Purkey & Smith, 1983: 444-445). Dit betekent dat er duidelijke regels in de

school moeten heersen en dat deze ook regelmatig moeten worden aangepast aan de veranderende

situaties (Mortimore, 1988: 224-231; Nanninga e.a., 1989: 21-23; Bosker & Hofman, 1987: 58).

Overeenstemming over deze regels en doelstellingen tussen leerkrachten en directie zouden de

effectiviteit van de school doen toenemen (Mortimore, 1988: 119; Van Marwijk-Kooy, 1984: 20;

Brookover e.a. 1979: 45). Daarenboven draagt ook een goede sociaal-psychologische en

studiebegeleiding van de leerlingen bij tot betere leerlingenresultaten (Nanninga, 1989: 21-23;

Murphy, 1985: 365). Om dit pedagogisch klimaat te onderzoeken werden er zes variabelen

onderzocht: 1) de mate waarin door de leerkrachten aan regelduidelijkheid wordt gewerkt

(SREGEL), 2) de mate waarin directie en leerkrachten dialogeren over de prestatie-eisen

(SDIALOOG), 3) de mate waarin de prestatie-eisen naar de leerlingen worden vertaald

(SVERTAAL), 4) de duidelijkheid van de schoolse reglementering over de evaluatie-eisen

(SEVALUAT), 5) de mate waarin de sociaal-psychologische begeleiding van de leerlingen wordt

verzorgd (SSOCBEGE) en 6) de mate waarin aan studiebegeleiding van de leerlingen wordt gedaan

(SSTUDBEGE). Enkele van deze factoren staan op één of andere wijze in relatie met

studieresultaten of welbevinden van de leerlingen. Het is nochtans niet zo dat zij voor alle

onderzochte facetten en voor elk leerjaar betekenis blijken te hebben. De verschillen zullen
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hieronder worden beschreven.

Voorgaande variabelen hebben direct of indirect een betekenis voor de leerlingenresultaten. Het is

nochtans niet zo dat enkel de wijze waarop leerkrachten en directie aan een betere school werken

invloed heeft op de verbetering van het leerlingengedrag, maar eveneens de wijze waarop

leerkrachten en directie denken dat hun werk enige invloed heeft (Rosenholz, 1985: 355).

Leerkrachten en directie vragen zich af of hun werk een positieve invloed heeft op de leerlingen.

Zijn zij in zekere mate tevreden over hun arbeid, dan kan worden verwacht dat dit ook af te lezen is

in de leerlingenresultaten. Deze vraag werd niet dikwijls op deze wijze onderzocht, wel omgekeerd.

Lee, Dedrick en Smith (1991) o.a. vragen zich af of de studieresultaten van de leerlingen invloed

hebben op het oordeel van de leerkrachten over de doelmatigheid van hun werk. Wij stellen de

vraag anders: heeft de mate waarin leerkrachten en directie hun arbeid als doelmatig beleven en de

arbeidstevredenheid die zij hieruit putten enige betekenis voor de studieresultaten van de leerlingen.

Ook deze invloed is eerder onrechtstreeks dan wel direct. Het is immers zo dat het oordeel over de

doeltreffendheid zoals wij het hebben geoperationaliseerd betrekking heeft op alle hierboven

beschreven facetten en dat de betekenis van elk van deze facetten nogal verschillend ligt (zie deel 2).

Dit kan voor gevolg hebben dat de gemiddelde cijfers van de scholen niet sterk differentiëren en

bijgevolg ook geen verbanden vertonen met de leerlingenresultaten, wat uit ons onderzoek ook

gebleken is. Wellicht kan de analyse van de doelmatigheid van bepaalde onderdelen van het

schoolbeleid en de tevredenheid over deze specifieke onderdelen hierover meer informatie geven.

Dit vraagt echter verder onderzoek. De volgende variabelen werden in de analyse opgenomen: 1)

het oordeel van de leerkrachten en de directie over de belangrijkheid van het schoolbeleid voor de

onderwijskwaliteit (SBELANG, DBELANG), 2) het oordeel van de leerkrachten en de directie over

de belangrijkheid van het schoolbeleid voor de arbeidssatisfactie (SARBSAT, DARBSAT), 3) het

oordeel van de leerkrachten en de directie over de doeltreffendheid van het schoolbeleid (SDOEL,

DDOEL) en 4) de tevredenheid van leerkrachten en directie over het schoolbeleid (STEVREDE,

DTEVREDE).

Tot zover enkele redenen voor het niet vinden van de veronderstelde verbanden. Kijken we nu even

terug naar de bevestigde relaties tussen schoolbeleid en leerlingenresultaten, nl. de studieresultaten

en het welbevinden van de leerlingen.
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3.2. Schoolbeleid en studieresultaten

De studieresultaten voor Nederlands en Wiskunde werden enkel in het eerste jaar onderzocht en dit

slechts in één schooljaar. Op twee momenten werden er metingen gedaan, telkens met een

aangepaste toets voor het kennisniveau dat leerlingen zouden moeten bereiken. Dit had voor gevolg

dat de meetinstrumenten niet zonder meer met elkaar konden worden vergeleken. Om

vergelijkingen mogelijk te maken was standaardisering nodig.

Dit onderzoek toont aan dat scholen verschillen wat de gemiddelde resultaten voor Nederlands en

Wiskunde betreft en dit zowel in het begin als op het einde van het schooljaar. De variantie is niet

gering. Afhankelijk van het ogenblik waarop wordt gemeten en het vak verklaren de verschillen

tussen de scholen tussen 28% en 34% van de variantie in Nederlands of Wiskunde. Pogingen om

een verband te vinden tussen de toetsresultaten in het begin van het jaar en de beleidsbeschrijving

door leerkrachten en directie leverden geen resultaten op. Dit mocht ook niet worden verwacht

aangezien de leerlingen nog maar recent in de scholen waren opgenomen. Eventueel zou de

bekendheid van het schoolbeleidsklimaat bij de ouders kunnen bijgedragen hebben tot de

aanwezigheid van een bepaald type leerlingen in de scholen, zodat hier ook verschillen zouden

kunnen optreden. Dit bleek nochtans niet uit de cijfers. Evenmin waren er relaties te bespeuren

tussen de beleidsvariabelen en de evolutie van de toetsresultaten tussen september en juni. Dit kon

ook moeilijk vermits de testresultaten van september goede voorspellers bleken te zijn van de

resultaten op het einde van het schooljaar (zie deel 3, paragraaf 8.3). Dit betekent weliswaar niet dat

de leerlingen niets zouden geleerd hebben. Het tegendeel is waar: de test op het einde van het

schooljaar toonde duidelijk aan dat leerlingen andere leerinhouden hadden verworven op het einde

van het schooljaar dan in het begin van het schooljaar.

Op het einde van het schooljaar worden er wel een aantal verbanden vastgesteld tussen de

schoolgemiddelden voor schoolbeleid van de leerkrachten en de schoolgemiddelden voor

Nederlands en Wiskunde (tabel 1 en 3). Zowel voor Wiskunde als voor Nederlands wordt er

vastgesteld dat wanneer leerkrachten gemiddeld het aantal collegiale activiteiten in de school

(SCOLACT) hoog inschatten dat dit gepaard gaat met hoge gemiddelde resultaten. Voor

Nederlands is dit ook het geval wanneer de leerkrachten vaststellen dat er een goede dialoog tussen

leerkrachten en directie is over de prestatie-eisen voor de leerlingen (SDIALOOG) en wanneer het

aantal activiteiten dat wordt opgezet om het imago van de school te ondersteunen laag is

(SACTIMAG). Wat het dialogeren over de prestatie-eisen betreft, ligt de verklaring voor de hand.
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De negatieve band tussen het aantal activiteiten voor imago-opbouw en de resultaten voor

Nederlands zou men kunnen verklaren vanuit de geringere nood die goede scholen hebben aan

activiteiten om hun imago bij te werken. Dat aandacht voor het imago van de school wijst op een

bepaalde sfeer in de school die enige invloed zou kunnen hebben op de studieresultaten, blijkt verder

ook nog uit het feit dat wanneer de spreiding van de gemiddelde betrokkenheid van de leerkrachten

op de imago-opbouw klein is, dit gepaard gaat met hoge studieresultaten voor Wiskunde. In de

context van deze resultaten moeten wij deze betrokkenheid op imago-opbouw van de school zien als

een indicator van overeenstemming tussen de leerkrachten. Een sfeer van consensus tussen de

leerkrachten is positief voor een goede studiesfeer.

Andere beleidsvariabelen die wellicht kunnen bijdragen tot een goed studieklimaat, maar dit niet

vanzelfsprekend garanderen, zijn nog te vinden in de sfeer van de deelname aan participatieraden en

de tevredenheid met het schoolbeleid. Zowel voor Nederlands als voor Wiskunde wordt er

vastgesteld dat een grote spreiding van het oordeel van de leerkrachten over de onmisbaarheid van

de participatieraden voor de bescherming van de onderwijskwaliteit (SONMPART STD) betere

gemiddelde resultaten vertoont bij de leerlingen in deze scholen. Is de spreiding van de gemiddelde

tevredenheid van de leerkrachten over het schoolbeleid (STEVREDE STD) groot dan liggen de

schoolgemiddelden voor Nederlands en Wiskunde eveneens hoog. Dit laatste zegt uiteraard niets

over de degelijkheid van het schoolbeleid, tenzij dat in scholen waar leerkrachten globaal meer

tevreden zijn over het gevoerde schoolbeleid -hoe goed of hoe slecht het schoolbeleid ook is -

leerlingen gemiddeld betere resultaten behalen voor de twee vakken.

Deze resultaten roepen uiteraard vragen op over de afwezigheid van enig verband met variabelen

waarvan men kon verwachten dat zij ook een direct verband zouden hebben met de studieresultaten.

Dit is vooral problematisch voor de mate waarin door leerkrachten en directie aan regelduidelijheid

(SREGEL, DREGEL) wordt gewerkt, de mate waarin de prestatie-eisen naar de leerlingen worden

vertaald (SVERTAAL, DVERTAAL), de duidelijkheid van de schoolse reglementering over de

evaluatie-eisen (SEVALUAT, DEVALUAT) en de mate waarin aan sociaal-psychologische

(SSOCBEGE, DSOCBEGE) en studiebegeleiding van de leerlingen (SSTUDBEGE, DSTUDBEGE)

wordt gedaan. Er werden immers geen verbanden gevonden tussen deze variabelen en de

studieresultaten. Verder onderzoek moet hierop een antwoord geven.
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3.3. Schoolbeleid en welbevinden

3.3.1.SCHOOLBELEID EN WELBEVINDEN IN HET EERSTE JAAR (A-KLASSEN)

Het schoolgemiddelde van het welbevinden van de leerlingen daalt tussen het begin van het

schooljaar van 3.19 op 4 naar 3.07, dus een daling van .12 (tabellen 5, 14 en 24). Leerlingen van het

eerste jaar voelen de school op het einde van het schooljaar dus negatiever aan dan bij het begin.

Indien zij dezelfde ontwikkeling doormaken als de laatstejaars die wij hebben onderzocht, dan zullen

zij de school nog minder appreciëren naarmate zij dichter komen bij het einde van hun secundaire

schooltijd. Dit welbevinden is niet in alle scholen hetzelfde, noch in het begin noch op het einde van

het schooljaar. Het is ook zo dat de achteruitgang in bepaalde scholen groter is dan in andere. In het

begin van het schooljaar is ongeveer 7% van de variantie in schoolwelbevinden een variantie tussen

scholen, op het einde van het jaar is dit ongeveer 3% en wat de evolutie betreft is dit 4%. Merk op

dat deze cijfers merkelijk lager zijn dan voor de studieresultaten.

Wat wij zien voor het globale resultaat voor schoolwelbevinden herhaalt zich voor bijna elke

deelvariabele in het begin en op het einde van het jaar. Dit betekent dat scholen steeds significant

verschillend zijn van elkaar op het vlak van 1) de algehele beleving van de school, 2) het academisch

zelfconcept, 3) de beleving van de relatie met de leerkracht als leerkracht, 4) de beleving van de

leerstof en 5) de beleving van de school als organisatie (tabellen 6 tot 10, tabellen 15 tot 19). Voor

twee deelvariabelen verschillen scholen niet significant. In het begin en op het einde van het

schooljaar verschillen de scholen wat betreft de beleving van de relatie met de andere leerlingen en

de beleving van de relatie met de leerkracht als persoon niet. Scholen blijken op deze twee punten

sterk op elkaar te lijken.

Dit betekent nochtans niet dat scholen voor elk van de deelvariabelen dezelfde evolutie doormaken.

De evolutie inzake welbevinden verschilt enkel significant tussen scholen voor twee deelvariabelen,

nl. de evolutie van de beleving van de relatie met de leerkracht als persoon (tabel 27) en de evolutie

van de beleving van de leerstof (tabel 28). Waarom dit zo is, werd nog niet onderzocht. In elk geval

blijkt dat scholen een zeer verschillende evolutie doormaken op het vlak van de beleving van de

relatie met de leerkracht als persoon en de beleving van de leerstof. Het is dus belangrijk hiermee

rekening te houden om de achteruitgang van het gemiddelde algemeen schoolwelbevinden te

beoordelen.
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Ofschoon de eerste observatie van het welbevinden pas eind november gebeurde, blijkt de band met

het oordeel van de directie en de leerkrachten over het schoolbeleid niet indrukwekkend te zijn (tabel

11). Het gaat hier slechts om twee schoolbeleidsvariabelen met een directe impact op het

welbevinden die enig verband laten zien en één variabele die wijst op een zekere betrokkenheid van

de leerkrachten op de school. Twee van de drie relaties berusten op het oordeel van de directie en

slechts één op dit van de leerkrachten. Dit zijn de verbanden:

1)is volgens de directie de mate waarin leerkrachten zich betrokken weten bij de opbouw van het

schoolimago hoog (DBETIMAG), dan scoren de scholen ook hoog qua welbevinden;

2)is volgens de directie de samenwerking tussen de leerkrachten hoog (DCOLACT), dan vindt men

ook hoge gemiddelde resultaten voor welbevinden van de leerlingen;

3)is het schoolgemiddelde van de mate waarin de prestatie-eisen naar de leerlingen worden vertaald

laag (SVERTAAL), dan is het schoolgemiddelde voor welbevinden hoog.

Ook al hebben deze vaststellingen betrekking op gebeurtenissen in het begin van het schooljaar dan

kan men zich toch de vraag stellen waarom bepaalde relaties niet worden gevonden. Dit is o.m. het

geval voor het oordeel van de leerkrachten over de samenwerking in de school (SCOLACT en

SCOLSFE) en de betrokkenheid op het schoolimago volgens de leerkrachten (SBETIMAG).

Eveneens zou men kunnen verwachten dat regelduidelijkheid (SREGEL), sociaal-psychologische

(SSOCBEGE) en studiebegeleiding (SSTUDBEGE) enige betekenis zouden kunnen hebben. Dit is

echter niet het geval.

Indien er enige continuïteit is in het schoolbeleid, zou men kunnen verwachten dat het gevoerde

schoolbeleid enige relatie zou vertonen met het welbevinden van de leerlingen op het einde van het

schooljaar. Dit is echter niet het geval. Men mag hierbij niet uit het oog verliezen dat het handhaven

van het welbevinden bij leerlingen geen gemakkelijke taak is. Naarmate zij langer op school zitten,

daalt immers de interesse van de leerlingen voor de school en dit proces afremmen is een zware

uitdaging voor de leerkrachten. Slechts één schoolbeleidsvariabele vertoont een verband met het

welbevinden van de leerlingen op het einde van het schooljaar (tabel 20): hoe meer collegiale

samenwerking tussen de leerkrachten volgens de directie (DCOLACT), des te hoger is het

gemiddelde schoolwelbevinden.

Wederom kan hier de vraag worden gesteld naar de reden van het ontbreken van verbanden tussen

andere beleidsvariabelen die een directe invloed kunnen hebben op het schoolwelbevinden. Zoals de

cijfers hier liggen, komt men tot de bevinding dat regelduidelijkheid, duidelijkheid inzake
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reglementering van de evaluatie, sociaal-psychologische en studiebegeleiding van de leerlingen geen

betekenis hebben voor het welbevinden op schoolniveau op het einde van het eerste jaar.

Spijts de weinig overtuigende resultaten van hierboven leert de studie van de evolutie van het

welbevinden dat schoolbeleid toch enige relatie heeft met schoolwelbevinden (tabel 30). Het

gevoerde schoolbeleid blijkt op een aantal punten de achteruitgang van het welbevinden in de

scholen enigszins te hebben afgeremd. Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

1)hoe kleiner de gemiddelde standaardafwijking (SCOLACT STD) is in de scholen wat betreft de

collegiale activiteit, des te groter is de gemiddelde evolutie van het gemiddelde schoolwelbe-

vinden;

2)hoe meer gemiddeld aan sociaal-psychologische begeleiding van de leerlingen (SSOCBEGE)

wordt gedaan, des te groter is de gemiddelde evolutie van het gemiddelde schoolwelbevinden;

3)hoe geringer de autonomie van de directie bij de aanwerving en benoeming van leerkrachten

volgens de directie (DAUTON) is, des te groter is de gemiddelde evolutie van het gemiddeld

schoolwelbevinden;

4)hoe beperkter gemiddeld de observatie van de leerkrachten door de directie (DOBSLKR) is, des te

groter is de gemiddelde evolutie van het gemiddelde schoolwelbevinden;

5)hoe zwakker de betrokkenheid van de leerkrachten op het schoolimago volgens de directie

(DBETIMAG), des te groter is de gemiddelde evolutie van het gemiddelde schoolwelbevinden

van de leerlingen.

Wanneer we nu weten dat de evolutie in negatieve zin verloopt, dan kan uit deze vaststellingen de

conclusie worden getrokken dat er een verband is tussen het schoolbeleid zoals dit door leerkrachten

en directie wordt geëvalueerd enerzijds en het gemiddeld schoolwelbevinden anderzijds. Dit is wel
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niet voor alle onderzochte domeinen het geval, maar toch voor een bepaald deel ervan. Wat directie

en leerkrachten in de school doen, heeft belang voor het welbevinden van de leerlingen. Het

ontbreken van een aantal factoren in de lange lijst valt nochtans ook hier weer op. Wij denken hier

dan vooral aan de betekenis van een collegiale sfeer tussen de leerkrachten (SCOLSFE), de

collegiale activiteiten tussen leerkrachten (SCOLACT), de duidelijkheid van de schoolse

reglementering over evaluatie (SEVALUAT), de dialoog over prestatie-eisen (SDIALOOG), de

regelduidelijkheid (SREGEL) en de studiebegeleiding (SSTUDBEGE). Geen van deze factoren

blijkt op schoolniveau enige invloed te hebben op het welbevinden van de leerlingen, terwijl de

literatuur hierover een uitgesproken mening vertolkte.

Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat de schoolgemiddelden van bepaalde persoonskenmerken

die wel een verband vertoonden met de gemiddelde studieresultaten van de leerlingen, helemaal

geen belang hadden voor het gemiddelde schoolwelbevinden. Concreet betekent dit dat er geen

verband is tussen het gemiddelde IQ, de gemiddelde status, de gemiddelde sekseratio van de

leerlingen en de gemiddelde leerachterstand van de leerlingen enerzijds en het gemiddeld

welbevinden anderzijds. Slechts één uitzondering werd op deze regel gevonden: er was een hoger

gemiddeld schoolwelbevinden op het einde van het schooljaar in scholen waar de leerachterstand

gemiddeld het laagst was. In het zesde jaar is dit verband nochtans niet aanwezig: de gemiddelde

leerachterstand van de scholen blijkt op dat ogenblik nog weinig te betekenen voor schoolwelbevin-

den. De leerlingen hebben zich er blijkbaar aan aangepast, tenminste in die mate dat het gemiddeld

welbevinden van de school niet wordt beïnvloed.

3.3.2.SCHOOLBELEID EN WELBEVINDEN IN HET ZESDE JAAR

Het zesde jaar is op vlak van het welbevinden iets totaal anders dan het eerste jaar. Ten eerste zijn

de schoolgemiddelden voor het welbevinden opmerkelijk lager dan in het eerste jaar. De

schoolmoeheid laat zich hier wellicht voelen. Het feit dat het lage cijfer in het begin van het

schooljaar (2.86 op 4) op het einde van het schooljaar (2.88) bijna hetzelfde is (tabel 33, 43, 53),

wijst erop dat deze leerlingen zich op een bepaalde wijze aan de school hebben aangepast. De

gebeurtenissen gedurende het schooljaar blijken geen indringende invloed meer te hebben op dit

denkbeeld, in elk geval niet in die mate dat het gemiddelde schoolwelbevinden zou wijzigen.
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Net zoals in het eerste jaar is het gemiddeld schoolwelbevinden significant verschillend tussen de

scholen en dit zowel in het begin als bij het einde van het schooljaar. In het begin van het schooljaar

is 6.5% van de variantie in schoolwelbevinden een variantie tussen scholen en op het einde is dit

8.2%. Dit is niet het geval voor de evolutie van het gemiddeld schoolwelbevinden.

Scholen verschillen van elkaar voor het globale welbevinden en zij verschillen ook significant van

elkaar voor de deelvariabelen van het welbevinden (tabellen 34 tot 39, 44 tot 49). Dit is voor de

meeste deelvariabelen het geval in het begin en op het einde van het schooljaar. Voor één factor is

dit niet zo: het academisch zelfconcept (PACSELSE en PACSELJU). Op het einde van de

secundaire studieloopbaan heeft dit beeld wellicht dergelijke vaste vormen aangenomen in de

scholen dat daarin nog maar weinig verandering is te verwachten tussen scholen. Leerlingen kennen

dan hun mogelijkheden en weten wat de leerkrachten van hen verwachten. Merk wel op dat het hier

gaat over schoolgemiddelden en niet over individuele cijfers van leerlingen. Deze laatste veranderen

immers wel significant (zie deel 3, tabel 28).

De vele schoolbeleidsvariabelen die werden onderzocht blijken in het zesde jaar niet veel betekenis

te hebben voor het schoolwelbevinden, noch in het begin, noch op het einde van het jaar. Met de

gemiddelde evolutie van het welbevinden over het ganse jaar blijken zij helemaal geen verband te

vertonen. Wat ook het schoolbeleid is dat in de scholen wordt gevoerd, het verandert niets

significant aan het gemiddelde welbevinden van de leerlingen in de school.

De enige beleidsvariabelen die in het begin van het schooljaar tussen scholen discrimineren op het

vlak van gemiddeld welbevinden zijn de volgende (tabellen 40 en 41):

1)hoe minder belang de directies hechten aan het schoolbeleid voor de onderwijskwaliteit

(DBELANG), des te hoger is het gemiddelde welbevinden;

2)hoe kleiner de spreiding van de mate waarin leerkrachten en directie dialogeren over de prestatie-

eisen (SDIALOOG STD) is, des te hoger is het gemiddelde schoolwelbevinden.

Op het einde van het jaar worden de volgende verbanden vastgesteld (tabellen 50 en 51):

1)hoe geringer de spreiding van de mate waarin directie en leerkrachten dialogeren over de prestatie-

eisen (SDIALOOG STD), des te sterker is het gemiddelde schoolwelbevinden;

2)hoe hoger de directie de collegiale samenwerking van de leerkrachten inschat (DCOLACT), des te

sterker is het gemiddeld welbevinden;

3)hoe lager de directie de arbeidssatisfactie voortkomend uit het schoolbeleid inschat (DARBSAT),

des te sterker is het gemiddelde schoolwelbevinden van de leerlingen.
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Naast het feit dat enkele van deze verbanden moeilijk kunnen worden verklaard (DBELANG,

DARBSAT), rijst ook hier de vraag waarom sommige van de schoolbeleidsvariabelen geen verband

vertonen met schoolwelbevinden. Wij menen dat dit vooral problematisch is voor deze factoren die

een meer directe invloed kunnen hebben op het schoolwelbevinden zoals de collegiale sfeer tussen

leerkrachten (SCOLSFE), de sociaal-psychologische begeleiding van leerlingen (SSOCBEGE) en de

studiebegeleiding (SSTUDBEGE). Dit zijn immers variabelen waarvan kan worden verwacht dat zij

het gemiddelde schoolwelbevinden kunnen bevorderen. In dit onderzoek blijken zij echter geen

betekenis te hebben voor het gemiddelde schoolwelbevinden van de leerlingen.

Globaal kunnen wij dus concluderen dat het schoolbeleid zoals beschreven door directie en

leerkrachten wel enig verband blijkt te hebben met de gemiddelde studieresultaten en het

gemiddelde schoolwelbevinden van de leerlingen. Dit is nochtans niet het geval voor alle facetten

van het schoolbeleid. Vooral zijn deze beleidsvariabelen belangrijk die betrekking hebben op de

samenwerking en op de pedagogische aanpak door de leerkrachten. Variabelen uit de sfeer van het

personeelsbeleid en de participatie aan de raden blijken veel minder betekenis te hebben. Dit roept

de vraag op of misschien de administratieve 'grenzen' van het personeelsbeleid en van de participatie

aan de raden een verschillend beleid in de scholen bemoeilijken.

Daarenboven is aangetoond dat scholen verschillen van elkaar op het vlak van studieresultaten en het

welbevinden en dat bepaalde aspecten van het schoolbeleid deze verschillen niet doen verdwijnen.

Scholen blijven verschillen van elkaar. Voor andere aspecten van schoolbeleid (vooral

personeelsbeleid en participatie aan de raden) verdwijnen de verschillen tussen de schoolgemiddel-

den voor studieresultaten en welbevinden van de leerlingen. Dit betekent niet dat zij helemaal geen

betekenis zouden hebben voor de schooleffectiviteit, gedefinieerd in termen van studieresultaten en

schoolwelbevinden. Hun invloed kan wellicht indirect zijn en moet op een ander wijze worden

onderzocht dan hier gebeurde.
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Wij vermoeden daarenboven - en partiële controle van ons onderzoeksmateriaal heeft dit reeds

aangetoond- dat het bekijken van de studieresultaten en welbevinden op klasniveau hierin meer

duidelijkheid zou kunnen brengen. Het schoolniveau - het niveau waarop deze analyse gebeurde- is

een belangrijk analyseniveau, doch veel concreet gedrag van leerkrachten ter verbetering van de

onderwijskwaliteit vindt zijn directe uitdrukking in de klas. De school is het forum waarop een

globaal schoolbeleid wordt mogelijk gemaakt, maar het is de klas waarin het beleid in daden wordt

omgezet.
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BIJLAGE 4.



2 Bijlage 4

Bijlage 4.1. Resultaten schoolwelbevinden gecontroleerd voor intelligentiequotint en sociale

klasse

Legende bij tabellen :

Schoolkenmerken

* Net :1 : vrij onderwijs

2 : gemeenschapsonderwijs

* Grootte :aantal leerlingen in school

1 : <300 (klein)

2 : $300 + <400

3 : $400 + <600

4 : $600 (groot)

* Sexelln :geslachtsratio leerlingen

1 : meest jongens - minst meisjes

2 : evenwicht jongens-meisjes

3 : minst jongens - meest meisjes

* Sexelkr : geslachtsratio lerarencorps

1 : meest mannen - minst vrouwen

2 : evenwicht mannen-vrouwen

3 : minst mannen - meest vrouwen

* Arblkr :arbeidssituatie ratio lerarencorps

1 : minst deeltijdsen

2 : midden

3 : meest deeltijdsen

* Diplkr :diplomaratio lerarencorps

1 : minst universitairen

2 : midden

3 : meest universitairen

* Statlkr :statuutratio lerarencorps

1 : minst aantal vastbenoemden

2 : midden

3 : meest aantal vastbenoemden

* Lftlkr :leeftijdsratio lerarencorps

1 : jong lerarencorps



Bijlage 4 3

2 : midden

3 : oud lerarencorps

* Ervlkr :ervaringsratio lerarencorps

1 : minst ervaring

2 : midden

3 : meest ervaring

* Ervdir :ervaring directie

1 : minst ervaring

2 : midden

3 : meest ervaring

* Gesldir :geslacht directie

0 : man

1 : vrouw

* Lftdir :leeftijd directie

1 : jonge directie

2 : midden

3 : oude directie

Leerlingenkenmerken

* Gebjaar :geboortejaar

0 : achterop

1 : normaal

* Geslacht :0 : jongen

1 : meisje

* IQ :intelligentiecoëfficiënt

van laag naar hoog

* SES : sociaal-economische categorie

1 : laag

2 : midden-laag

3 : midden-hoog

4 : hoog
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EERSTEJAARS A-KLASSEN

Tabel 1.Significante correlaties tussen schoolwelbevinden en school- en leerlingenkenmerken bij
eerstejaars A-klassen (* : p#.05; ** : p#.01; *** : p#.001)

Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

gecontroleerd voor gecontroleerd voor gecontroleerd voor

r IQ SES r IQ SES r IQ SES

Net .07** .11** .09** .10** .12*** .11***

Grootte -.10** -.09*** -.08* -.11*** -.13*** -.13***

Sexelln .13*** .16*** .14*** .09** .11*** .08**

Sexelkr .11*** .13*** .10*** .09** .10** .08*

Arblkr

Diplkr -.10*** -.11*** -.11*** .06* .11*** .12***

Statlkr -.14*** -.17*** -.16*** -.10*** -.12*** -.11*** .06*

Lftlkr -.10*** -.11*** -.10** -.10*** -.09** -.08**

Ervlkr

Ervdir -.16*** -.15*** -.15*** -.09*** -.06* .08** .11*** .11***

Gesldir

Lftdir -.11*** -.11*** -.12*** -.06* .09** .09**

Gebjaar .13*** .12*** .13*** .09*** .11*** .13***

Geslacht .20*** .24*** .22*** .16*** .18*** .17***

IQ .13*** .10** .11*** .08*

SES .08* .09** .07*
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EERSTEJAARS B-KLASSEN

Tabel 2.Significante correlaties tussen schoolwelbevinden en school- en leerlingenkenmerken bij
eerstejaars B-klassen (* : p#.05; ** : p#.01; *** : p#.001)

Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

gecontroleerd voor gecontroleerd voor gecontroleerd voor

r IQ SES r IQ SES r IQ SES

Net -.26*

Grootte .31** .33*** .17* .07** .24*

Sexelln -.24* -.21* -.31** -.28**

Sexelkr -.23* -.19*

Arblkr -.25* -.20* -.32** -.28**

Diplkr .24** .21*

Statlkr .25* .22* .24*

Lftlkr .24* .24* .34** .27**

Ervlkr .26* .31** .25*

Ervdir .25* .40*** .35***

Gesldir

Lftdir .30** .28**

Gebjaar

Geslacht

IQ -.19*

SES
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ZESDEJAARS

Tabel 3.Significante correlaties tussen schoolwelbevinden en school- en leerlingenkenmerken bij
zesdejaars (* : p#.05; ** : p#.01; ***: p#.001)

Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

gecontroleerd voor gecontroleerd voor gecontroleerd voor

r IQ SES r IQ SES r IQ SES

Net -.07* -.07*

Grootte -.11*** -.09* -.08* -.09* -.07* -.09**

Sexelln -.07* -.10* -.08* -.09**

Sexelkr

Arblkr .08* .08* .08* .09**

Diplkr

Statlkr .09** .12** .09** .09** .12** .10**

Lftlkr -.09** -.09* -.08*

Ervlkr -.08** -.10* -.11** -.10* -.09** -.09**

Ervdir -.12*** -.13** -.13*** -.10** -.14*** -.14***

Gesldir

Lftdir

Gebjaar .10*** .13** .11** .13*** .15*** .13**

Geslacht

IQ

SES
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Bijlage 4.2.Resultaten schoolvorderingen gecontroleerd voor intelligentiecoëfficint en sociale

herkomst

EERSTEJAARS A-KLASSEN

Tabel 4.Significante correlaties tussen schoolvorderingen Wiskunde en school- en leerlingenkenmer-
ken bij eerstejaars A-klassen (* = p#.05; ** : p#0.1; *** : p#.001)

Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

gecontroleerd voor gecontroleerd voor

r IQ SES r IQ SES r IQ SES

Net -.08** -.08** -.10** (1) (1) (1) .06*

Grootte -.14*** -.13*** -.11*** -.18*** -.19*** -.15***

Sexelln -.06* .09** .10** -.12*** -.15*** -.14***

Sexelkr .15*** .16*** -.11*** -.12*** -.12***

Arblkr .12*** .18*** .13*** .12*** .16*** .12*** -.06* -.08* -.07*

Diplkr -.22*** -.20*** -.19*** -.16*** -.13*** -.14*** .11*** .12*** .12***

Statlkr -.07* -.07*

Lftlkr -.07* -.06* -.11***

Ervlkr -.10*** -.17*** -.10*** -.06* -.13*** -.07* .09*** .09** .09**

Ervdir -.29*** -.23*** -.24*** -.26*** -.22*** -.23***

Gesldir .08*

Lftdir -.22*** -.15*** -.21*** -.23*** -.18*** -.23*** -.07*

Gebjaar .25*** .23*** .26*** .22*** .19*** .22***

Geslacht .12*** .14*** -.09*** -.10** -.09**

IQ .60*** .58*** .58*** .56***

SES .26 .14*** .26*** .15***

(1)Omwille van een verschillend leerplan, werd er in het vrij onderwijs een andere toets afgenomen
dan in het gemeenschapsonderwijs. Het berekenen van correlaties tussen net en
wiskundetoets einde schooljaar is dan ook zinloos.
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Tabel 5.Significante correlaties tussen schoolvorderingen Nederlands en school- en

leerlingenkenmerken bij eerstejaars A-klassen (* = p#.05; ** : p#0.1; *** : p#.001)

Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

gecontroleerd voor gecontroleerd voor

r IQ SES r IQ SES r IQ SES

Net

Grootte -.16*** -.16*** -.14*** -.16*** -.16*** -.13***

Sexelln .08** .25*** .08* .09*** .27*** .09**

Sexelkr .15*** .28*** .13*** .16*** .30*** .15***

Arblkr .17*** .24*** .18*** .14*** .19*** .14*** -.06*

Diplkr -.25*** -.25*** -.24*** -.30*** -.31*** -.28*** -.08** -.07*

Statlkr -.11*** -.07* -.06* -.13*** -.08*

Lftlkr -.07* -.06* -.13*** -.08* -.07** -.07* -.07*

Ervlkr -.14*** -.22*** -.15*** -.12*** -.20*** -.13***

Ervdir -.30*** -.28*** -.28*** -.35*** -.35*** -.33*** -.07** -.08*

Gesldir .06* .07*

Lftdir -.18*** -.13*** -.18*** -.21*** -.17*** -.21***

Gebjaar .22*** .20*** .24*** .21*** .21*** .25***

Geslacht .10*** .24*** .11*** .14*** .29*** .14*** .06*

IQ .58*** .56*** .59*** .57***

SES .26*** .15*** .31*** .21*** .08** .07*
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EERSTEJAARS B-KLASSEN

Tabel 6.Significante correlaties tussen schoolvorderingen Wiskunde en school- en
leerlingenkenmerken bij eerstejaars B-klassen (* = p#.05; ** : p#0.1; *** : p#.001)

Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

gecontroleerd voor gecontroleerd voor

r IQ SES r IQ SES r IQ SES

Net -.17* -.24* -.21*

Grootte

Sexelln .23*

Sexelkr .18* .26* .22* .17* .27* .22*

Arblkr

Diplkr

Statlkr

Lftlkr .17*

Ervlkr -.26*

Ervdir

Gesldir

Lftdir -.25* -.20* -.21*

Gebjaar .18*

Geslacht

IQ .36*** .33** .42*** .40***

SES
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Tabel 7.Significante correlaties tussen schoolvorderingen Nederlands en school- en
leerlingenkenmerken bij eerstejaars B-klassen (* = p#.05; ** : p#0.1; *** : p#.001)

Begin schooljaar Einde schooljaar Evolutie

gecontroleerd voor gecontroleerd voor

r IQ SES r IQ SES r IQ SES

Net .18*

Grootte

Sexelln .25* .25* .33*** .35** .30** .23**

Sexelkr .20* .28*** .31** .25*

Arblkr .24** .41*** .39*** .35*** .43*** .39***

Diplkr

Statlkr

Lftlkr

Ervlkr -.26** -.39*** -.32** -.35*** -.44*** -.38***

Ervdir

Gesldir .29** .34*** .18* .21*

Lftdir -.22** -.29** -.22* -.22** -.24*

Gebjaar .24** .27* .20* .22*

Geslacht .19* .28* .27** .28*** .35* .31**

IQ .42*** .31** .27*** -.19*

SES .23 .22*
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2 Bijlage 5

Bijlage 5.

1. Op leerlingen niveau - dataset LLN

1.1. Testresultaten nederlands

PNEDASE= testresultaten voor Nederlands in september (A-klassen)

PNEDAJU = testresultaten voor Nederlands in juni (A-klassen)

PNEDAVER = verschil in testresultaten voor Nederlands tussen september en juni

1.2. Testresultaten wiskunde

PWISASE = testresultaten voor wiskunde in september

PWISAJU = testresultaten voor wiskunde in juni

PWISAVER = verschil in testresultaten voor wiskunde tussen september en juni

1.3. Schoolwelbevinden (op schaal van 0 tot 4) bestaande uit 7 subschalen (globale α=.96;

de andere α's liggen tussen .81 en .89)

PSBSSE = schoolwelbevinden in september

PSBSJU = schoolwelbevinden in juni

PSBSVER = verschil in schoolwelbevinden tussen september en juni

1.4. Subschalen schoolwelbevinden

PALGBESE = algehele beleving van school in september

PALGBEJU = algehele beleving van school in juni

PALGBEVE = verschil van algehele beleving van school tussen september en juni

PACSELSE = academisch zelfconcept in september

PACSELJU = academisch zelfconcept in juni

PACSELVE = verschil van academisch zelfconcept tussen september en juni

PRELLLSE = relatie met mede leerlingen (klasgenoten) in september

PRELLLJU = relatie met mede leerlingen (klasgenoten) in juni

PRELLLVE = verschil in relatie met mede leerlingen (klasgenoten) tussen

september en juni

PLKRPESE = beleving van relatie met leerkracht als persoon in september

PLKRPEJU = beleving van relatie met leerkracht als persoon in juni
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PLKRPEVE = verschil van beleving van relatie met leerkracht als persoon tussen

september en juni

PLKRLKSE = beleving van de relatie met leerkracht als didacticus (leraar) in september

PLKRLKJU = beleving van de relatie met leerkracht als didacticus (leraar) in juni

PLKRLKVE = verschil beleving van de relatie met leerkracht als didacticus (leraar)

tussen september en juni

PORGGESE = beleving van de school als organisatie en de gebouwen in september

PORGGEJU = beleving van de school als organisatie en de gebouwen in juni

PORGGEVE = verschil beleving van de school als organisatie en de

gebouwen tussen september en juni

PLEERSSE = beleving van de leerstof in september

PLEERSJU = beleving van de leerstof in juni

PLEERSVE = verschil beleving van de leerstof tussen september en juni

1.5. Leerlingenkenmerken:

PSESPA = Beroep vader : dummy 0 = arbeider , 1 = niet-arbeider

PSESMA = Beroep moeder : dummy 0 = arbeider , 1 = niet-arbeider

PIQ = gestandaardiseerde intelligentietests voor numerieke en verbale intelligentie

PGESL = Geslacht : dummy 0 = jongen; 1 = meisje

PGEBJAAR = geboortejaar: dummy : 0 = achterop; 1 = normaal

2.Op klasniveau - dataset KLAS (klassen met minder dan 10 leerlingen worden niet in de analyse

opgenomen)

2.1. Testresultaten Nederlands

KNEDASE, KNEDAJU en KNEDAVER = Gemiddeld resultaat per klas op testresultaten

nederlands leerlingen

KNEDASES, KNEDAJUS en KNEDAVES = Gemiddeld standaarddeviatie per klas

op testresultaten nederlands leerlingen

2.2. Testresultaten Wiskunde

KWISASE, KWISAJU en KWISAVER = Gemiddeld resultaat per klas op

testresultaten wiskunde leerlingen
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KWISASES, KWISAJUS en KWISAVES = Gemiddeld standaarddeviatie per klas

op testresultaten wiskunde leerlingen

2.3. Schoolwelbevinden

KSBSSE, KSBSJU en KSBSVER : Gemiddeld resultaat per klas schoolwelbevinden

KSBSSESD, KSBSJUSD en KSBSVESD : Gemiddeld standaarddeviatie per klas

schoolwelbevinden

2.4. Subschalen schoolwelbevinden

KALGBESE, KALGBEJU en KALGBEVE; KACSELSE, KACSELJU en KACSELVE;

KRELLLSE, KRELLLJU en KRELLLVE; KLKRPESE, KLKRPEJU en KLKRPEVE;

KLKRLKSE, KLKRLKJU en KLKRLKVE; KORGGESE, KORGGEJU en KORGGEVE;

KLEERSSE, KLEERSJU en KLEERSVE.

2.5. Leerlingenkenmerken

KIQ = Gemiddeld gestandaardiseerd resultaat per klas op IQ-test

KIQSD = Gemiddeld standaarddeviatie IQ-test per klas

KSESPA = Gemiddeld beroep vader per klas : dummy 0 = arbeider, 1 = niet arbeider

KSESMA = Gemiddeld beroep moeder per klas : dummy 0 = arbeider, 1 = niet

arbeider

KSESPASD = Gemiddeld standaarddeviatie beroep vader per klas

KSESMASD = Gemiddeld standaarddeviatie beroep moeder per klas

KGESL = % jongens per klas

KGEBJAAR = gemiddelde geboortejaar per klas

2.6. Klaskenmerken

NKLAS = Klasomvang = aantal leerlingen per klas

KLAS = klas als identiteit

3. Op schoolniveau - dataset SCHOOL
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3.1. Testresultaten Nederlands

SNEDASE, SNEDAJU en SNEDAVER = Gemiddeld resultaat per school op testresultaten

nederlands leerlingen

SNEDASES, SNEDAJUS en SNEDAVES = Gemiddeld standaarddeviatie per

school op testresultaten nederlands leerlingen

3.2. Testresultaten Wiskunde

SWISASE, SWISAJU en SWISAVER = Gemiddeld resultaat per school op

testresultaten wiskunde leerlingen

SWISASES, SWISAJUS en SWISAVES = Gemiddeld standaarddeviatie per school

op testresultaten wiskunde leerlingen

3.3. Schoolwelbevinden

ESBSSE, ESBSJU en ESBSVER : Gemiddeld resultaat per school schoolwelbevinden

voor eerstes

ESBSSESD, ESBSJUSD en ESBSVESD : Gemiddeld resultaat per school

schoolwelbevinden voor eerstes

ZSBSSE, ZSBSJU en ZSBSVER : Gemiddeld resultaat per school schoolwelbevinden

voor zesdes

ZSBSSESD, ZSBSJUSD en ZSBSVESD : Gemiddeld resultaat per school

schoolwelbevinden voor zesdes

3.4. Subschalen schoolwelbevinden

EALGBESE, EALGBEJU en EALGBEVE; EACSELSE, EACSELJU en EACSELVE;

ERELLLSE, ERELLLJU en ERELLLVE; ELKRPESE, ELKRPEJU en ELKRPEVE;

ELKRLKSE, ELKRLKJU en ELKRLKVE; EORGGESE, EORGGEJU en EORGGEVE;

ELEERSSE, ELEERSJU en ELEERSVE.

ZALGBESE, ZALGBEJU en ZALGBEVE; ZACSELSE, ZACSELJU en ZACSELVE;

ZRELLLSE, ZRELLLJU en ZRELLLVE; ZLKRPESE, ZLKRPEJU en ZLKRPEVE;

ZLKRLKSE, ZLKRLKJU en ZLKRLKVE; ZORGGESE, ZORGGEJU en ZORGGEVE;

ZLEERSSE, ZLEERSJU en ZLEERSVE.

3.5. Leerlingenkenmerken

EIQ en ZIQ = Gemiddeld gestandaardiseerd resultaat per school op IQ-test
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EIQSD en ZIQSD = Gemiddeld standaarddeviatie IQ-test per school

ESESPA en ZSESPA = Gemiddeld beroep vader per school : dummy: 0 = arbeider,

1 = niet-arbeider

ESESMA en ZSESMA = Gemiddeld beroep moeder per school : dummy: 0 =

arbeider, 1 = niet-arbeider

ESESPASD en ZSESPASD = Gemiddeld standaarddeviatie beroep vader per school

ESESMASD en ZSESMASD = Gemiddeld standaarddeviatie beroep moeder per

school

EGEBJAAR en ZGEBJAAR = van 0 = achterop tot 1 =normaal

EGESL en ZGESL = geslacht leerlingen - van 0 (jongens) tot 1 (meisjes)

3.6. Schoolkenmerken

SCHOOLNR = school als entiteit

NET = dummy: 0 = vrij onderwijs; 1 = gemeenschapsonderwijs

TYPE1 = dummy: 0 = niet-type1; 1 = type1

TYPE2 = dummy: 0 = niet type2; 1 = Type 2

ASO = dummy: 0 = niet ASO; 1 = ASO-scholen

ASOTSO = dummy: 0 = niet ASOTSO; 1 = ASOTSO-scholen

ASOBSO = dummy: 0 = niet ASOBSO; 1 = ASOBSO-scholen

TSOBSO = dummy: 0 = niet TSOBSO; 1 = TSOBSO-scholen

ASOTSOBS = dummy: 0 = niet ASOTSOBSO; 1 = ASOTSOBSO-scholen

STRUCT = structuur - dummy: 0 = niet-drie graden; 1 = drie graden

SEXEDIR = geslacht directie: dummy: 0 = man; 1 = vrouw

GROOT = schoolgrootte:

1 = < 300 lln

2= $ 300 lln & < 400 lln

3 = $ 400 lln & < 600 lln

4 = $ 600 lln

SEXELLN = geslachtsratio leerlingen:

1 = jongens > meisjes

2 = middengroep

3 = meisjes>jongens

SEXELKR = geslachtsratio leerkrachten:

1 = mannen > vrouwen
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2 = middengroep

3 = vrouwen > mannen

ARBLKR = arbeidssituatieratio leerkrachten:

1 = minst deeltijdse

2 = middengroep

3 = meest deeltijdse

DIPLKR = diplomaratio leerkrachten:

1 = minst universitairen

2 = middengroep

3 = meest universitairen

STATLKR = statuutratio leerkrachten:

1 = minst vastbenoemden

2 = middengroep

3 = meest vastbenoemden

LFTLKR = leeftijdsratio leerkrachten:

1 = jongste corps

2 = middengroep

3 = oudste corps

ERVLKR = ervaringsratio leerkrachten:

1 = minst ervaring

2 = middengroep

3 = meest ervaring

LFTDIR = leeftijd directie:

1 = jongste

2 = midden

3 = oudste

ERVDIR = ervaring directie:

1 = minst

2 = midden

3 = meest

3.7.Gemiddeld resultaat (per school) op management variabelen van leerkrachten (dataset verg)

1. Personeelsbeleid
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SAUTON = autonomie van directie bij aanwerving en benoeming van

leerkrachten (0 tot1)

SOBSLKR = oordeel van leerkrachten over observatieactiviteiten door directie (0 tot 3)

2. Participatie van de leerkrachten aan de besluitvorming

SWERPART = oordeel over de werking van de participatieorganen (0 tot 1)

SONMPART = oordeel over de onmisbaarheid van de raden ter bescherming van de kwaliteit

(0 tot 1)

SWILPART = wil van leerkrachten om te participeren aan besluitvorming over onderwijskundige

zaken (van 0 tot 2)

3. Samenwerking en collegialiteit

SCOLACT = samenwerking met collega's (van 0 tot 1)

SCOLSFE = collegiale sfeer tussen leerkrachten (van 0 tot 1)

4. Navorming

SINTNAV = mate van participatie van leerkrachten aan navorming (van 0 tot 1)

SBUITNAV = mate van integratie van buitenschoolse navorming (van 0 tot 1)

SBINNAV = mate van integratie van binnenschoolse navorming (van 0 tot1)

5. Schoolimago

SACTIMAG = gemiddeld aantal activiteiten voor opbouw van schoolimago (van 0 tot 1)

SBETIMAG = mate van betrokkenheid op opbouw van schoolimago (van 0 tot1)

6. Pedagogisch Klimaat

SREGEL = mate waarin aan regelduidelijkheid gewerkt wordt (van 0 tot 1)

SDIALOOG = mate waarin leerkrachten en directie dialogeren over de prestatie-eisen (van 0 tot1)

SVERTAAL = mate waarin de prestatie-eisen naar de leerlingen worden vertaald (van 0 tot 1)

SEVALUAT = duidelijkheid van schoolse reglementering over de evaluatie-eisen (van 0 tot 1)

SSOCBEGE = mate waarin aan sociaal-psychologische begeleiding van de leerlingen wordt

gedaan (van 0 to 1)

SSTUBEGE = mate waarin aan studiebegeleiding van de leerlingen wordt gedaan

(van 0 to 1)

7. Doelmatigheid en voldoening over schoolbeleid

SBELANG = belangrijkheid van onderwijsbeleid voor onderwijskwaliteit (van 0 tot 1)

SARBSAT = belangrijkheid van onderwijsbeleid voor arbeidssatisfactie (van 0 tot 1)

SDOEL = doeltreffendheid van onderwijsbeleid (van 0 tot 1)

STEVREDE = tevredenheid over schoolbeleid
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3.8. Resultaat op managementvariabelen van directie

1. Personeelsbeleid

DAUTON

DOBSLKR

2. Participatie besluitvorming

DWERPART

DONMPART

DWILPART

3. Samenwerking en collegialiteit

DCOLACT

DCOLSBE

4. Schoolimago

DACTIMAG

DBETIMAG

5. Pedagogisch klimaat

DREGEL

DDIALOOG

DVERTAAL

DEVALUAT

DSOCBEGE

DSTUBEGE

7. Doelmatigheid en voldoening over schoolbeleid

DBELANG

DARBSAT

DDOEL

DTEVREDE
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2 Bijlage 6

Bijlage 6.1.Correlatiematrix tussen resultaten schoolvorderingen en persoons-, klas- en
schoolkenmerken (5% significantieniveau)

NEDASE NEDAJU NEDAVER WISASE WISAJU WISAVER

Persoonskenmerken

PSESPA

PSESMA

PIQ

PGESL

PGEBJAAR

0.20

0.15

0.58

0.10

0.24

0.23

0.17

0.59

0.14

0.23

0.06

0.06

0.17

0.11

0.60

0.27

0.18

0.14

0.58

0.23

Klaskenmerken

NKLAS -0.05

Schoolkenmerken

NET

TYPE1

TYPE2

ASO

ASOBSO

TSOBSO

ASOTSOBSO

STRUCT

SEXEDIR

GROOT

SEXELLN

SEXELKR

ARBLKR

DIPLKR

STATLKR

LFTLKR

ERVLKR

LFTDIR

ERVDIR

0.06

0.12

0.32

-0.44

0.18

0.08

0.15

0.17

0.25

0.11

0.10

0.10

0.11

0.39

-0.48

0.16

-0.16

0.09

0.16

0.14

0.30

0.10

0.15

0.06

0.11

-0.06

-0.06

0.08

0.08

0.08

-0.08

0.07

0.15

0.36

-0.41

0.11

-0.06

-0.14

-0.06

0.12

0.22

0.06

0.08

0.16

0.31

-0.40

0.13

-0.12

-0.18

0.12

0.16

0.09

-0.07

-0.08

-0.06

-0.08

-0.06
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Bijlage 6.2.Correlatiematrix tussen schoolwelbelevingsresultaten en persoons-, klas- en

schoolkenmerken (5% significantieniveau)

Eerstejaars Zesdejaars

SBSSE SBSJU SBSVER SBSSE SBSJU SBSVER

Persoonskenmerken

PSESPA

PSESMA

PIQ

PGESL

PGEBJAAR

0.06

0.13

0.20

0.13

0.11

0.16

0.10 0.10 0.13

Klaskenmerken

NKLAS -0.11 -0.08

Schoolkenmerken

NET

TYPE1

TYPE2

ASO

ASOTSO

ASOBSO

TSOBSO

ASOTSOBSO

STRUCT

SEXEDIR

GROOT

SEXELLN

SEXELKR

ARBLKR

DIPLKR

STATLKR

LFTLKR

ERVLKR

LFTDIR

ERVDIR

0.05

0.09

0.13

0.07

-0.13

0.13

0.11

0.10

0.11

0.10

0.09

0.09

0.05

-0.14

0.09

-0.08

-0.10

0.09

0.09

0.08

0.07

0.08

0.10

-0.09

-0.11

0.12

-0.10

-0.11

-0.06

0.10

-0.06

0.08

-0.11

0.08

0.11

0.09

0.07

0.15

-0.07

-0.06

0.12

0.16

-0.09

0.09

-0.08

0.06

0.09

0.12

-0.09

0.11

-0.07

-0.09

-0.07

-0.09
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2 Bijlage 7

Bijlage 7.Resultaten schoolvorderingen alvorens te standaardiseren

1. Eerstejaars A-klassen

Max. Gemiddelde Aantal Standaard-

deviatie

Nederlands september 100 74.64 1315 11.49

spelling

spraakkunst

taaleigen

stillezen

36

34

10

20

31.12

25.11

6.82

11.58

1315

1315

1315

1315

3.47

5.09

1.53

4.09

Nederlands juni 100 56.5 1315 14.54

spelling

zinsleer

infoverwerking

taalgebruik

stillezen

17

16

16

12

13

11.67

8.51

9.19

6.39

6.05

1315

1315

1315

1315

1315

2.39

3.07

3.2

2.65

2.45

Wiskunde september 100 55.35 1315 18.09

verzamelingen

getallenleer

meetkunde

9

26

15

5.02

14.45

8.20

1315

1315

1315

2.18

4.91

3.06

Wiskunde juni

vrij onderwijs

gemeenschapsond.

100

100

38.84

39.88

1113

202

15

14.9

verzamelingen

vrij ond.

gem. ond.

getallenleer

meetkunde

13

5

23

10

4.86

2.77

8.56

4.41

1113

202

1315

1315

2.09

1.22

4.1

1.98
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2. Eerstejaars B-klassen

Max. Gemiddelde Aantal Standaard-

deviatie

Nederlands september 100 48.32 139 11.4

spelling

spraakkunst

taaleigen

stillezen

36

34

10

20

22.77

14.64

5.19

5.72

139

139

139

139

5.36

5.5

1.86

2.79

Nederlands juni 100 60.13 139 13.22

spelling

spraakkunst

infoverwerking

stillezen

18

14

5

9

12.17

9.57

1.6

4.32

139

139

139

139

3.31

2.27

1.26

1.56

Wiskunde september 100 24.07 139 10.81

verzamelingen

getallenleer

meetkunde

9

26

15

2.04

6.28

3.71

139

139

139

1.44

3.02

2.24

Wiskunde juni 100 47.73 139 16.33

getallenleer

meetkunde

10

10

5.01

4.54

139

139

2.14

1.72


