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1. Theoretische achtergrond 
De laatste jaren wordt er steeds meer van scholen verwacht dat ze zichzelf evalueren. Van 
daaruit wordt er ook gepleit voor "informatierijke scholen". Dit zijn scholen die beschikken 
over gegevens in verband met hun werking (Van Petegem & Vanhoof, 2004).  
Deze zelfevaluatie dient twee perspectieven: het verantwoordingsperspectief (accountability) 
en het ontwikkelingsperspectief (school improvement). Maar deze beide perspectieven zijn 
moeilijk te verzoenen. Wanneer de school gegevens verzamelt vanuit het verantwoordings-
perspectief (bijvoorbeeld in het kader van een doorlichting door de onderwijsinspectie), heeft 
zij er alle baat bij om haar imago op te poetsen. Vanuit het ontwikkelingsperspectief 
daarentegen kan verwacht worden dat scholen zich meer kwetsbaar zullen opstellen. Zonder 
de dreiging van sanctie of controle zullen scholen vrijer zijn om hun zwakke punten te durven 
aankaarten.  
Toch blijft zelfevaluatie altijd een beetje navelstaren (De Fraine & Verhaeghe, 2007). 
Scholen zouden zichzelf moeten kunnen spiegelen aan andere scholen met een gelijkaardig 
leerlingenpubliek (Verhaeghe, 2008). Om aan die vraag tegemoet te komen, wil het project 
‘schoolfeedback’ (www.schoolfeedback.be) een systeem ontwikkelen om vraaggestuurde 
feedback over leerlingprestaties aan te bieden aan Vlaamse scholen. Dit project wil enkel het 
ontwikkelingsperspectief dienen.  
 
2. Probleemstelling 
In onderwijseffectiviteitsonderzoek worden verschillen tussen scholen (en leraren) 
onderzocht (De Fraine, 2004). In dit onderzoeksdomein wordt er onder meer expertise 
opgebouwd over de manier waarop scholen op een eerlijke manier met elkaar vergeleken 
kunnen worden. 
Het spreekt dan ook voor zich dat er bij het opstellen van schoolfeedbackrapporten sterk 
teruggegrepen wordt naar de kennis en inzichten uit het onderwijseffectiviteitsonderzoek. Zo 
vermelden de meeste schoolfeedbackrapporten betrouwbaarheidsintervallen, als indicatie 
van de onzekerheid die gepaard gaat met het meten. 
Maar heel wat feedbackrapporten beperken zich tot algemene uitspraken over de effectiviteit 
van een school mbt een bepaald leerlingresultaat. We vragen ons af of de informatie in 
schoolfeedbackrapporten niet nóg rijker zou zijn wanneer ook meerdere criteria zouden 
worden opgenomen (vraag naar consistentie) en wanneer gerapporteerd zou worden of de 
school effectiever is voor bepaalde groepen leerlingen dan voor andere (vraag naar 
differentiële effectiviteit)  
 
3. Onderzoeksvragen 
Welke waarde hebben concepten uit het onderwijseffectiviteitsonderzoek – i.c. consistentie 
en differentiële effectiviteit- voor het creëren van een informatierijke omgeving voor scholen?  
1) Is er sprake van consistentie van schooleffecten over verschillende effectiviteitscriteria? 
Met andere woorden: zijn scholen die effectief zijn voor wiskundeprestaties dat ook voor 
prestaties Nederlands en welbevinden?  
2) Zijn scholen die effectief zijn voor hoge SES-leerlingen dat ook voor lage SES-leerlingen 
(differentiële effectiviteit)? En zijn er verschillen tussen scholen voor wat betreft de kloof 
tussen lage en hoge SES-leerlingen inzake prestaties en welbevinden?  
 
4. Onderzoeksdesign: Data en methode 
De analyses gebeuren op de gegevens van het Vlaamse LOSO-onderzoek (Longitudinaal 
Onderzoek Secundair Onderwijs) (Van Damme et al., 2002). In dit onderzoek worden de 



data gebruikt van meer dan 4000 leerlingen in 55 scholen. De prestaties Nederlands, 
wiskunde en het welbevinden op het einde van het tweede jaar secundair onderwijs zijn de 
effectiviteitscriteria. Om netto schooleffecten te berekenen, wordt rekening gehouden met de 
aanvangsprestaties van de leerlingen. De sociaal-economische situatie van leerlingen is een 
variabele die verwijst naar onderwijs- en beroepsniveau van beide ouders, inkomen van het 
gezin en cultureel kapitaal.  
Relatief eenvoudige multiniveaumodellen (leerlingen binnen scholen) worden gehanteerd om 
schooleffecten te schatten. De consistentie over effectiviteitscriteria wordt nagegaan door de 
berekening van de correlatie tussen de drie netto schooleffecten. Om de differentiële 
effectiviteit na te gaan, wordt een model geschat waarbij het effect van SES op de 
leerlingresultaten kan verschillen van school tot school.  
 
5. Onderzoeksresultaten 
Wat betreft de consistentie worden steeds positieve correlaties vastgesteld tussen 
schooleffecten voor de drie criteria. Dat betekent alvast dat er geen sprake is van een trade-
off waarbij scholen die effectief zijn voor het ene criterium vanzelfsprekend minder effectief 
zouden zijn voor de andere criteria. Integendeel, er zijn aanwijzingen voor dat er sprake is 
van een soort ‘algemene effectiviteit’. Nochtans zijn de correlaties eerder matig te noemen, 
zeker voor wat betreft de correlaties tussen schooleffecten op prestaties en op welbevinden. 
Dat betekent dat er bij schoolfeedback duidelijk gecommuniceerd moet worden welke 
specifieke deelaspecten van de schoolwerking worden geëvalueerd, en dat het goed 
mogelijk is dat de school op andere terreinen anders scoort.  
Wat betreft de differentiële effectiviteit, zijn er weinig indicaties dat het effect van de SES op 
de leerlingresultaten zou verschillen van school tot school. Scholen die effectief zijn voor hun 
hoge SES-leerlingen zijn dat meestal ook voor hun lage SES-leerlingen. Deze analyses 
bieden dus weinig aanknopingspunten voor het creëren van meer sociale gelijkheid. In alle 
scholen behalen hoge SES-leerlingen betere prestaties dan lage SES-leerlingen en deze 
kloof is ongeveer even groot in alle scholen. Wél is er sprake van differentiële effectiviteit 
naar aanvangsprestaties. Deze uit zich als volgt: voor leerlingen met lage aanvangs-
prestaties zijn de verschillen tussen scholen kleiner dan voor leerlingen met hoge 
aanvangsprestaties. Voor deze laatsten speelt de schoolkeuze dus een grotere rol. Ook hier 
zijn er dus weinig aanknopingspunten om meer kansen te creëren voor leerlingen met 
zwakke aanvangsprestaties.  
 
6. Discussie 
De onderzoeksresultaten geven aan dat het belangrijk is om meerdere effectiviteitscriteria te 
onderzoeken ofwel om duidelijk aan te geven dat één criterium slechts een deelaspect van 
de effectiviteit van een school aangeeft.  
Ook zijn er weinig indicaties zijn voor differentiële effectiviteit naar SES. Dit betekent vooral 
dat er in alle scholen in ongeveer dezelfde mate sprake is van sociale ongelijkheid.  
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