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1   Inleiding 
Guuske Ledoux 

 
 
 
1.1  Sociale integratie in het primair onderwijs 
 
Het onderwerp sociale integratie krijgt recentelijk veel aandacht, niet alleen in de 
wetenschap, maar ook in het beleid en maatschappelijk debat. De aanleiding daartoe 
is gelegen in verschillende maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
De eerste daarvan is het groeiend aandeel allochtonen in de bevolking van Nederland 
en de blijvende instroom van nieuwkomers uit zeer verschillende landen en regio’s. 
Een groot deel van deze groep is naar Nederlandse begrippen ‘kansarm’ (gezien hun 
opleidingsniveau). Tussen de autochtone bevolking en de allochtone oud- en nieuw-
komers bestaan verder evidente verschillen in leefstijl, taal en cultuur. Bovendien is 
er sprake van een sterke concentratie van allochtone inwoners in bepaalde delen van 
Nederland: ze wonen en vestigen zich vooral in de Randstad, met name in de vier 
grote steden, en in stedelijke kernen elders in Nederland. Deze combinatie van facto-
ren leidt tot politieke zorg over de mate en het tempo waarin allochtonen, zowel oud- 
als nieuwkomers, geïntegreerd (kunnen) raken in de Nederlandse samenleving. De 
angst bestaat dat wanneer achterstand, achterstelling, woonconcentratie en vasthou-
den aan de cultuur en gewoonten uit het herkomstland over generaties heen voortdu-
ren, de allochtone groepen gemarginaliseerd zullen raken en er situaties van uitslui-
ting zullen ontstaan die vergelijkbaar zijn met die in ‘zwarte’ wijken in sommige 
Amerikaanse steden. Onderzoeksrapporten waarin de achterstandspositie van alloch-
tonen in Nederland voortdurend weer bevestigd wordt, of het nu gaat om onderwijs, 
arbeidsmarkt of de beheersing van de Nederlandse taal, leveren de laatste jaren 
steeds nieuwe munitie voor het debat over de integratie van minderheden. 
  
De tweede ontwikkeling is de toenemende individualisering, waardoor ‘oude’ socia-
le verbanden aan betekenis verliezen en, volgens sommigen, de sociale cohesie in de 
samenleving afneemt. Ook hiervan worden negatieve effecten gevreesd: afnemende 
sociale controle, minder steun voor individuen vanuit sociale netwerken, en daardoor 
mogelijk minder welbevinden en gevoel van ‘belonging’ enerzijds en meer agressie 
en onaangepast gedrag anderzijds. 
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Het onderwerp sociale cohesie is onlangs weer duidelijk op de wetenschappelijke 
agenda geplaatst door de start van een breed, multidisciplinair NWO-programma 
over dit onderwerp. Het doel daarvan is de gevolgen in kaart brengen van een veran-
derende, multiculturele en pluriforme samenleving voor de cohesie binnen die sa-
menleving. Het gaat daarbij om allerlei maatschappelijke sectoren, waarvan het on-
derwijs er één is.  
 
Er is echter alle reden om bij dit onderwerp het onderwijs speciale aandacht te ge-
ven. Van het onderwijs wordt immers veel verwacht als het gaat om het tegengaan 
van ongewenste ontwikkelingen in de samenleving. In de eerste plaats bestaan die 
verwachtingen met betrekking tot het cognitieve domein. Het verbeteren van de 
schoolprestaties en schoolloopbanen van kinderen uit kansarme groepen is inmiddels 
al decennia lang een officieel doel van het overheidsbeleid. Het verhogen van het 
opleidingsniveau van bepaalde groepen kan immers alleen maar via het onderwijs 
gerealiseerd worden, en vooral het primair onderwijs krijgt hiervoor een sleutelrol 
toebedeeld. Voor dit doel zijn specifieke beleidsmaatregelen ingezet, zoals extra 
middelen voor scholen met (veel) kinderen uit achterstandsgroepen, uitbreiden en 
verbeteren van voorschoolse voorzieningen, extra aandacht voor het onderwijs aan 
jonge kinderen en verkleining van de groepsgrootte. Maar ook op het niet-cognitieve 
domein krijgt het onderwijs een speciale rol toegedicht. Er wordt van scholen ver-
wacht dat ze aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun 
leerlingen en dat ze bij hun leerlingen vaardigheden en houdingen ontwikkelen die 
voor de sociale kant van de samenleving van belang zijn, zoals zelfvertrouwen, 
weerbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel, invoelingsvermogen, respect voor ande-
ren en rekening houden met elkaar. Scholen hebben een ‘pedagogische opdracht’, en 
als ze die goed vervullen leveren ze daarmee een essentiële bijdrage aan de sociale 
cohesie in de samenleving, zo is de verwachting. 
 
Het onderwijs kan echter niet alleen gezien worden als beïnvloeder van maatschap-
pelijke ontwikkelingen, het is tevens speelbal van. Het kunnen realiseren van ge-
wenste doelen wordt niet alleen bepaald door de inzet van middelen zoals voldoende 
geld, ruimte en gekwalificeerde leerkrachten, maar ook door de kenmerken van de 
kinderen die de school bevolken, en van hun ouders. Scholen verschillen in leerlin-
genpubliek, en hebben daar maar een beperkte eigen invloed op. Huisvestingspatro-
nen aan de ene kant, en schoolkeuzegedrag van ouders aan de andere kant, maken 
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dat de meeste basisscholen in Nederland geen doorsnee van de Nederlandse bevol-
king in huis hebben, maar een oververtegenwoordiging van één bepaalde groep. 
Bepalende kenmerken daarin zijn het sociaal milieu van de leerling en de etnische 
herkomst, maar ook, vanwege het feit dat het onderwijsstelsel in Nederland verzuild 
is, de religie. In dit verband kunnen ook de nieuwe impulsen die het verzuilingspro-
ces het laatste decennia heeft gekregen via de vorming van nieuwe ‘zuilen’ worden 
genoemd. Met name de oprichting van islamitische en hindoe-scholen heeft recente-
lijk de aandacht getrokken, en een nieuwe discussie over sociale integratie opgeroe-
pen. 
 
Naar de rol van het onderwijs als beïnvloeder van sociale integratie is in Nederland 
nog nauwelijks onderzoek gedaan. Toch liggen hier tal van interessante onderzoeks-
vragen. In de eerste plaats de vraag óf de school wel invloed heeft, en zo ja, van 
welke aard en van welke duur. In de tweede plaats de vraag langs welke weg die 
eventuele invloed loopt, en waar hij zich manifesteert: in de school zelf of (ook) 
daarbuiten, op andere maatschappelijke terreinen. In de derde plaats zijn natuurlijk 
eventuele verschillen tussen scholen interessant, en de determinanten van die ver-
schillen. 
 
Ook over de invloed van de samenstelling van de schoolbevolking naar religieuze 
en sociaal-economische achtergrond op de prestaties en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen zijn nauwelijks gegevens voorhanden. Wel is er 
enig onderzoek gedaan naar etnische segregatie in (vooral) het primair onderwijs. 
Schoolkeuzeprocessen en effecten van de samenstelling van de school op de presta-
ties van leerlingen zijn daarbinnen de meest onderzochte thema’s. Ook voor dit on-
derwerp geldt echter dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn. Zo is nog weinig 
bekend over de invloed van de etnische samenstelling van de schoolbevolking op het 
welbevinden van leerlingen en op hun sociaal functioneren. Ook zijn nog weinig 
gegevens voorhanden over de mate waarin scholen zich ‘aanpassen’ aan hun leerlin-
genpubliek.  
 
Voorts is in het primair onderwijs rond het thema sociale integratie ook nog een 
ander onderzoeksdomein actueel, namelijk de integratie of segregatie van zoge-
naamde ‘risicoleerlingen’ (leerlingen met leer- of gedragsproblemen). Deze worden 
in Nederland tot op heden in hoofdzaak opgevangen in aparte scholen voor speciaal 
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onderwijs. Rond deze groep wordt al decennia lang een afzonderlijke discussie ge-
voerd over integratie in het regulier onderwijs. De centrale vraag in deze discussie is 
wat voor deze leerlingen de meeste kansen biedt op maatschappelijk succes en inte-
gratie op langere termijn: een aparte, gespecialiseerde vorm van onderwijs die ge-
richte ondersteuning biedt en waarin kinderen zich veilig kunnen voelen in een om-
geving met lotgenoten, of deelnemen aan de ‘gewone’ school, wat minder stigmati-
serend is en meer gelegenheid biedt tot interacties met allerlei verschillende kinde-
ren. Sinds enkele jaren geldt als officieel beleid dat een groot deel van deze groep 
moet worden opgevangen in het gewone basisonderwijs, en niet in het speciaal (ba-
sis)onderwijs. Deze beleidskeuze wordt in het onderwijsveld breed gedragen, maar 
mist in feite nog empirische onderbouwing. De vraag of risicoleerlingen in het ge-
wone basisonderwijs inderdaad even goed of zelfs beter functioneren dan in het 
speciaal onderwijs, is namelijk tot nu toe nog maar zelden onderzocht.  
 
 
1.2  Het PRIMA-cohortonderzoek 
 
Tegen deze achtergronden is besloten dat het onderwerp ‘sociale integratie’ een 
geschikt thema zou zijn voor analyses op de bestanden van de derde meting van 
het cohortonderzoek Primair Onderwijs (‘PRIMA’). Het PRIMA-onderzoek leent 
zich namelijk, door de breedte en grootschaligheid van haar data, bij uitstek voor 
verkenningen op onderwerpen zoals deze.  
Ter toelichting schetsen we hier de kenmerken van PRIMA. 
 
In het PRIMA-onderzoek worden tweejaarlijks gegevens verzameld op een groot 
aantal scholen in het primair onderwijs (circa 600 basisscholen en 100 scholen voor 
speciaal basisonderwijs, voorheen LOM en MLK). Het betreft gegevens over leer-
lingen (prestaties en andere kenmerken), ouders (gezinskenmerken) en scholen zelf 
(schoolkenmerken en onderwijsaanbod). Het doel daarvan is meerledig. PRIMA 
heeft een monitor-functie voor iedereen die ontwikkelingen in het primair onderwijs 
wil volgen. Voorts is PRIMA bedoeld als instrument voor beleidsevaluatie, onder 
meer voor de grote beleidsprogramma’s in het primair onderwijs als het onderwijs-
achterstandenbeleid en Weer Samen Naar School (WSNS). Voor de aan PRIMA 
deelnemende scholen vervult PRIMA een rol in de school-zelfevaluatie: de scholen 
ontvangen na elke meting een zogenaamd ‘landelijk vergelijkend schoolrapport’, 
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waarin de prestaties van de getoetste leerlingen op de school worden vergeleken met 
het landelijk gemiddelde en met het gemiddelde op vergelijkbare scholen. En ten 
slotte heeft PRIMA een wetenschappelijke functie: de omvangrijke, longitudinaal 
opgezette databestanden lenen zich voor secundaire analyses van allerlei aard. Zowel 
de onderzoekers die de PRIMA-data verzamelen als andere onderzoekers hebben in 
de afgelopen jaren voor allerlei vraagstellingen gebruik gemaakt van PRIMA. 
 
PRIMA wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en 
Cultuur. De coördinatie van PRIMA is echter ondergebracht bij NWO, in het bij-
zonder bij de afdeling onderwijsonderzoek van NWO (PROO). Deze heeft de Ad-
viescommissie PRIMA in het leven geroepen: een adviesorgaan van gemengde sa-
menstelling (wetenschap, beleid, onderwijsveld) dat de PROO adviseert over de 
voortgang en uitvoering van PRIMA. PRIMA wordt uitgevoerd door het ITS en het 
SCO-Kohnstamm Instituut. 
 
PRIMA kent een bescheiden eigen analyseprogramma. Tijdens de voorbereidingen 
van de derde meting van PRIMA (PRIMA3)1 is door de Adviescommissie PRIMA 
besloten om voor dat programma een centraal thema te hanteren, om meer samen-
hang en inhoudelijke diepgang te krijgen in de eigen, wetenschappelijke rapportages 
over PRIMA. Zoals gezegd is voor PRIMA3 gekozen voor het thema ‘sociale inte-
gratie’. Met het oog daarop zijn enkele extra gegevens verzameld bij en over leerlin-
gen (over hun sociale positie in de klas), bij de ouders (over hun politieke en maat-
schappelijke integratie en over schoolkeuzemotieven) en bij schooldirecties (over 
veranderingen in de schoolbevolking en schoolbeleid met betrekking tot sociale rela-
ties). Deze gegevens zijn aanvullend op de reguliere dataverzameling, die bestaat uit: 
- toetsafnames taal en rekenen bij leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8 van het 

basisonderwijs en vergelijkbare groepen uit het LOM en MLK/het speciaal ba-
sisonderwijs; 

- vragenlijsten voor leerlingen en leerkrachten over zogenaamde ‘affectieve varia-
belen’ van leerlingen (zoals werkhouding, gedrag, cognitief zelfvertrouwen, 

                                                 
1  De eerste meting van PRIMA vond plaats in het schooljaar 1994-1995, de tweede in het school-

jaar 1996-1997, en de derde meting, die in dit rapport centraal staat, in het schooljaar 1998-1999. 
Inmiddels heeft ook een vierde meting plaatsgevonden in schooljaar 2000-2001 en is een vijfde 
voor schooljaar 2002-2003 in voorbereiding. 
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schoolwelbevinden) en leerlinggebonden onderwijsbijzonderheden (zoals deel-
name aan remedial teaching); 

- vragenlijsten voor ouders, over gezinsstructurele kenmerken (bv. opleiding, etni-
sche herkomst) en gezinsculturele kenmerken (bv. opvoedingsgedrag); 

- achtergrondgegevens over leerlingen, verzameld via de school (bv. leerlingge-
wicht, verblijfsduur in het Nederlands onderwijs, advies voortgezet onderwijs); 

- vragenlijsten voor leerkrachten, over het onderwijsaanbod in hun groep; 
- vragenlijsten voor directies, over kenmerken van de school. 
Voor een uitvoerige verantwoording en toelichting op de in PRIMA verzamelde 
gegevens verwijzen we naar de technische rapporten die bij elke PRIMA-meting 
uitkomen2. 
 
PRIMA omvat voor het basisonderwijs een representatieve steekproef van ruim 400 
scholen bij elke meting en een aanvullende steekproef van circa 200 scholen. De 
aanvullende steekproef omvat vooral scholen met veel leerlingen uit achterstands-
groepen. Dankzij deze laatste steekproef zijn allerlei uitsplitsingen van de gegevens 
mogelijk naar sociale en etnische herkomst, op basis waarvan weer een goede 
schoolcompositie-variabele geconstrueerd kan worden.  
Voor het speciaal onderwijs namen aan de eerste twee metingen 50 LOM- en 50 
MLK-scholen deel. Bij de derde meting zijn dit 75 scholen voor speciaal basison-
derwijs geworden. Omdat de dataverzameling in de steekproef voor het speciaal 
onderwijs vrijwel identiek is aan die in het regulier basisonderwijs, zijn allerlei ver-
gelijkingen mogelijk tussen leerlingen die beide schoolsoorten bezoeken. 
 
Het zijn deze kenmerken van PRIMA die een studie ‘in de breedte’ mogelijk 
maken naar sociale integratie in het primair onderwijs. Maar natuurlijk is niet 
alles mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld in PRIMA geen sociometrische gegevens van 
leerlingen beschikbaar. Toevoeging daarvan aan de derde meting in verband met 
het thema is wel overwogen, maar vanwege te veel complicaties niet ter hand 
genomen. In plaats daarvan heeft, als indicator voor sociale integratie binnen de 
school, een meting plaatsgevonden van de mate waarin de leerling zich opge-
nomen voelt in de klas, volgens het oordeel van de leerkracht. Verder is in PRI-

                                                 
2  Jungbluth e.a., 1996; Driessen e.a., 1998, 2000; Overmaat & Ledoux, 1996, 1998, 2000; Ledoux & 

Overmaat, 1996, 1998, 2000; Robijns e.a., 1996, 1998, 2000. 
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MA de hoeveelheid informatie over het pedagogisch handelen van leerkrachten 
en het pedagogisch beleid van de school gering. Dat betekent dat slechts beperkte 
analyses mogelijk zijn met pedagogische kenmerken van de school. Ten slotte 
zijn geen analyses overwogen op eventuele lange-termijneffecten. Deze zijn 
weliswaar met PRIMA ten dele mogelijk (er is ook een PRIMA VO-cohort, 
waarbij een deel van de leerlingen uit de PRIMA-steekproeven in het basison-
derwijs nog gevolgd wordt in het voortgezet onderwijs), maar deze vielen buiten 
het kader van deze studie, waarin analyses van PRIMA3 voorop staan. Ook rela-
ties met gedrag van kinderen buiten de wereld van de school vallen buiten deze 
studie: PRIMA biedt hierover geen informatie. 
 
 
1.3  Opzet van de studie 
 
Voor de uitwerking van de studie is gekozen voor een opzet met een centrale vraag-
stelling, die vervolgens is gespecificeerd naar deelvragen. Deze deelvragen zijn on-
derzocht in een aantal deelstudies. 
 
De centrale vraagstelling is: 
 

Welke relatie bestaat er tussen integratie/segregatie in het primair onderwijs en 
de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van de leerlingen? 

 
Bij de uitwerking zijn twee uitgangspunten gehanteerd: a) optimaal gebruik maken 
van de kenmerken en mogelijkheden van PRIMA, b) belichten van verschillende 
invalshoeken. Verder is er voor gekozen een centrale plaats te geven aan de variabele 
schoolcompositie: de ‘rode draad’ in deze studie is het bestuderen van de relatie 
tussen schoolcompositie in diverse varianten en de cognitieve en niet-cognitieve 
vaardigheden van verschillende groepen leerlingen. De volgende varianten van 
schoolcompositie kunnen in PRIMA worden onderscheiden: 
- de sociale compositie; 
- de etnische compositie; 
- de religieuze compositie; 
- de cognitieve compositie. 
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De deelstudies zijn zodanig uitgewerkt dat elk van deze varianten aan bod komt. 
Verder is gestreefd naar een zo breed mogelijk gebruik van de verschillende instru-
menten in PRIMA. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot aparte deelstudies naar de in-
vloed van ouderkenmerken en van schoolkenmerken. Ter onderbouwing van deze 
keuzes en de specificatie van de vraagstellingen voor de afzonderlijke deelstudies is 
eerst een literatuurstudie uitgevoerd, gericht op een theoretische verkenning. Deze 
studie, die in hoofdstuk 2 wordt gerapporteerd, eindigt met de presentatie van een 
onderzoeksmodel, waarin de plaats van de verschillende deelstudies wordt verduide-
lijkt. Daar worden tevens de vraagstellingen voor de afzonderlijke deelstudies ver-
meld. Alle andere verantwoordingen vinden plaats in de hoofdstukken die gaan over 
de resultaten van de deelstudies. 
 
 
1.4  Opbouw van het rapport 
 
Van elke deelstudie wordt verslag gedaan in een apart hoofdstuk. De opbouw van 
het rapport is als volgt. 
 
Hoofdstuk 2 bevat het verslag van de theoretische verkenning. Daarmee levert dit 
hoofdstuk het theoretische kader en de basis voor de hypothesen die in de overige 
deelstudies worden getoetst. De meer beschrijvende informatie uit de bestudeerde 
literatuur hebben we slechts beperkt in dit hoofdstuk opgenomen. Hierop gaan we 
uitgebreider in in de overige hoofdstukken, met name in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 2 
heeft dus vooral een conceptueel karakter: we bespreken het begrip ‘sociale integra-
tie’ en geven relevante theorieën over de (mogelijke) werking van schoolcompositie 
weer, uitgaande van de vier genoemde invalshoeken. Speciale aandacht gaat daarbij 
uit naar de conceptuele overlap en samenhang tussen de onderscheiden invalshoe-
ken. Zoals gezegd eindigt dit hoofdstuk met een onderzoeksmodel en een specifica-
tie van de vragen voor de deelstudies. 
 
In hoofdstuk 3 gaan we in op historische ontwikkelingen in het regulier basisonder-
wijs, wat betreft sociale, etnische en religieuze segregatie. Dit gebeurt via een korte 
schets van voor de Nederlandse situatie relevante literatuur enerzijds, en via analyse 
op PRIMA-data anderzijds. Voor dit laatste benutten we de bestanden van alle be-
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schikbare PRIMA-metingen en van die van de ‘voorloper’ van PRIMA, het LEO-
onderzoek (Landelijke Evaluatie Onderwijsvoorrang).  
Verder presenteren we in dit hoofdstuk ook de beschrijvende resultaten van data die 
in PRIMA3 specifiek voor het thema sociale integratie zijn verzameld, te weten 
gegevens over schoolkeuzemotieven van ouders en over veranderingen in de school-
populatie.  
We beperken ons in dit hoofdstuk tot het basisonderwijs en tot sociale, etnische en 
religieuze integratie/segregatie. De vierde invalshoek, die van de cognitieve segrega-
tie, heeft betrekking op het vraagstuk van de integratie van risicoleerlingen. Dit 
wordt behandeld in een apart hoofdstuk over risicoleerlingen en de relatie regulier 
onderwijs-speciaal onderwijs (hoofdstuk 5).  
 
Hoofdstuk 4 gaat over twee onderwerpen. Het eerste betreft de vraag naar de ef-
fecten van de etnische, sociale en religieuze compositie van de leerlingenpopula-
tie van de school op cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden, daarbij rekening 
houdend met verschillende achtergrondkenmerken van de leerlingen. Het tweede 
onderwerp is hierop een aanvulling: we stellen ons de verdiepende vraag of het 
voor de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen iets uitmaakt of 
zij zich qua sociaal milieu, etnische herkomst, en geloof op school in een meer-
der- dan wel minderheidspositie bevinden. Ook hier beperken we ons tot het ba-
sisonderwijs en laten we de effecten van cognitieve schoolcompositie buiten be-
schouwing: dit komt aan bod in hoofdstuk 5. 
 
In hoofdstuk 5 brengen we alle informatie bij elkaar over de integratie en segrega-
tie van risicoleerlingen. Dat is allereerst beschrijvende informatie: als vervolg op 
hoofdstuk 3 presenteren we ook voor dit onderwerp historische ontwikkelingen. 
Omdat de PRIMA- en LEO-bestanden zich niet lenen voor secundaire analyse op 
dit onderwerp, baseren we deze beschrijving alleen op de relevante onderzoeksli-
teratuur. Vervolgens bespreken we, uitgebreider, een eerder uitgevoerd PRIMA-
onderzoek naar de vraag waar risicoleerlingen in cognitief en niet-cognitief op-
zicht het best functioneren: in het regulier basisonderwijs of in het speciaal on-
derwijs. Dit onderzoek is uitgevoerd op data van PRIMA1, PRIMA2 en PRIMA3. 
Ten slotte bevat dit hoofdstuk de resultaten van een analyse naar de effecten van 
cognitieve compositie van de leerlingengroep op de vooruitgang van risicoleer-
lingen in het basisonderwijs, zowel in cognitief als niet-cognitief opzicht. 
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Hoofdstuk 6 richt de blik op de invloed van ouderlijke kenmerken. We presente-
ren hier de uitkomsten van analyses over verschillen tussen groepen ouders in de 
mate waarin ze sociaal geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving, en over de 
effecten daarvan op de onderwijskansen van hun kinderen.  
 
Hoofdstuk 7 gaat over het schoolniveau. Het bevat de resultaten van een verken-
ning van de relatie tussen inrichtingskenmerken van scholen en sociale integratie. 
Twee vragen staan hierbij centraal: de vraag of scholen hun onderwijsaanbod aan-
passen aan de dominante leerlingengroep, en de vraag of scholen bijdragen aan het 
welbevinden, de sociale integratie en het cognitief zelfvertrouwen van leerlingen. 
Ook in dit hoofdstuk gaat het alleen over het regulier basisonderwijs. 
 
In hoofdstuk 8 ten slotte, geven we een samenvatting en bespreking van de bevin-
dingen uit alle deelstudies. We proberen hier te komen tot een integrerend over-
zicht.  
 
Bij dit rapport hoort een apart uitgegeven Bijlagenrapport. Hierin zijn met name 
aanvullende tabellen opgenomen. Daarnaast is een brochure geschreven waarin de 
onderzoeksresultaten zijn samengevat. Zowel het Bijlagenrapport als ook de bro-
chure zijn bij het SCO-Kohnstamm Instituut en ITS verkrijgbaar. 
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2 Theoretische verkenning  
 Margaretha Vergeer, Geert Driessen, Guuske Ledoux 
 
 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Het doel van de eerste deelstudie was de ontwikkeling van een conceptueel en 
theoretisch kader voor de opzet en de interpretatie van de overige deelstudies. 
Hiertoe is een literatuurstudie uitgevoerd waarin de volgende onderzoeksvragen 
centraal hebben gestaan: 
1. Wat kan verstaan worden onder het begrip ‘sociale integratie’, in het bijzonder 

binnen het kader van het primair onderwijs? 
2. Wat is de relatie tussen elk van de invalshoeken sociaal-economische status, 

etniciteit, religie en risicoleerling enerzijds en schoolprestaties en psycho-
sociaal functioneren anderzijds? In hoeverre overlappen die invalshoeken 
elkaar? 

3. Welke verklaringen zijn er voor effecten van een geïntegreerde of gesegre-
geerde schoolomgeving op schoolprestaties en psychosociaal functioneren, 
voor de vier genoemde invalshoeken? 

 
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst wordt het begrip sociale integra-
tie nader besproken (vraag 1). Daarna wordt, in kort bestek, de relatie besproken 
tussen de verschillende perspectieven, in termen van achtergrondkenmerken van 
leerlingen, en de schoolresultaten van leerlingen (vraag 2). Het accent ligt hierbij 
niet op beschrijving van die relatie zelf. De verschillen tussen groepen leerlingen 
op basis van sociale afkomst, etnische herkomst, religie en risicostatus worden 
zijn immers al vaak onderzocht en elders uitvoerig gedocumenteerd1. We 
concentreren ons hier vooral op de theoretische verklaringen voor die verschillen. 
Vervolgens gaan we in op concentratie/segregatie-effecten, en op de verklaringen 
daarvoor (vraag 3). We kijken daarbij speciaal naar theorieën die een gemeen-

1  Zie bijvoorbeeld voor sociale en etnische herkomst: De Jong, 1987; Van Langen & Jungbluth, 
1990; Meijnen & Riemersma, 1992; Ledoux & Derriks, 1994; Mulder, 1994; Jungbluth e.a., 
1996; Driessen e.a., 1998, 2000; Tesser e.a., 1993, 1995; Veenman, 1990. Zie voor religie: 
Dijkstra, Dronkers & Hoffman, 1997. Zie voor risicoleerlingen: Wijnstra, 1987; Derriks e.a., 
1997.



Sociale Integratie in het Primair Onderwijs 
 

12

schappelijke verklaringskracht hebben voor de vier onderscheiden invalshoeken. 
Met behulp daarvan presenteren we uiteindelijk een omvattend theoretisch kader 
voor deze studie, en een daarvan afgeleide schets voor het gehele onderzoek. 
Deze omvat de presentatie van de voornaamste variabelen, een overzicht van de 
onderzoeksvragen voor de deelstudies en een schema voor de relaties tussen de 
deelstudies. 
 
 
2.2  Begrippen en definities 
 
Hoewel het begrip ‘sociale integratie’ al een lange geschiedenis kent en veel 
gebruikt wordt in het maatschappelijk debat, is niet altijd even duidelijk wat er 
onder moet worden verstaan (Deraeck, 1998; Leeman, 1998; Veenman e.a., 
1999). Het begrip wordt in verschillende betekenissen gebruikt, varieert met 
tijdsperiode en context (Heyting & Meijnen, 1997), kan op verschillende niveaus 
liggen en op verschillende sferen betrekking hebben (Engbersen & Gabriëls, 
1995). Een algemeen geaccepteerde theorie over integratie, en haar tegenhanger 
segregatie, is tot op heden nog niet geformuleerd (Tesser, Van Praag, Van 
Dugteren, Herweijer & Van der Wouden, 1995).  
 
Het begrip sociale integratie staat vooral centraal in het debat over de positie van 
etnische minderheden. De in de beschikbare literatuur gehanteerde begrips-
omschrijvingen zijn daarom in aanzienlijke mate gericht op de integratie van 
minderheden. Veelal wordt daarin onderscheid gemaakt in twee dimensies van 
integratie, namelijk een structurele en een sociaal-culturele dimensie. Beide 
dimensies hangen samen en beïnvloeden elkaar. Oomens & Driessen (1999) 
omschrijven ‘structurele integratie’ als een volwaardige deelname aan 
maatschappelijke instituties. De structurele dimensie kan daarmee worden 
opgevat als maatschappelijke participatie (aan bijvoorbeeld onderwijs, 
arbeidsmarkt, politiek, maatschappelijk middenveld). Onder ‘sociaal-culturele 
integratie’ verstaan ze de sociale contacten die leden en organisaties van minder-
heidsgroepen onderhouden met de wijdere samenleving en de culturele aanpas-
sing aan die samenleving. De sociaal-culturele dimensie lijkt het meest overeen te 
komen met hetgeen in het algemeen onder sociale integratie wordt verstaan: 
opgenomen zijn in de samenleving, die samenleving accepteren en erdoor 
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geaccepteerd worden, bereid en in staat zijn tot sociale contacten met ‘de 
meerderheid’.  
 
Integratie kan plaatsvinden in verschillende domeinen, waarbij de participatie in 
de verschillende sferen niet gelijktijdig of in dezelfde mate hoeft plaats te vinden. 
De domeinen onderwijs en arbeid zijn het meest van belang voor de verwerving 
van een volwaardige positie in de samenleving. De integratie van groepen wordt 
vaak beoordeeld naar de mate waarin personen naar evenredigheid belangrijke 
maatschappelijke posities verwerven en in de daarvoor benodigde opleidingen 
participeren (Heyting & Meijnen, 1997). 
 
Als het gaat over sociale integratie van migranten, wordt vaak het begrip 
‘acculturatie’ gebruikt. Bij hun inpassing in de samenleving worden migranten 
geconfronteerd met een acculturatieproces, dat op verschillende manieren kan 
plaatsvinden (Tesser e.a., 1995). Hierbij spelen twee aspecten een rol, namelijk de 
mate van behoud van de eigen culturele identiteit enerzijds en de mate van 
contact met de maatschappij als geheel anderzijds. De combinatie van beide 
keuzen leidt tot vier mogelijkheden die zowel een strategie als een resultaat zijn. 
Het opgeven van de eigen culturele identiteit en het opgaan in de dominante 
cultuur wordt ‘assimilatie’ genoemd. Wanneer de eigen culturele identiteit 
bewaard blijft, terwijl tegelijkertijd deelgenomen wordt aan de dominante 
gemeenschap, wordt van ‘integratie’ gesproken. In dit geval kan er sprake van een 
zekere mate van assimilatie op het structurele domein, zonder dat dit hoeft samen 
te gaan met assimilatie op het sociaal-culturele domein. Een andere manier om te 
accultureren is het behouden van de eigen etnische identiteit en tradities zonder 
dat er sprake is van substantiële relaties met de maatschappij. Deze optie wordt 
‘segregatie’ of ‘separatie’ genoemd, afhankelijk van de vraag of dit patroon 
opgelegd wordt door de dominante groep of dat er een vrije keuze door de accul-
turerende groep mogelijk is. Als groepen het culturele en psychologische contact 
met zowel de cultuur van herkomst als met de maatschappij als geheel verliezen, 
is sprake van ‘marginalisatie’. Dit kan zowel gebeuren door uitsluitingsprocessen 
door de dominante cultuur als via vrijwillige keuze (Berry, 1988). 
 



Sociale Integratie in het Primair Onderwijs 
 

14

Er worden ook nog andere onderscheidingen gebruikt voor verschillende vormen 
van integratie van minderheden. Hoffman (1989) is van mening dat minderheden 
zich aanpassen aan de samenleving op twee niveaus. Het eerste niveau is 
oppervlakkig en wordt het eerst bereikt, het tweede is dieper. Voor het tweede 
niveau verandert het ‘zelf”: er is sprake van de ontwikkeling van een nieuwe 
identiteit.  
 
Laroche e.a. (1996) hebben eveneens dimensies van sociale integratie geana-
lyseerd. In de onderzoeken die zij bespreken worden verschillende dimensies 
onderscheiden. Clark e.a. (1976) zien drie dimensies: acculturatieve balans 
(kennis over beide culturen), traditionele oriëntatie (gedrag als lid van de eigen, 
traditionele cultuur) en ‘Anglo face’ (sterke participatie in de meerderheids-
cultuur). Zij zien een verschuiving van oriëntaties over generaties heen. Keefe & 
Padilla (1987) onderscheiden twee dimensies: cultureel bewustzijn (kennis van 
traditionele en gastcultuur) en etnische loyaliteit (culturele oriëntatie, voorkeur 
voor een bepaalde cultuur). Het cultureel bewustzijn van de traditionele cultuur 
daalt volgens hen snel over generaties, de loyaliteit blijft echter tot de vierde 
generatie aanwezig. Rosenthal & Feldman (1992) maken voor de integratie van 
minderheden onderscheid tussen kernelementen, zoals attitude ten opzichte van 
lidmaatschap van een etnische groep, en perifere elementen, zoals het gedrag en 
kennis aspect. De laatste zijn volgens hen makkelijker te veranderen dan de 
eerste. 
 
Er is het nodige onderzoek over factoren die bepalen welke keuzes gemaakt 
(kunnen) worden om al dan niet te assimileren in de meerderheidscultuur. Dat zijn 
deels individuele factoren als leeftijd, sekse, onderwijs, inkomen, beroep, 
burgerlijke staat, taalvaardigheid, het hebben van kinderen in de schoolleeftijd en 
leeftijd ten tijde van immigratie, maar ook ‘toegewezen kenmerken’ als 
huidskleur en contextfactoren als de grootte van de groep waartoe men behoort en 
segregatie in woonpatronen. 
 
Er zijn ook diverse hypothesen geformuleerd ter voorspelling van integratie- of 
segregatieprocessen. De assimilatie-hypothese van Massey & Denton (1992), die 
onderzoek deden onder de Mexicaanse bevolkingsgroep in de VS, stelt dat 
naarmate de tijd verstrijkt en de sociaal-economische status hoger wordt, Mexica-
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nen eerder een blanke identiteit aannemen. De ‘ethnic enclosure’ hypothese 
voorspelt een versterking van raciale identiteit als groepen met een verschillend 
uiterlijk geconcentreerd zijn in bepaalde buurt en sociaal-economische omgeving. 
De ‘ethnic competition’ hypothese stelt echter juist dat als een groep uit zijn 
omgeving komt en met andere groepen in competitie gaat, zij zich meer bewust 
worden van etnische en culturele verschillen. De resultaten komen het meest 
overeen met de assimilatie hypothese. 
 
Volgens Van Oudenhoven & Eisses (1998), die zich baseren op de hierboven 
reeds genoemde onderscheidingen van Berry, is de gekozen strategie afhankelijk 
van het beleid van de samenleving en van de mate waarin de minderheid zichzelf 
ziet als behorend bij een speciale etnische groep. Mensen met een sterk etnisch 
zelf-concept zijn eerder geneigd tot integratie. Een zwak etnisch zelf-concept gaat 
vaker samen met assimilatie. De onderzoekers voorspelden dat de meerderheid 
meer sympathie heeft voor assimilerende dan voor integrerende minderheden, 
omdat mensen een voorkeur hebben voor mensen die op hen lijken (‘similarity 
attraction’ hypothese). Dit bleek te kloppen. Ook voorspelden zij dat integratie 
eerder leidt tot sociale categorisatie, wat kan leiden tot stereotypering (‘social 
identity’ theorie en ‘continuum model’). Om dit te voorkomen, hanteren 
minderheden een assimilatie-strategie. Als dit echter moeilijk is, of niet wordt 
gewaardeerd door de eigen etnische groep, kan een integratie-strategie een 
positieve sociale identiteit bevorderen. Voor deze voorspelling werd ook steun 
gevonden. Verder werd voorspeld dat als groepen niet voor elke categorie 
hetzelfde zijn, bijvoorbeeld als een deel van de mensen met een bepaalde etnische 
achtergrond hetzelfde geloof heeft als een deel van de mensen met een andere 
etnische achtergrond, er minder sprake is van vooroordelen, discriminatie en 
intergroep-conflict. Ook deze voorspelling kwam uit. 
 
Anderson & Christie (1982) hebben assimilatie en integratie vanuit het 
netwerkperspectief bekeken. Bij assimilatie voegen allochtonen zich in een 
meerderheidsnetwerk, bij integratie zijn ze niet in staat de einden van het 
thuisnetwerk aan het nieuwe netwerk te koppelen. Allochtone netwerken kunnen 
voordelen bieden door toegang tot informatie en contacten. Ze kunnen mensen 
echter ook afsluiten van ‘resources’ en opwaartse mobilisatie belemmeren. Hoe 
meer instituties een etnische groep zelf heeft, hoe minder ze die van de 
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meerderheidsgroepen nodig heeft. Dit kan individuele mobiliteit belemmeren. 
Etnische netwerken kunnen echter ook een psychische schuilplaats vormen voor 
nieuwkomers.  
 
Uit bovenstaande schets worden twee dingen duidelijk. Ten eerste dat het begrip 
(sociale) integratie in de onderzoeksliteratuur sterk verbonden is met het etnisch-
culturele aspect: het gaat vrijwel steeds over de integratie van etnische en 
culturele minderheden in een meerderheidscultuur. Sociale integratie bezien 
vanuit de aspecten religie of sociaal-economische status lijkt veel minder 
bestudeerd te worden. Ten tweede dat het meeste onderzoek, en de meeste 
theorievorming, betrekking heeft op integratie van volwassenen. Of preciezer: de 
indicatoren voor een geslaagde integratie worden ontleend aan de volwassen 
levensfase (bereikt onderwijsniveau, deelname aan arbeidsmarkt, deelname aan 
netwerken/sociale verbanden). Voor de sociale integratie van kinderen in de 
basisschoolleeftijd, waar wij in deze studie de blik op richten, is in deze literatuur 
weinig houvast te vinden. Wel kan worden afgeleid welke variabelen van belang 
(kunnen) zijn voor de verklaring van de het al dan niet geïntegreerd zijn van 
kinderen in de schoolleeftijd: zelfbeeld, etnische identiteit, en contextfactoren als 
het al dan niet opgroeien in een gesegregeerde omgeving. Een indicator voor het 
geïntegreerd zijn zelf is echter voor kinderen lastiger te vinden. Deelname aan het 
onderwijs is voor hen nog verplicht, deelname aan de arbeidsmarkt nog niet aan 
de orde, het vervullen van maatschappelijke taken evenmin. Voor kinderen moet 
eerder gedacht worden aan het hebben van sociale contacten buiten de eigen 
groep, deelname aan het verenigingsleven en, natuurlijk, het zich sociaal 
geaccepteerd voelen in de school(klas). Voor hen is dus uitsluitend de sociaal-
culturele dimensie van sociale integratie relevant. Voor de invloed van de ouders 
op de positie van de kinderen biedt de besproken literatuur wel meer houvast. We 
zullen dit gebruiken in de deelstudie die gaat over ouderkenmerken (hoofdstuk 6).  
 
Wat wel mogelijk is, is de begrippen die gebruikt worden bij de beschrijving van 
het acculturatieproces van allochtonen te veralgemeniseren naar de positie van 
andere groepen in de samenleving. De noties over bijvoorbeeld meerderheids- en 
minderheidspositie zijn immers ook relevant voor het denken over integratie- en 
segregatieprocessen waarin geloof, sociaal milieu en cognitieve vaardigheden 
voorop staan. Hetzelfde geldt voor begrippen als marginalisatie, culturele 
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identiteit, en, voor ons belangrijk in deze studie, het begrip ‘segregatie’. 
Segregatie kan namelijk in ruimere zin worden opgevat als een proces, waarbij 
personen met gemeenschappelijke kenmerken zich groeperen op een bepaalde 
plaats. Het begrip kan ook naar een toestand verwijzen, waarbij verwezen wordt 
naar de mate van groepering die op een bepaalde plaats bestaat. Een andere 
betekenis van segregatie betreft het geheel van praktijken en activiteiten die zijn 
gericht op het isoleren van een bepaalde bevolkingsgroep ten opzichte van de 
overige bevolking. Het begrip kan ook gebruikt worden om de sociale scheiding 
tussen groepen aan te duiden, de sociale segregatie (Tesser e.a., 1995). Tevens is 
het begrip relevant voor groepen in verschillende sociaal-economische 
omstandigheden, met verschillende levensbeschouwelijke overtuiging of in 
verschillende onderwijssystemen. 
 
We hebben in het bovenstaande gezien dat integratie participatie in verschillende 
sociale verbanden veronderstelt. Iemand is goed geïntegreerd wanneer hij of zij 
deelneemt en deel heeft aan een of meer sociale verbanden (Meerjarenprogramma 
Jeugdonderzoek 1998-2001). Participatie kan echter tevens gezien worden als een 
manier waarop kennis verworven wordt die noodzakelijk is om geïntegreerd te 
raken in de samenleving. Kinderen maken zich op de basisschool niet alleen 
intellectuele vaardigheden eigen, maar de school is ook een plaats waar ze leren 
met andere kinderen om te gaan. De school kan dan ook beschouwd worden als 
een leerschool in sociale vaardigheden en sociale integratie. Het onderwijs heeft 
ook een integrerende taak, in die zin dat er gemeenschappelijk gedeelde kennis en 
waarden worden bijgebracht (Tesser e.a., 1995; Peschar, 1997). Tijdens het 
proces van ingroeien in de samenleving maken jongeren zich eigenschappen, 
vaardigheden, kennis, waarden en normen eigen die hen in staat stellen 
maatschappelijk adequaat te functioneren in de volwassenheid (Anker, Bakker, 
Bosters & Glas, 1995; Van der Ploeg & Scholte, 1990).  
 
Zoals eerder gesteld is voor kinderen alleen de sociaal-culturele dimensie van 
integratie relevant. Het hebben van sociale contacten van diverse aard met 
verschillende groeperingen speelt daarin een cruciale rol. Ouders en scholen 
verschillen in de mogelijkheden die zij in dit opzicht voor kinderen creëren. 
Factoren die hierbij van invloed zijn, zijn bijvoorbeeld de mate waarin de ouders 
zelf geïntegreerd zijn in de samenleving en de vrijheden die zij hun kinderen in 
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dit opzicht toestaan. Ook factoren op school zijn van invloed. Afhankelijk van de 
samenstelling in sociaal-economisch, etnisch of religieus opzicht bieden scholen 
meer of minder mogelijkheden tot sociale contacten met verschillende groe-
peringen in de samenleving. Over de invloed van scholen op integratie in het 
algemeen zijn weinig onderzoeksgegevens te vinden. Wel is er veel onderzoek 
gedaan naar de effecten van gesegregeerde en geïntegreerde scholen. We 
bespreken dit later in dit hoofdstuk. 
 
Vatten we de bevindingen rond het begrip sociale integratie in de context van het 
primair onderwijs samen (vraag 1 van deze deelstudie), dan kunnen we voorlopig 
concluderen dat: 
- van de twee dimensies die aan sociale integratie worden onderscheiden, 

namelijk een structurele en een sociaal-culturele, alleen de laatste relevant is 
voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs (voor hun ouders zijn 
beide dimensies relevant); 

- de literatuur over integratieprocessen vooral gaat over de integratie van 
etnische minderheden, maar dat de mechanismen die daarin een rol spelen 
voor een groot deel ook toepasbaar lijken op integratie bezien vanuit de 
invalshoeken sociaal milieu, religie en cognitieve vaardigheden; 

- het opgroeien in een al dan niet gesegregeerde opvoedings- en onderwijs-
omgeving een belangrijke factor vormt als het gaat om integratieprocessen. 

 
 
2.3  Verklaringen voor onderwijsongelijkheid: sociaal milieu, etnici-

teit, religie, risicostatus 
 
In deze paragraaf zullen we in kort bestek een antwoord geven op de vraag wat de 
relatie is tussen elk van de invalshoeken sociaal milieu, etniciteit, religie en 
risicoleerling enerzijds en schoolprestaties en psychosociaal functioneren 
anderzijds, en vooral op de vraag welke verklaringen er bestaan voor deze relatie. 
Het doel daarvan is het opsporen van theoretische noties die van dienst kunnen 
zijn bij het uitwerken van de onderzoeksvragen voor de deelstudies, en van 
variabelen die daarvoor relevant zijn. Ook de vraag naar de overlap tussen de 
verklaringen vanuit de verschillende invalshoeken interesseert ons hier. 
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Omdat het hier gaat om een uitgebreid en vrij algemeen bekend onder-
zoeksterrein, dat elders beter besproken en gedocumenteerd is dan we in het kader 
van deze deelstudie kunnen doen, volstaan we met een korte samenvatting van de 
voor ons doel belangrijkste theorieën, zonder uitvoerige verwijzingen.  
 
2.3.1  Sociaal milieu 
In Nederland heeft veel onderzoek plaatsgevonden naar de relatie tussen de 
maatschappelijke positie van ouders en die van hun kinderen2. Ondanks een actief 
overheidsbeleid om ongelijke kansen van verschillende sociale milieus te 
verkleinen, is sociale herkomst – vooral het ouderlijk opleidingsniveau – nog 
altijd van invloed op onderwijssucces bij alle transities in Nederlandse 
schoolloopbanen. Reeds bij intrede in het basisonderwijs bestaan grote 
verschillen tussen leerlingen uit verschillende sociale strata, en in de loop van het 
basisonderwijs worden de verschillen nog groter (Driessen, 1996).  
 
Voor een verklaring van effecten van sociale status op onderwijsprestaties wordt 
vaak de theorie van Kohn als uitgangspunt genomen. Volgens Kohn zijn 
levensomstandigheden, in het bijzonder werkomstandigheden, sterk bepalend 
voor de waarden en oriëntaties die een persoon koestert. Hogere statusgroepen 
hebben in hun beroepsleven de mogelijkheid tot zelfbepaling, dat wil zeggen 
werkomstandigheden die onafhankelijkheid, initiatief en kritisch denken vereisen 
en bevorderen. Zelfbepaling is in deze statusgroepen de dominante waarde, zowel 
in de opvoeding als daarbuiten. Daarentegen is in de lagere sociale strata 
conformiteit kenmerkend voor het zelfconcept en de oriëntaties. In Nederland is 
deze these al eerder onderzocht, bijvoorbeeld door Van der Velden (1990). Hij 
vond dat zelfbepaling of conformiteit inderdaad in sterke mate samenhangen met 
de sociale status van ouders, maar deze (opvoedings)oriëntaties bleken slechts een 
geringe invloed uit te oefenen op de prestaties van de kinderen. 
 
Een andere verklaring is de cultureel kapitaal theorie van Bourdieu. Sociale 
ongelijkheid wordt volgens deze theorie bepaald door verschillen in cultureel 
kapitaal. Elke statusgroep heeft volgens Bourdieu een eigen habitus: het geheel 
van linguïstische en culturele competenties en affiniteiten die vooral in de 

2 Zie voor overzichten bijvoorbeeld Meijnen & Riemersma (1992) en  Dronkers & Ultee (1995). 
 



Sociale Integratie in het Primair Onderwijs 
 

20

primaire socialisatie zijn verworven. Om succesvol te kunnen functioneren in het 
onderwijssysteem wordt vertrouwdheid met de cultuur van de dominante 
statusgroepen verondersteld. De socialisatie in het gezin is hierbij van beslissende 
invloed. De theorie bevat veel verwijzingen naar de milieuspecifieke 
ontwikkeling van de zogenoemde expressieve kwalificaties. Expressieve 
kwalificaties zijn de normen, attituden, voorkeuren en gewoonten die door het 
leven in het primaire samenlevingsverband worden verworven. Gezinnen 
verschillen met name wat betreft deze kwalificaties in hetgeen zij kinderen 
aanreiken. Voor leerlingen uit de middenklassen zou een veel grotere 
correspondentie bestaan tussen de eisen die het onderwijs stelt aan de expressieve 
kwalificaties van de leerling en hetgeen de leerling in het gezin van herkomst 
verwerft. Falen wat betreft expressieve kwalificaties heeft negatieve gevolgen 
voor de schoolloopbaan van de leerling. De wijze waarop schoolse kennis wordt 
overgebracht en de daarbij veronderstelde codes en verwachte competenties 
vergroten de verschillen tussen statusgroepen die bij intrede in het basisonderwijs 
reeds aanwezig zijn (Van der Velden, 1990; Meijnen, 1990; Leseman, Sijsling, 
Jap-A--RH 	 ùDKLQ� ������ 
  
De cultureel kapitaal theorie is eveneens al diverse malen onderzocht in 
onderzoek naar onderwijsongelijkheid. Over het algemeen wordt de relatie tussen 
sociale status en cultureel kapitaal (sterk) bevestigd gevonden, maar dat geldt niet 
altijd voor cultureel kapitaal als voorspeller van onderwijssucces, na controle 
voor sociale status (Driessen, 2001). 
 
De bovenstaande verklaringen hebben allebei primair betrekking op opvoe-
dingsgedrag van ouders, dus op gezinsfactoren. Door verschillende auteurs wordt 
echter ook gewezen op het belang van netwerken bij de verklaring van 
onderwijsachterstanden die samenhangen met sociaal milieu. Meijnen (1990) 
wijst er bijvoorbeeld op dat de inhoud en duurzaamheid van de interacties binnen 
het sociale netwerk waarvan het gezin deel uitmaakt en het netwerk dat ouders 
voor hun kinderen organiseren, van invloed zijn op de ontwikkeling van de 
leerlingen. Het gaat hierbij om zaken als schoolkeuze, keuze van vrienden en 
buurt, en vrijetijdsbesteding van de kinderen. Het organiseren van de 
pedagogische invloed van ouders via het effectief arrangeren van de sociale 
omgeving lijkt statusspecifieke kenmerken te vertonen. Ook de mate waarin 
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gezinnen gebruik kunnen maken van sociale hulpbronnen speelt hierbij een rol 
(Van der Velden, 1991). Vooral dit laatste verwijst naar een theorie die we nog 
zullen bespreken bij het onderwerp ‘religie’, namelijk de theorie over functionele 
gemeenschappen. 
 
Oorzaken voor milieugebonden verschillen in schoolsucces worden ook gezocht 
op schoolniveau. Twee mechanismen worden hier bij herhaling genoemd. In de 
eerste plaats de hierboven al vermelde ‘mismatch’ tussen school en thuis voor 
kinderen uit lagere statusgroepen (het onderwijs veronderstelt en bouwt voort op 
een middenklassecultuur). In de tweede plaats het verschijnsel van de ongelijke 
leerkrachtverwachtingen: leerkrachten, zelf in de regel afkomstig uit de 
middenklasse, hebben de neiging om lagere verwachtingen te koesteren van 
kinderen uit lagere statusgroepen.  
 
2.3.2  Etniciteit 
Naar de positie van allochtone kinderen in het onderwijs is eveneens veel 
onderzoek gedaan. Dit wijst systematisch op een achterstand van allochtone 
kinderen ten opzichte van de autochtone kinderen. Zij halen lagere prestaties op 
toetsen, stromen door naar lagere vormen van voortgezet onderwijs, verlaten 
vaker het onderwijs zonder diploma, blijven vaker zitten en worden (recent) vaker 
doorverwezen naar het speciaal onderwijs. De mate van achterstand verschilt voor 
de etnische groepen. De achterstand is het grootst voor Turkse en Marokkaanse 
leerlingen, en geringer voor de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen. In de loop 
van de jaren heeft zich wel een verbetering voorgedaan in de onderwijspositie van 
allochtone kinderen, maar de achterstand ten opzichte van de autochtone kinderen 
is blijven bestaan (Driessen, 2000; Tesser e.a., 1999). 
 
Evenals bij de autochtone achterstandsleerlingen worden de onderwijs-
achterstanden van allochtone leerlingen veelal verklaard uit de sociaal-econo-
mische status van het gezin, met name het lage opleidingsniveau van de ouders. 
Het overheidsbeleid ten aanzien van achterstanden van de autochtone 
arbeiderskinderen en de migrantenkinderen werd dan ook samengevoegd tot een 
beleid dat gericht is op het opheffen of terugdringen van onderwijsachterstanden 
van leerlingen ten gevolge van hun sociale, economische en culturele situatie. De 
achterliggende gedachte bij de combinatie van het beleid ten aanzien van de 
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autochtone en de allochtone groepen was dat de problemen van de allochtone 
kinderen, die meestal uit de lagere sociaal-economische groepen afkomstig 
waren, in principe dezelfde zijn als die van de autochtone arbeiderskinderen 
(Driessen & Dekkers, 1997). Bij de allochtone leerlingen spelen daarnaast ook 
migratiefactoren een rol, zoals de duur van het verblijf in Nederland, de 
beheersing van de Nederlandse taal, het moment van intrede in het Nederlandse 
basisonderwijs en kennis van het Nederlandse onderwijssysteem. Aanvankelijk 
bestond het idee dat de problemen van de migranten vanzelf zouden worden 
opgelost door de toename in verblijfsduur. Dit bleek echter niet het geval. In 
verschillende onderzoeken is bovendien gebleken dat de onderwijsachterstanden 
van allochtone leerlingen niet volledig verklaard kunnen worden uit de factoren 
etniciteit en sociaal-economische status (Mulder, 1996). 
 
Empirisch is moeilijk aantoonbaar of voor allochtone leerlingen sociale status dan 
wel etniciteit de belangrijkste voorspeller is van schoolsucces, vanwege de hoge 
samenhang tussen beide kenmerken: het overgrote deel van de allochtonen is 
immers tevens laag-opgeleid3. Toch zijn er wel onderzoeksresultaten die laten 
zien dat er naast de sociaal-economische factor ook nog sprake is van een apart 
etnisch effect op schoolprestaties. Dit kan niet geheel verklaard worden door de 
eerder genoemde migratiefactoren (verblijfsduur, beheersing van het Nederlands, 
e.d.). Voor dat ‘extra effect’ zijn verschillende verklaringen aangedragen, zoals:  
- opvoedingsdenkbeelden en -gedrag van ouders (traditioneel vs. egalitair), wat 

zou leiden tot een nog grotere kloof tussen school en thuis voor (sommige) 
allochtone leerlingen dan voor autochtone kinderen uit lagere sociale milieus; 

- culturele oriëntatie (geneigdheid zich te oriënteren op het oorspronkelijk 
herkomstland tegenover oriëntatie op het land van verblijf, zie ook de eerder 
besproken assimiliatie/integratie-strategieën); 

- geringe kennis van het onderwijs bij allochtone ouders, hetgeen leidt tot 
minder contact tussen school en ouders en minder (adequate) ondersteuning 
van de schoolloopbaan van de kinderen; 

3  Zie voor onderzoek naar dit verschijnsel bijvoorbeeld Roelandt, Martens & Veenman (1991), 
Pels & Veenman (1996) en Driessen & Dekkers (1997). 
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- (gebrek aan) beschikbaarheid van sociaal kapitaal/netwerken in eigen etnische 
kring en daarbuiten; 

- onvoldoende gevoeligheid voor de achtergronden van allochtone leerlingen bij 
leerkrachten, onvoldoende adequaat onderwijsaanbod; 

- etnisch-specifieke vooroordelen bij leerkrachten, leidend tot extra lage 
verwachtingen. 

 
Voor elk van deze verklaringen is voldoende onderzoek beschikbaar dat aantoont 
dat het betreffende verschijnsel zich voordoet (Eldering, 1988; Pels, 1991, 1994; 
Ledoux & Derriks, 1994; Pels & Veenman, 1996; Crul, 1999; Van der Veen, 
2001; Zhou & Bankston, 1994; Hao & Bonstead-Bruns, 1998). Onderzoek dat 
laat zien dat één of meer van deze verklaringen ook een eigen bijdrage leveren 
aan het effect van etniciteit op onderwijsprestaties, is er echter nog niet. 
 
2.3.3 Religie 
Onderzoek waarbij een relatie wordt gelegd tussen de richting van de school, 
respectievelijk de geloofsovertuiging van de ouders en aspecten van onderwijs-
loopbanen van kinderen was tot de tweede helft van de jaren tachtig vrij 
zeldzaam. Na dat tijdstip is daar verandering in gekomen. In zijn algemeenheid 
kan dit type onderzoek worden gekarakteriseerd als effectonderzoek, waarin een 
min of meer causale relatie wordt gelegd tussen het aanhangen van een bepaald 
geloof, dan wel het bezoeken van een school van een bepaalde richting en 
bijvoorbeeld onderwijskansen. Opgemerkt moet worden dat er nogal wat variatie 
bestaat in dit soort onderzoek. In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van 
landelijke bestanden, maar dikwijls ook gaat het om lokale of regionale gegevens 
(bv. Jungbluth & Driessen, 1987; De Jong & Roeleveld, 1989). Soms staat één 
richting centraal of wordt een vergelijking uitgevoerd tussen een bepaalde 
richting en de gemiddelde school of leerling (bv. Dijkstra, 1992; Driessen & 
Bezemer, 1999). In een aantal gevallen staat de richting, dan wel het geloof zelf 
centraal, maar vaak komt het ook voor dat richting of geloof als contextuele of 
controle-variabele wordt meegenomen (bv. Jungbluth, 1997). 
 
Voor een uitgebreid overzicht van onderzoek uitgevoerd met als insteek de 
richting van de scholen wordt hier verwezen naar Dijkstra (1997). Dijkstra laat 
zien dat het onderzoek zich concentreert op cognitieve effecten (i.c. taal- en 
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rekenprestaties) aan het eind van het basisonderwijs en het begin van het 
voortgezet onderwijs. Niet-cognitieve effecten en andere fasen van de 
schoolloopbaan zijn slechts sporadisch onderzocht. Op grond van een review van 
de onderzoeksliteratuur concludeert Dijkstra dat de prestaties van leerlingen op 
scholen van uiteenlopende richting verschillen, hoewel het patroon niet altijd 
even coherent is. Ook nadat gecorrigeerd is voor verschillen in leerlingpopulaties, 
blijven deze verschillen bestaan. Het effect van richting blijkt nadelig voor 
openbare scholen en gunstig voor het bijzonder onderwijs (vgl. Driessen & Van 
der Slik, 2001).  
 
Bij de vraag naar de effecten van denominatie is het van belang onderscheid te 
maken tussen het gezins- en het schoolniveau. Op het gezinsniveau heeft 
denominatie betrekking op de godsdienst van het gezin. Bij schoolniveau gaat het 
om de richting van de school. De levensbeschouwelijke richting van de school 
hoeft niet samen te vallen met de religieuze achtergrond van de leerling. Het tot 
nu gedane onderzoek heeft ófwel betrekking op de relatie tussen gezinsgodsdienst 
en schoolprestaties (bijvoorbeeld uitgaande van de veronderstelling dat in 
bepaalde religieuze milieus in sterkere mate sprake zou zijn van een prestatie-
georiënteerde cultuur of een cultuur van geletterdheid, zie Dijkstra, 1992), óf op 
de relatie tussen de denominatie van de school en de prestaties van leerlingen. 
Voor onze vraagstelling rond sociale intergratie is echter vooral de vraag van 
belang of het voor de leerlingen iets uitmaakt of zij op een school zitten waarvan 
de denominatie overeenstemt met de gezinsgodsdienst, en of zij daar in religieus 
opzicht behoren tot de meerderheid of de minderheid. Onderzoek naar deze vraag 
is nog nauwelijks beschikbaar. 
 
Er zijn verschillende hypothesen geformuleerd, en deels ook getoetst, over de 
relatie tussen gezinsgodsdienst en schoolprestaties van leerlingen. Eén van deze 
hypothesen stelt dat dit verband loopt via specifieke opvoedingswaarden en -
gedrag (Dijkstra & Van Laarhoven, 1990). Een andere, die vooral door 
voorstanders van islamitische scholen wordt geponeerd, is dat religieuze 
overeenstemming tussen school en gezin de eigen identiteit versterkt, en dat 
daarmee het zelfbewustzijn van leerlingen wordt bevorderd. Verondersteld wordt 
ook dat islamitische scholen zullen leiden tot grotere ouderbetrokkenheid, wat een 
positief effect op de prestaties zal hebben. Van beide zaken wordt een gunstig 
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effect verwacht op de integratie van de kinderen in de Nederlandse samenleving. 
Tegenstanders van de islamitische scholen verwachten echter juist dat dit type 
school tot isolement en segregatie zal leiden en dat de Nederlandse waarden en 
normen daar onvoldoende tot hun recht komen. Gevreesd wordt verder dat door 
het ontbreken van een Nederlandstalig referentiekader de taalachterstand alleen 
maar zal toenemen.  
 
In eerdere analyses op PRIMA-data (Driessen & Bezemer, 1999) zijn deze 
hypothesen over islamitische scholen al eens getoetst. Voor meer 
ouderbetrokkenheid en -participatie werd geen bevestiging gevonden. En ondanks 
het feit dat er op deze scholen een betere afstemming bleek te bestaan op de 
specifieke leerlingpopulatie bleken de leerlingen zich niet beter thuis te voelen op 
school en ook niet meer zelfvertrouwen te hebben dan leerlingen op vergelijkbare 
scholen. Op een enkele uitzondering na bleken de prestaties niet overtuigend 
hoger, maar ook niet lager te liggen dan die van leerlingen op vergelijkbare 
scholen.  
 
Voor de verklaring van effectiviteitsverschillen tussen scholen van verschillende 
denominatie zijn ook verschillende hypothesen geformuleerd. De eerste is de 
selectiviteitsthese. Deze houdt in dat, ook na controle voor verschillen in 
capaciteiten en etnische en sociaal-economische achtergrond, er mogelijk nog 
andere relevante verschillen tussen leerlingen bestaan in de verschillende typen 
denominatie. Bijzondere scholen zouden betere of meer gemotiveerde leerlingen 
aantrekken, die op meer onderwijsgerichte gezinnen zouden kunnen terugvallen. 
Alternatieve verklaringen worden bijvoorbeeld gezocht in het feit dat ouders, 
docenten en besturen rond scholen in een minderheidspositie een grotere 
betrokkenheid zouden hebben. Dergelijke scholen zouden min of meer 
gedwongen worden te concurreren met de in de betreffende regio dominante 
scholen. Uit onderzoek van Hofman (1993) blijkt dat effectiviteitsverschillen 
tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs voor een groot deel te maken 
hebben met verschillen in bestuursvorm. Bijzondere scholen zouden effectiever 
beheerd en bestuurd worden. Binnen de private bestuursvorm is bovendien meer 
gelegenheid voor invloed van interne geledingen op bestuursbeslissingen. 
Volgens Dronkers (1992) zouden bijzondere scholen een beter pedagogisch 
klimaat kunnen realiseren, doordat zij zich door de private bestuursvorm kunnen 
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afschermen van zaken als de lokale politiek of onderwijsexperimenten. Ook 
ondersteunende oudernetwerken rond bijzondere scholen zouden de school een 
extra potentieel voor het realiseren van goede prestaties verschaffen. De theorie 
van de functionele gemeenschappen lijkt hierbij volgens Dijkstra een bruikbaar 
uitgangspunt te vormen. Dijkstra (1997) onderscheidt twee oriëntaties op 
onderwijs. In de eerste oriëntatie wordt de school gezien als instrument voor 
emancipatie en maatschappelijke cohesie. De school doorbreekt in deze visie de 
materiële en culturele grenzen die het ouderlijk milieu stelt, biedt het kind een 
kanaal voor sociale mobiliteit en integreert leerlingen met uiteenlopende 
religieuze, culturele en etnische identiteiten in de dominante nationale cultuur. In 
de tweede oriëntatie is de school het verlengde van het gezin, als instrument voor 
de overdracht van waarden van het gezin en de gemeenschap waarin dat gezin is 
opgenomen. De school is in deze visie een instrument van de ouders voor de 
overdracht van een gemeenschappelijke cultuur van de ene op de volgende 
generatie. Beide oriëntaties kunnen goed samengaan in min of meer homogene 
samenlevingen, waarin de maatschappij het verlengde is van de gemeenschappen 
die haar vormen en gezinnen die daar onderdeel van zijn. De school dient dan de 
belangen van zowel gezin, gemeenschap als maatschappij. In een plurale, dat wil 
zeggen cultureel, etnisch of religieus heterogene maatschappij kunnen de 
oriëntaties echter conflicteren. 
  
De aandacht voor de betekenis van de gemeenschap waarin de school opgenomen 
is, is terug te voeren op de discussie over verschillen in effectiviteit tussen 
scholen van uiteenlopende signatuur. Uit onderzoek van Coleman (1981) bleek 
dat leerlingen uit achterstandsgroepen profiteren van de relatief gunstige 
onderwijskansen die Amerikaanse katholieke scholen bieden. Coleman & Hoffer 
(1987) verklaren deze onderwijsresultaten uit de functionele gemeenschappen 
waarvan katholieke scholen onderdeel zijn. Het sociaal kapitaal dat in dergelijke 
gemeenschappen aanwezig is, zou een extra hulpbron bieden voor het realiseren 
van goede prestaties op school.  
Lokale gemeenschappen zijn in deze visie voorbeelden van functionele gemeen-
schappen, met als kenmerkende eigenschappen een relatief gesloten netwerk van 
wederkerige sociale relaties tussen generaties en een dominant normensysteem 
dat nauw met de sociale structuur verbonden is. Niet ieder hoeft de normen van 
de gemeenschap in dezelfde mate te dragen, maar van belang is wel dat er een 
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duidelijke, dominante set sociale normen heerst, die vanuit de gemeenschap 
bevestigd wordt. Het homogene normensysteem en het gesloten netwerk creëren 
een uniforme en effectieve pedagogische omgeving, zowel via bekrachtiging 
buiten het directe bereik van de ouders, zoals door ouders van vriendjes en andere 
volwassenen rond het kind, als via de school, door een dominante normenset en 
het niet ter discussie staan van rollen. De kansen op een succesvolle onderwijs-
loopbaan worden vergroot door de beschikbare sociale hulpbronnen binnen de 
functionele gemeenschap. Op deze wijze worden de gebrekkige hulpbronnen van 
leerlingen uit achterstandsgroepen gecompenseerd, zodat ze vooral ook de onder-
wijskansen van leerlingen uit de lagere sociale milieus ten goede zouden komen. 
 
In dit verband is de ‘differential sensitivity’ hypothese van Coleman e.a. (1966) 
van belang. Deze hypothese houdt in dat lage presteerders meer profiteren van 
school dan de hoog presterenden, omdat zij in sterkere mate afhankelijk zijn van 
school door de geringere hulpbronnen vanuit het thuismilieu. Het zogenaamde 
Mattheus-effect daarentegen voorspelt juist dat de goede leerlingen steeds beter 
worden omdat hun superieure hulpbronnen hen voordelen geven boven de 
leerlingen met minder hulpbronnen.  
 
Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen brokkelen functionele 
gemeenschappen en het daarin beschikbare sociale kapitaal steeds verder af 
(Putnam, 1995). Functionele gemeenschappen in traditionele zin komen dan ook 
bijna niet meer voor, maar in gewijzigde vorm spelen deze processen ook in de 
huidige plurale samenleving vermoedelijk nog een rol. Deze zouden dan minder 
het karakter hebben van een functionele waardengemeenschap, waarvan sprake is 
als de school is opgenomen in een hecht netwerk van intergenerationele relaties, 
maar nog wel van waardengemeenschap. Hiermee wordt bedoeld dat er sprake is 
van een grote mate van overeenstemming over de waarden en normen op school 
en in de sociale omgeving van de leerling. Dit zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot 
een grotere sociale controle, waarbij minder schooluitval plaatsvindt.  
 
Bosker, Dijkstra & Peschar (1995) hebben analyses uitgevoerd uitgaande van de 
veronderstelling dat de gereformeerde scholen in Nederland bij uitstek de 
kenmerken vertonen van de functionele gemeenschappen. Hierdoor zouden de 
schoolprestaties op gereformeerde scholen onder invloed van de hulpbronnen 
binnen de gereformeerde functionele gemeenschappen hoger zijn dan die op 
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scholen van andere richtingen. De verwachte positieve effecten van de 
aanwezigheid van een functionele gemeenschap rond de school blijken bevestigd 
te worden, maar niet in alle opzichten. De meeste steun wordt gerapporteerd voor 
de zogenaamde vangneteffecten, namelijk de verwachting dat de functionele 
gemeenschap vooral bescherming biedt tegen schooluitval en achterblijven, en 
tegen doubleren en afstroom. Vooral leerlingen uit de lagere sociale milieus 
profiteren van dit vangnet.  
 
Carbonaro (1998) onderzocht in dit verband een aspect van Colemans theorie 
over sociaal kapitaal, namelijk ‘intergenerational closure’, waarmee de mate 
bedoeld wordt waarin ouders contact hebben met de ouders van de 
leeftijdsgenoten van hun kind. Sociale netwerken die gekenmerkt worden door 
‘closure’ zouden gemakkelijker sociaal kapitaal genereren. ‘Closure’ houdt in dat 
individuen contact hebben met elkaar, zodat informatie verzameld kan worden en 
gemeenschappelijke verwachtingen en normen afgedwongen kunnen worden door 
het gebruik van sancties en beloningen. De mate van ‘intergenerational closure’ 
bleek significant positief geassocieerd met rekenprestaties, maar niet met de pres-
taties in andere vakken. Bovendien bleek de mate van ‘intergenerational closure’ 
van invloed op de kans op schooluitval. De vraag welke kenmerken van sociale 
netwerken nu precies de resultaten verklaren kon op grond van dit onderzoek niet 
beantwoord worden. Carbonaro pleit voor nader onderzoek waarbij ook de 
kwaliteit van de interacties tussen personen in het netwerk betrokken zou moeten 
worden.  
 
We hebben hier aan de theorie over functionele gemeenschappen wat uitvoeriger 
aandacht besteed, omdat hij expliciet verwijst naar de variabele schoolcompositie 
(het gaat immers om gemeenschappen waarin een school met hoofdzakelijk of 
uitsluitend ‘gelijkgezinden’ de kern vormt), Maar ook omdat al eerder, bij de 
bespreking van hypothesen over sociaal milieu, het opzoeken of creëren van een 
dergelijke waardengemeenschap als kenmerkend werd gezien voor ouders uit 
hogere milieus. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de schoolkeuze: ouders 
kiezen dan een school met veel gelijkgezinden. Dit versterkt vervolgens weer de 
werking van cultureel kapitaal: het feit dat ook andere kinderen op de school over 
veel cultureel kapitaal beschikken vergroot, via onderlinge beïnvloeding en 
stimulans, de eigen kans op schoolsucces. 
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2.3.4 Risicoleerlingen 
Leerlingen met leermoeilijkheden of andere specifieke onderwijsbehoeften zijn in 
Nederland lange tijd in aparte scholen of klassen onderwezen, dus in een 
gesegregeerd onderwijssysteem. Dit kwam voort uit de gedachte dat in kleine 
klassen met speciaal opgeleide leerkrachten en speciaal onderwijsmateriaal beter 
tegemoet gekomen kon worden aan de specifieke behoeften van leerlingen op 
cognitief terrein. Bovendien werd aangenomen dat speciale klassen de 
psychosociale ontwikkeling en met name het zelfvertrouwen van leerlingen 
stimuleerden. 
 
Langzamerhand werden zowel in Nederland als in andere westerse landen 
vraagtekens geplaatst bij de segregatie van met name de leerlingen met relatief 
geringe onderwijsproblemen. Deze leerlingen zouden zoveel mogelijk onderwijs 
moeten krijgen in de reguliere setting samen met leeftijdsgenootjes (Madden & 
Slavin, 1983; Pijl & Meijer, 1995). In Nederland heeft het integratiestreven vorm 
gekregen in het Weer Samen Naar School (WSNS)-beleid, dat vanaf 1991 is 
ingevoerd. Dit beleid is erop gericht leerlingen die extra zorg behoeven zoveel 
mogelijk binnen het reguliere onderwijs op te vangen. 
  
Naast het terugbrengen van het aantal verwijzingen is de verbetering van de zorg 
van het regulier onderwijs voor kinderen met problemen een belangrijke 
doelstelling van het WSNS-beleid (Kool & Van Rijswijk, 1999). De groeiende 
uitstroom van leerlingen met relatief geringe onderwijs- en leerproblemen zou 
erop wijzen dat het regulier onderwijs deze leerlingen onvoldoende steun en 
begeleiding kon bieden. Volgens Van Rijswijk & Kool (1999) heeft deze omslag 
in het denken over onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften geen betrekking op de doelstellingen van het speciaal 
onderwijs. Ook het vroegere speciaal onderwijs zou volgens hen sterk gericht zijn 
op integratie van de leerlingen in de samenleving. De opvattingen over de weg 
waarlangs dit het best gerealiseerd kon worden verschilden echter. In het verleden 
ging men ervan uit dat integratie in de samenleving het best gerealiseerd kon 
worden via jaren van gesegregeerd onderwijs in een afzonderlijk 
onderwijssysteem, terwijl men nu integratie nastreeft langs de weg van 
geïntegreerd onderwijs.  
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Internationaal is naar de effecten van geïntegreerd dan wel gesegregeerd 
onderwijs aan leerlingen met leerproblemen veel onderzoek gedaan. Baker, Wang 
& Walberg (1995) voerden een overkoepelende analyse uit van drie meta-
analyses en concluderen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zowel 
in cognitief als in sociaal opzicht beter presteren in het regulier onderwijs dan in 
het speciaal onderwijs. De grootte van het effect blijkt echter sterk uiteen te lopen 
voor de individuele studies. Lipsky & Gartner (1996) rapporteren eveneens dat de 
meeste evaluaties van inclusief onderwijs (geïntegreerd onderwijs) aan leerlingen 
met onderwijs- en leerproblemen positieve effecten laten zien op cognitief, 
gedragsmatig en sociaal terrein, terwijl er geen negatieve effecten op de 
leerlingen zonder problemen worden gerapporteerd. Zij noemen echter ook 
studies die een minder positief beeld geven. De positieve effecten van 
‘mainstreaming’ blijken niet voor alle leerlingen met specifieke onderwijs-
behoeften op te gaan. Sommige leerlingen presteerden beter in het speciaal 
onderwijs, anderen juist in het inclusief onderwijs (Carlberg & Kavale, 1980). 
Ondanks aanzienlijke inspanningen, training en begeleiding van leerkrachten bij 
de opvang van leerlingen met specifieke behoeften blijken veel leerlingen in de 
inclusieve leeromgeving onvoldoende vooruitgang te boeken met betrekking tot 
het lezen (Zigmond e.a., 1995; Klingner e.a., 1998).  
 
Naast de prestaties in cognitief opzicht spelen ook psychosociale factoren een rol. 
Leerproblemen gaan vaak samen met aandachts- en motivatieproblemen. Stevens 
(1987) wijst in dit verband op de vicieuze cirkel die dreigt te ontstaan. Het feit dat 
het leren niet lukt kan leiden tot motivatieproblemen. Om de problemen bij het 
leren het hoofd te bieden is echter juist extra motivatie en volharding nodig en 
daaraan ontbreekt het de leerling door zijn negatieve ervaringen met het leren. 
Het is daarom van belang bij het onderwijs aan leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften expliciet aandacht te besteden aan de motivatie en het 
zelfconcept (Van der Leij, 1985). 
  
Zoals in het voorgaande genoemd blijkt uit meta-analyses van internationaal 
onderzoek dat inclusief onderwijs een positief effect heeft op de sociale 
ontwikkeling van leerlingen (Baker, Wang & Walberg, 1995; Lipsky & Gartner, 
1996). Peetsma & Roeleveld (1998) onderzochten het psychosociaal functioneren 
van leerlingen in het speciaal en regulier basisonderwijs in de Nederlandse 
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situatie. Zelfvertrouwen, sociaal gedrag, werkhouding, gezondheid en onderwijs-
ondersteunend thuisklimaat van leerlingen in het speciaal onderwijs werden door 
leerkrachten duidelijk minder positief beoordeeld dan die van leerlingen in het 
regulier basisonderwijs. Wanneer de analyses beperkt zouden worden tot een 
vergelijking tussen leerlingen in het speciaal basisonderwijs en vergelijkbare 
risicoleerlingen in het regulier onderwijs zou dit echter wellicht tot andere 
resultaten leiden. 
 
Bij het streven naar integratie van risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs 
is de vraag van cruciaal belang of leerlingen met problemen baat hebben bij 
opvang in het regulier onderwijs in cognitief en psychosociaal opzicht 
(Ruijssenaars, 1996, 1999)4. Deze leerlingen zullen immers in het regulier 
basisonderwijs blijven behoren tot de slechtst presterende leerlingen van de 
groep. Het is de vraag wat voor effecten dit heeft op hun welbevinden en op hun 
sociale positie in de klas. Uit onderzoek van Bakker & Van der Griendt (1999) 
bleek dat LOM-leerlingen beter geaccepteerd werden door hun groepsgenoten en 
een grotere mate van zelfvertrouwen hadden dan slecht presterende leerlingen in 
het regulier basisonderwijs, die remedial teaching of ambulante begeleiding 
kregen. Deze bevindingen worden toegeschreven aan het verschil in referentie-
groep. Met name het genivelleerde prestatieniveau in het speciaal basisonderwijs 
zou tot een relatief hoog zelfvertrouwen leiden. Onderzoek van Strang, Smith & 
Rogers (1978) vormde een ondersteuning van de referentietheorie. Leerlingen die 
een deel van de dag onderwezen werden in het regulier onderwijs en het andere 
deel onderwijs kregen in gesegregeerde klassen, kregen een beter zelfbeeld dan 
leerlingen die volledig gesegregeerd onderwijs kregen. Strang e.a. concluderen 
dat de leerlingen in het eerste geval de twee mogelijke comparatieve 
referentiegroepen selectief gebruikten voor het handhaven en verbeteren van hun 
zelfbeeld. Voor sociale vergelijkingen op cognitief terrein gebruikten zij de groep 
die het meest op hen leek, dat wil zeggen de andere kinderen met 
leermoeilijkheden in hun speciaal-onderwijsgroep. Voor vergelijking op het 

4 Overigens richt dit onderzoek zich bijna zonder uitzondering op mogelijke effecten voor de 
risicoleerlingen zelf, dat wil zeggen de kinderen met leer- en gedragsproblemen. Welke gevolgen 
plaatsing of handhaving van de betreffende kinderen in het reguliere onderwijs heeft voor de 
overige leerlingen is echter – al was het alleen maar vanuit een kwantitatief perspectief – op zijn 
minst even relevant, maar nog nauwelijks onderzocht.  
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terrein van zelfbeeld gebruiken zij hun nieuwe referentiegroep in het regulier 
onderwijs. De alternatieve verklaring dat de verbetering van het zelfbeeld 
opgetreden kan zijn als gevolg van de succeservaring die kinderen opdoen bij 
plaatsing in het regulier onderwijs, werd in een tweede onderzoek niet bevestigd. 
Bij plaatsing in het regulier onderwijs is het daarom van belang dat contact met 
vergelijkbare leerlingen mogelijk is om te voorkomen dat het zelfbeeld 
verslechtert. 
 
Deze bevindingen wijzen voor de vragen rond de integratie van risicoleerlingen 
op het belang van theorieën rond vergelijkingsprocessen. Omdat we deze echter 
breder toepasbaar achten, bespreken we ze verder in de volgende paragraaf, die 
gaat over verklaring van de effecten van school- en klassesamenstelling. 
 
 
2.4  Compositie-effecten 
 
In het voorgaande zijn verklaringen besproken voor differentiële prestaties die 
samenhangen met de achtergrondkenmerken sociaal milieu, etnische herkomst, 
religie en leer- en gedragsproblemen. Het ging daarbij vooral om directe effecten 
van het betreffende achtergrondkenmerk van de leerling op onderwijsresultaten. 
Een uitzondering hierop vormde de paragraaf over risicoleerlingen, waarin juist 
de positie van de leerling in de groep en de samenstelling van de groep centraal 
stond. In deze paragraaf wordt nu ook voor de andere perspectieven nagegaan 
welke effecten er uitgaan van de samenstelling van de school of de klas, en vooral 
welke verklaringen daarvoor worden gegeven. 
 
2.4.1 Onderzoek naar het optreden van compositie-effecten 
Zoals eerder gezegd, heeft het meeste onderzoek naar effecten van school- of 
klascompositie betrekking op etnische segregatie. In principe staat deze term voor 
elke vorm van onevenredige verdeling van leerlingen naar etnische herkomst 
tussen scholen. In de praktijk gaat het echter vaak over effecten van 
‘concentratie’, waarmee gedoeld wordt op ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen 
(respectievelijk scholen met een meerderheid autochtone en een meerderheid 
allochtone leerlingen). 
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De invloeden van concentratie kunnen zowel positief als negatief zijn, en zowel 
betrekking hebben op het cognitieve als op het niet-cognitieve domein. In de 
praktijk krijgen weliswaar de negatieve invloeden meer aandacht, met name op 
prestaties, maar we willen hier nadrukkelijk kijken naar verschillende soorten 
invloeden voor verschillende groepen leerlingen.  
 
Onderzoek naar effecten van sociale segregatie is in Nederland schaars. In het 
volgende hoofdstuk, over historische ontwikkelingen, zullen we laten zien dat 
sociale segregatie in ruime mate voorkomt in het Nederlands basisonderwijs en 
dat daar ook wel onderzoek naar is gedaan, maar dat onderzoek naar compositie-
effecten daarin onderbelicht is gebleven. Een recent voorbeeld van onderzoek dat 
hieraan wel aandacht besteedt is dat van Westerbeek (1999), zij het dat sociale 
segregatie hier ook enigszins in de marge van etnische segregatie wordt 
onderzocht.  
De veronderstelde effecten van segregatie naar sociaal milieu zijn vooral gezocht 
op het terrein van schoolloopbanen. Kinderen van ‘arbeidersscholen’ zouden 
minder kans hebben door te stromen naar hogere vormen van voortgezet 
onderwijs dan kinderen van sociaal meer gemengde of van ‘elitescholen’. Eerder 
onderzoek met PRIMA-data (Jungbluth e.a., 1996, 1997) heeft laten zien dat het 
ook voor de actuele prestaties van leerlingen in het basisonderwijs wat uitmaakt 
op welk ‘type’ school ze zitten, gemeten naar het dominante leerlingenpubliek. 
Over de eventuele effecten op het niet-cognitieve domein, waaronder de mate van 
sociale integratie, is echter nog nauwelijks iets bekend. 
 
Voor wat betreft de invalshoek religie hebben we eerder gemeld dat het 
onderzoek naar de effecten van richting van de school zich vooral concentreert op 
cognitieve effecten aan het eind van het basisonderwijs en het begin van het 
voortgezet onderwijs. Niet-cognitieve effecten en andere fasen van de 
schoolloopbaan zijn slechts sporadisch onderzocht. Evenals bij de effecten van 
sociaal milieu behoorde ook bij dit type onderzoek het bepalen van de effecten 
van concentratie naar religie niet tot de onderzoeksvragen. Wel is, in de vorige 
paragraaf, de theorie van de functionele gemeenschappen besproken, die in feite 
een concentratie van leerlingen met een bepaalde religie op bepaalde scholen 
impliceert. Voor eventuele verklaringen voor religieuze concentratie kan in deze 
richting worden gedacht. 
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Onderzoek naar gevolgen van etnische segregatie is zoals gezegd ruimer 
voorhanden, en vooral sinds de tweede helft van de jaren ‘80 op gang gekomen. 
In dit onderzoek is steeds nagegaan wat de statistische samenhang is tussen een 
bepaalde mate van etnische concentratie (meestal uitgedrukt als het percentage 
allochtonen in de klas/op school) en een criteriumvariabele, voornamelijk de 
prestaties van de leerlingen. De resultaten van de uitgevoerde analyses laten 
doorgaans zien dat er negatieve effecten op prestaties zijn: naarmate het aandeel 
allochtonen stijgt, daalt het prestatieniveau (Tesser & Mulder, 1990; Tesser e.a., 
1995). Everts, Golhof, Stassen & Teunissen (1986) wijzen er in vroeger 
onderzoek op dat dit geen rechtlijnig, maar een kromlijnig verband is: er is een 
bepaalde drempel waarboven het effect zich pas voordoet. Driessen (1997) en 
Driessen & Sleegers (2000) merken op dat er in feite sprake is van een dubbel 
negatief effect: niet alleen gaat er een negatief effect uit van de allochtone 
herkomst van de leerling op individueel niveau, maar daarenboven is er ook nog 
een negatief effect van de etnische samenstelling van de klassepopulatie.  
 
Westerbeek (1999) heeft op basis van data die zijn verzameld in het kader van de 
evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid secundaire analyses verricht, waarbij 
zij naging wat de effecten waren van de etnische klassesamenstelling op taal- en 
rekenprestaties. Behalve naar de etnische samenstelling van de klas heeft ze 
overigens ook naar het sociale niveau van de klas en naar het vaardigheidsniveau 
van de klas (gemeten naar intelligentie) gekeken. De resultaten lieten zien dat 
wanneer alleen de etnische compositie en individuele achtergrondkenmerken 
worden verdisconteerd leerlingen in een klas met veel Nederlandse leerlingen 
beter presteren. Als echter ook de sociale compositie en het gemiddeld 
vaardigheidsniveau van de klas wordt meegenomen, dan blijkt dat vooral het 
vaardigheidsniveau van belang is. Ofwel: leerlingen presteren beter in klassen 
met veel goede leerlingen, hetgeen een bevestiging is voor de hierna nog te 
bespreken ‘resource’-theorieën. De etnische samenstelling heeft in het algemeen 
op zichzelf weinig effect. Bovendien vond Westerbeek geen verschil in 
effectiviteit tussen mono- of multi-etnische klassen, tussen meerder- en 
minderheidsgroepen, en evenmin tussen klassen met veel of weinig verschillende 
etnische groepen. Wel is er een gering negatief effect op rekenen voor Neder-
landse leerlingen in klassen met in meerderheid Turkse leerlingen. Westerbeek 
veronderstelt dat dat mogelijk te maken heeft met sociaal-emotionele kenmerken, 
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maar aangezien zij deze niet heeft onderzocht kan zij daar verder geen uitspraken 
over doen. Ook is er een positief effect op de taalprestaties van allochtone 
leerlingen wanneer er veel allochtone leerlingen in de klas zitten die niet uit de 
achterstandsgroepen komen (en dus een gunstiger achtergrond hebben). 
Westerbeek veronderstelt dat de allochtone leerlingen zich met deze leerlingen 
kunnen identificeren (ze hebben immers ook een migratiegeschiedenis) en zich 
ook aan hen kunnen optrekken. 
 
Naar de gevolgen van concentratie op andere dan cognitieve criteriumvariabelen 
is nog weinig onderzoek gedaan. Uit al wat ouder onderzoek van Teunissen 
(1988) blijkt dat in etnisch-gemengde groepen de interetnische verhoudingen 
tussen leerlingen aanzienlijk gunstiger waren dan in overwegend witte groepen. 
In dominant witte groepen was de status van de allochtone leerlingen laag en 
waren er nauwelijks contacten tussen allochtone en autochtone leerlingen. Zowel 
in cultureel als in sociaal opzicht werden de allochtone leerlingen in witte klassen 
regelmatig buitengesloten en gemarginaliseerd. Er deden zich in deze klassen ook 
weinig taalcontacten voor. De interetnische relaties (tussen allochtone en 
autochtone leerlingen) bleken het gunstigst in onderwijssituaties waarin 
allochtone leerlingen in de meerderheid zijn. Als allochtone leerlingen in de 
meerderheid zijn is hun sociale positie ook gunstiger. Uit het onderzoek van 
Driessen & Bezemer (1999) en Driessen (2000) onder islamitische basisscholen 
bleek dat leerlingen op islamitische scholen – hetgeen per definitie wil zeggen: 
zwarte scholen – niet verschilden van leerlingen op andere, niet-islamitische 
scholen zwarte scholen wat betreft hun zelfvertrouwen, welbevinden, sociaal 
gedrag en werkhouding. 
  
Wat evenmin duidelijk is, zijn de gevolgen van etnische segregatie voor de 
schoolorganisatie en de pedagogisch-didactische aanpak van scholen. De weinige 
onderzoeken die hiernaar zijn uitgevoerd, leiden tot tegenstrijdige conclusies. Zo 
concludeert de Inspectie van het Onderwijs (1998) in haar onderwijsverslag dat er 
nogal wat schort aan de pedagogisch-didactische aanpak op de meeste zwarte 
scholen en dat dit zeker voor verbetering vatbaar is. Islamitische scholen echter, 
scoren met betrekking tot 11 van de 15 door de inspectie onderscheiden 
kwaliteitsstandaarden beter tot veel beter dan vergelijkbare (zwarte) scholen, en 
op 4 van die standaarden ook beter dan de gemiddelde Nederlandse school. De 
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bevindingen uit het onderzoek van Driessen & Bezemer (1999) op basis van het 
PRIMA-cohort wijzen in dezelfde richting. Van der Werf & Guldemond (1996) 
en Mulder, Vierke & Petersen (1997) komen op basis van onderzoek uitgevoerd 
in het kader van de OVB-evaluatie tot de conclusie dat concentratiescholen op de 
effectiviteitskenmerken juist hoog scoren: ze leggen veel nadruk op basisvaardig-
heden, nemen regelmatig toetsen af, gebruiken vaak een leerlingvolgsysteem, en 
besteden veel aandacht aan huiswerk.. Iets soortelijks is ook al eens gevonden in 
analyses op PRIMA-data (Ledoux & Overmaat, 1998). 
 
2.4.2 Verklaringen voor compositie-effecten 
Omdat in Nederland het meeste onderzoek naar compositie-effecten is gedaan 
vanuit het perspectief van etnische concentratie, is het niet verwonderlijk dat ook 
de verklaringen voor de gevonden effecten zich vooral binnen dit perspectief 
bewegen.  
 
De meest genoemde verklaring richt zich op het taalaanbod. Verondersteld wordt 
dat op zwarte scholen kinderen minder in de gelegenheid zijn om in contact te 
komen met de Nederlandse taal en de taal daaruit te leren (de taalcontact-these). 
Op etnisch homogene zwarte scholen zal de meerderheidstaal de voertaal worden 
– zo is het idee –, terwijl op etnisch heterogene scholen de leerlingen zich 
terugtrekken in hun eigen subgroep met ieder hun eigen taal. Uit het onderzoek 
van Driessen & Bezemer (1999) onder islamitische scholen is gebleken dat op 
een aantal van deze scholen het regel is dat de kinderen onderling Nederlands 
dienen te spreken. Niettemin blijft het punt staan dat bij gebrek aan van huis uit 
Nederlands sprekende autochtone medeleerlingen het de vraag is wat de kwaliteit 
en het niveau van dat Nederlands is. In zekere zin komt deze verklaring overigens 
overeen met die welke te geven valt voor eventuele negatieve effecten van sociale 
segregatie. Ook op concentratiescholen van arbeiderskinderen is het taalaanbod 
een cruciale factor; vergelijk in dit verband bijvoorbeeld het milieu-gerelateerde 
onderscheid dat Bernstein in de jaren vijftig al maakte tussen de ‘restricted’ en 
‘elaborated code’.  
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Een tweede verklaring voor concentratie-effecten ligt in de lijn van de netwerk-
these. Op concentratiescholen vertonen de gezinsstructurele, -culturele en 
-pedagogische kenmerken sterke overeenkomsten: het betreft immers voorname-
lijk gezinnen van hetzelfde soort. Als het om concentratie van autochtone 
kinderen gaat, of van kinderen uit hogere statusgroepen, dan bevordert dit door de 
eerder beschreven werking van sociale netwerken de onderwijskansen van de 
kinderen. Voor scholen met een concentratie aan kinderen uit achterstands-
groepen geldt echter het omgekeerde. Op die scholen zijn de mogelijkheden tot 
sociale stijging via netwerken van ouders relatief beperkt. Met name geldt dit 
voor veel allochtone gezinnen als gevolg van taalbarrières en gebrek aan inzicht 
in het Nederlandse onderwijssysteem. Overigens voorspelt de theorie over de 
functionele gemeenschappen juist een positieve uitwerking van concentratie, voor 
alle leerlingen ongeacht sociale status. 
  
In een derde verklaring ten slotte, wordt gewezen op nivelleringseffecten (Tesser 
e.a., 1995) die ten dele weer samenhangen met leerkrachtverwachtingen (vgl. Van 
der Hoeven - Van Doornum, 1990). Volgens Tesser e.a. lijkt het er op dat op 
concentratiescholen vooral de betere leerlingen worden geremd, hetgeen mogelijk 
wordt veroorzaakt doordat leerkrachten niveau en tempo van de behandeling van 
de leerstof aanpassen aan het gemiddeld lage niveau van de leerlingen. Daarnaast 
is de taakverzwaring op concentratiescholen zodanig, dat het de vraag is of leer-
krachten nog gelegenheid hebben de betere leerlingen voldoende te stimuleren. 
 
Bij het bovenstaan moet bedacht worden, dat het onderscheid dat gemaakt wordt 
tussen sociale, etnische en religieuze segregatie vooral theoretisch van aard is. In 
de praktijk zijn het geen op zichzelf staande fenomenen; de verschillende soorten 
segregatie zijn in belangrijke mate met elkaar verweven. Etnische segregatie 
impliceert bijna steeds ook sociale segregatie, aangezien het grootste deel van de 
allochtonen uit de lagere sociale milieus komt. Etnische segregatie impliceert 
verder ook soms religieuze segregatie en omgekeerd, zoals in het geval van 
islamitische en hindoe-scholen, en daarmee ook weer sociale segregatie. Zo 
komen praktisch alle leerlingen op islamitische scholen uit de lagere sociale 
milieus. Religieuze segregatie impliceert tot op zekere hoogte ook weer etnische 
segregatie, omdat gemiddeld gesproken het aandeel allochtone leerlingen in het 
openbaar onderwijs hoger ligt dan in het bijzonder onderwijs. 
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Ook voor de verklaringen voor segregatie geldt dat zij regelmatig voor 
verschillende perspectieven tegelijk lijken op te gaan. Daarvan hebben we in het 
voorgaande al voorbeelden genoemd: de taalhypothese, de netwerkhypothese, de 
nivelleringshypothese en de rol van leerkrachtverwachtingen. Er zijn echter nog 
enkele, meer algemene theorieën die eveneens verklaringen kunnen bieden voor 
compositie-effecten, over de vier perspectieven heen. Deze worden hieronder 
nader besproken. 
 
2.4.3  Algemene theorieën 
Voor een meer algemene verklaring van invloeden van concentratie op klas- 
enschoolniveau kan aansluiting gezocht worden bij vergelijkingstheorieën en bij 
netwerktheorieën. 
 
Vergelijkingstheorieën 
Een uitvoerig overzicht van de effecten van de cognitieve klassesamenstelling en 
de hiermee samenhangende verklaringen wordt gegeven door De Vries (1994). 
Wij vatten haar bevindingen hier samen. 
 
Centraal in het overzicht staan de verschillen tussen cognitief-homogene en 
cognitief-heterogene groepen. Het bestaan hiervan hangt samen met keuzes van 
de school zelf (voorkeur voor een bepaalde manier van groeperen, bijvoorbeeld 
via vorming van niveaugroepen), maar ook met de kenmerken van het 
leerlingenpubliek. In een heterogene klas wordt een leerling geconfronteerd met 
leerlingen van een ander cognitief niveau. Volgens voorstanders van heterogeen 
groeperen zou de zwakke leerling zich dan kunnen optrekken aan de betere 
leerlingen en kunnen profiteren van de hogere eisen die de leerkracht stelt. 
Tegenstanders van heterogeen groeperen vinden echter dat zowel begaafde als 
minder begaafde leerlingen nadeel ondervinden van deze groeperingsvorm. 
Begaafde leerlingen zouden de stimulans van andere begaafde leerlingen missen 
en daardoor onder hun niveau gaan presteren. De minder begaafde leerling zou 
door het feit dat hij altijd slechter presteert dan de meeste andere leerlingen 
gedemotiveerd raken. 
  
Deze strijdige veronderstellingen vinden hun oorsprong in verschillende theorieën 
die gangbaar zijn voor de verklaring van deze verschijnselen. De eerste theorie 
wordt gevormd door de referentiegroepen-theorie van Richer. Hierin worden twee 
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vormen van referentieprocessen onderscheiden. Volgens de normatieve 
referentietheorie bepaalt de groep de normen en standaarden waaraan de persoon 
moet voldoen. Bij de comparatieve referentietheorie vormt de standaard van de 
groep een vergelijkingspunt dat de persoon gebruikt bij het evalueren van zichzelf 
en van anderen. In een heterogene klas kan de zwak presterende leerling de groep 
hoogpresterende leerlingen als normatieve referentiegroep kiezen en door de in 
die groep heersende normen en waarden ten aanzien van leerprestaties positief 
beïnvloed worden. De zwak presterende leerling kan echter ook de groep hoog 
presterende leerlingen als een comparatieve referentiegroep kiezen, hetgeen kan 
leiden tot een negatief zelfbeeld en relatieve deprivatie. Of een zwakke leerling de 
normatieve of de comparatieve vergelijkingsgroep kiest is volgens Richer 
afhankelijk van de mate waarin mogelijkheden tot opwaartse mobiliteit gezien 
worden. Als opwaartse mobiliteit als haalbaar gezien wordt zullen normatieve 
referentiegroepsprocessen optreden, maar als dit niet het geval is zullen 
comparatieve processen optreden. 
 
Naast de groepsvergelijkingsprocessen spelen ook vergelijkingen met individuen 
een rol. Vanuit de behoefte aan zelfverbetering zal iemand zich waar het 
bekwaamheden betreft vergelijken met iemand die enigszins superieur is. Met 
name in situaties die als bedreigend ervaren worden bestaat echter ook de 
behoefte het eigen zelfbeeld te beschermen door neerwaartse vergelijking. 
 
Welk vergelijkingsmotief op een bepaald moment het sterkst is, is afhankelijk van 
de situatie. In een heterogene groep hebben leerlingen meer mogelijkheden zich 
op- en neerwaarts te vergelijken dan in een homogene groep. Voor de hoogst 
presterende leerlingen ontbreekt de mogelijkheid tot opwaartse vergelijking, 
terwijl voor de laagst presterende leerlingen in een heterogene groep de moge-
lijkheid tot neerwaartse vergelijking ontbreekt. Bovendien worden de laagst 
presterende leerlingen voortdurend geconfronteerd met slechte prestaties, wat tot 
een negatief zelfbeeld en uiteindelijk nog slechtere prestaties kan leiden.  
 
Onderzoek naar de effecten van vergelijkingsprocessen is vooral gericht op het 
zelfbeeld dat ontstaat ten gevolge van de vergelijking. Het zelfbeeld blijkt echter 
vaak geen belangrijke determinant van schoolprestaties. De oorzaak hiervan zou 
kunnen zijn dat het zelfbeeld bepaald wordt door de relatieve positie van de 
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leerling in de klas. Een zwakke leerling zou in een goede klas een negatiever 
zelfbeeld kunnen hebben dan in een zwakke klas. 
  
Uit de referentiegroepentheorie en uit de sociale vergelijkingstheorie wordt 
duidelijk dat zowel zwak als goed presterende leerlingen in een heterogene groep 
zowel positief als negatief beïnvloed kunnen worden door vergelijking met 
andere leerlingen. De richting van de effecten blijkt op grond van de theorieën 
niet voorspeld te kunnen worden. Volgens De Vries is ook de rol van de leer-
kracht in dit verband van belang. Deze wordt besproken aan de hand van het 
theoretisch model van De Vos (1986). Volgens De Vos spelen de prestaties van 
medeleerlingen niet zozeer een rol via een directe vergelijking met de 
medeleerlingen, maar vooral via de invloed die zij uitoefenen op de standaard die 
de leerkracht hanteert. Het klassegemiddelde zou van invloed zijn op de standaard 
die de leerkracht aanlegt. Een groep met een hoog gemiddeld prestatieniveau zou 
gunstig zijn voor de laag presterende leerlingen mits de afstand van de groeps-
standaard tot het eigen niveau niet te groot is. Een groep met een laag gemiddeld 
prestatieniveau zou ongunstig zijn voor de hoog presterende leerlingen. 
  
Ook de verwachtingen van leerkrachten van de leerlingen spelen een rol. Hoewel 
Jungbluth (1985) constateert dat de verwachtingen van leerkrachten ten aanzien 
van de prestaties van de leerlingen sterk milieu-gebonden zijn, lijkt de invloed 
van objectief verkregen informatie over de prestaties in het heden en het verleden 
volgens Dar (1981) groter dan de invloed van ‘labeling’ op grond van kenmerken 
als sociaal milieu, sekse en etnische afkomst.  
 
Uit onderzoek van Guldemond (1994) bleek dat de sociaal-hiërarchische structuur 
van de klas een veel groter effect had op de individuele leerprestaties dan het 
prestatieniveau van de klasgenoten. Populaire leerlingen die goede prestaties 
leverden gaven met hun voorbeeldfunctie een positieve impuls aan de 
schoolvorderingen van hun klasgenoten. De klas diende dus vooral gezien te 
worden als normatieve referentiegroep. Ook in termen van comparatieve 
referentie vervulde de groep een functie, maar dit was in veel mindere mate het 
geval dan de normatieve referentie. Verder bleek dat homogeen groeperen het 
groepseffect versterkte, terwijl heterogeen groeperen het effect afzwakte. Vooral 
de laagpresteerders binnen klassen waar homogeen werd gegroepeerd waren 
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hiervan de dupe. Vergelijkingsprocessen binnen de klas worden in dat geval 
beperkt tot medeleerlingen van een vergelijkbaar prestatieniveau. Door het 
instellen van niveaugroepen geeft de leerkracht aan dat de eisen en verwachtingen 
niet voor elke groep hetzelfde zijn. De leerlingen stellen zich vervolgens tevreden 
met het leveren van prestaties die in overeenstemming zijn met het gangbare 
prestatieniveau binnen de subgroep. Dit werkt uiteraard vooral negatief voor de 
zwakke presteerders. Aangezien de groep vooral een normatieve functie vervult, 
lijken de referentieprocessen vooral conformistisch van aard, in die zin dat een 
leerling binnen de subgroep niet uit de toon wil vallen. 
Samenvattend blijkt uit de verschillende theorieën dat er van de cognitieve 
klassecompositie tegengestelde effecten kunnen uitgaan, en dat de afstand tot de 
vergelijkingsgroep, de vergelijkingsander of de standaard die de leerkracht 
aanlegt daarbij een belangrijke rol speelt. 
 
Netwerktheorieën 
In het ecologische ontwikkelingsmodel van Bronfenbrenner (1979) wordt de 
omgeving als een belangrijke factor beschouwd voor onderwijs en ontwikkeling. 
Rond het kind bestaat een systeem van concentrische sferen zoals het gezin, de 
groep leeftijdsgenoten, en de vriendengroep van de ouders. De vorming van het 
kind komt niet los van de wijdere omgeving tot stand, maar wordt direct en 
indirect beïnvloed door relaties tussen de sferen en de contexten waarin deze zijn 
opgenomen (zie ook De Groot & Scholte, 1990). Het ecologische ontwikkelings-
model voorspelt onder meer dat de condities voor ontwikkeling gunstiger zijn 
naarmate het aantal relaties tussen de sferen rond het kind groter is, het 
wederzijds vertrouwen tussen de sferen sterker is, en overeenkomende doelen 
worden nagestreefd. Naarmate gezin, subcultuur en school meer in elkaars 
verlengde liggen ontstaat er een effectieve sociale context voor opvoeding en 
onderwijs. Vorming en ontwikkeling profiteren volgens Bronfenbrenner van 
congruente settings. Een effectieve pedagogische omgeving omvat ook de 
culturele oriëntaties die gezin, gemeenschap en school verbinden. Het systeem 
van waarden en normen en de opvattingen over onderwijs reflecteren de sociale 
en culturele omgeving van het gezin en het geheel aan waarden en gedragingen 
die daarmee verbonden zijn (Dijkstra, 1999). 
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Hoewel de ecologische ontwikkelingstheorie veel overeenkomsten vertoont met 
de functionele gemeenschappentheorie, strekt het ecologische model volgens 
Dijkstra (1997) verder dan de eerstgenoemde. Het ecologische model vestigt de 
aandacht op het belang van de sociale context voor de integratiefunctie van het 
onderwijs. Ontwikkeling van sociale competenties, de vorming van opvattingen 
en gedragsstandaarden, de overdracht van waarden en normen of de ontwikkeling 
van het vermogen tot morele reflectie staan niet los van de setting waarin opvoe-
ding en onderwijs plaatsvindt. Congruente settings hebben daarmee tevens 
betrekking op culturele consistentie, de waardengemeenschap met een set 
gemeenschappelijke waarden en normen. Deze waardenconsistentie heeft niet 
alleen betrekking op levensbeschouwelijke aspecten. Voor ouders relevante 
oriëntaties zijn deel van de leefwereld waarin het gezin is opgenomen en kunnen 
evenzeer betrekking hebben op het linguïstische, etnische, sociaal-culturele of 
leefstijldomein. Dijkstra bespreekt een aantal onderzoeken die aantonen dat de 
leefstijlen van de oudergroepen rond scholen systematisch lijken te verschillen en 
in onderwijsvoorkeuren worden weerspiegeld. Ook lijken onderwijsoriëntaties 
opgevat te kunnen worden als onderdeel van meer algemene waardensystemen. 
Zij liggen ingebed in de culturele leefwereld van ouders.  
 
Verbindingen 
De hierboven genoemde theorieën vormen een bruikbaar kader voor de verklaring 
van de verschillende compositie-effecten die wij in deze studie willen 
onderzoeken. De referentie- en vergelijkingstheorieën zijn weliswaar alleen 
uitgewerkt voor groepen die meer of minder cognitief homogeen zijn, maar ze 
zijn ook bruikbaar als verklaring voor etnische en sociale concentratie: deze 
impliceert immers ook een bepaalde verdeling naar cognitieve vaardigheden. De 
netwerktheorieën bieden houvast voor de analyse van concentratie-effecten die 
samenhangen met sociaal milieu, etnische herkomst en religie. 
 
Aan deze laatste theorieën kunnen we voor deze drie invalshoeken gemeenschap-
pelijke verwachtingen ontlenen. Die vinden we in het begrip ‘congruente 
settings’. Naarmate gezin, subcultuur en school meer in elkaars verlengde liggen 
ontstaat er volgens deze theorieën een effectievere context voor opvoeding en 
onderwijs. Congruente settings zijn zowel van belang voor de sociale ontwikke-
ling als voor het verloop van het onderwijsleerproces op school (Kassenberg, De 
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Vos & Dijkstra, 2000). Dijkstra & Veenstra (2000) hebben deze gedachte 
onderzocht voor de invalshoek religie. Uit hun studie bleek dat er inderdaad 
sprake was van een effect van religieuze congruentie op prestaties. Naarmate het 
levensbeschouwelijk profiel van de school (i.c. de dominante godsdienst op 
school) en de religieuze achtergrond van de leerling meer overeenstemden, 
werden betere prestaties behaald. Analoog hieraan is het natuurlijk ook mogelijk 
dit te onderzoeken voor etnische en sociaal-economische congruentie. Dat 
impliceert dat aandacht besteed moet worden aan het al dan niet behoren tot de 
dominante groep in een school. Kassenberg e.a. (2000) hebben de congruentie-
vraag onderzocht aan de hand van het concept ‘belonging’, en daarbij speciale 
aandacht besteed aan de variabele motivatie. ‘Relatedness’ (bv. Ryan & 
Powelson, 1991) wordt in deze visie beschouwd als de kern van de motivatie. 
Daarmee wordt gedoeld op de aanwezigheid van veilige en bevredigende relaties 
met anderen in iemands sociaal milieu. Hierbij staat ‘belonging’ – het gevoel er 
bij horen, het toebehoren tot de groep van gelijken – centraal. Het gevoel erbij te 
horen zou in de schoolse context een belangrijke factor zijn bij het tot stand 
komen van hoge verwachtingen en van betrokkenheid bij schoolse taken. Iemands 
motivatie om te presteren is een functie van diens verwachtingen met betrekking 
tot succes en de waarde die succes voor hem of haar heeft en heeft op zijn beurt 
effect op de prestaties (Goodenow, 1993; Atkinson, 1964). Op basis van dit 
theoretisch kader veronderstelden Kassenberg e.a. (2000) dat leerlingen op 
scholen met meer leerlingen met dezelfde etniciteit, meer medeleerlingen hebben 
die ze gemakkelijk begrijpen en die hen gemakkelijk begrijpen en sterker het 
gevoel hebben erbij te horen. Anderzijds verwachtten zij dat op een school met 
veel verschillende etnische groepen de mogelijkheden tot het realiseren van 
wederzijds vertrouwen, begrijpen en waarderen bemoeilijkt. Soortgelijke 
verwachtingen hebben zijn ten aanzien van religie. Inderdaad blijkt uit hun 
analyses dat er verschillen zijn in het gevoel erbij te horen (‘belonging’) met 
betrekking tot beide kenmerken. 
 
Dit veralgemeniserend, kunnen we verwachten dat wanneer een leerling in een 
groep zit waarvan de meerderheid in bepaalde opzichten (etnisch, sociaal, 
religieus, of naar de mate van onderwijsleerproblemen) aansluit bij zijn of haar 
eigen achtergronden, hij of zij zich beter op zijn gemak voelt, veiligheid ervaart 
en betere sociale relaties zal hebben. Dit is in principe bevorderlijk voor de 
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verwachtingen van en betrokkenheid bij de schoolse taken, hetgeen positieve 
effecten heeft op de prestaties. Dit laatste is echter niet per definitie het geval. Het 
toebehoren tot een groep kan, zo leren de referentiegroepentheorie en de sociale 
vergelijkingstheorie, ook negatief uitwerken op prestaties, afhankelijk van de 
motivatie en inzet van die groep. De richting van die effecten kan niet eenduidig 
worden voorspeld. De rol van de leerkracht is volgens deze theorie ook van 
belang, omdat de prestatie-standaard die de leerkracht aanlegt mede wordt 
bepaald door het klassegemiddelde. Leerkrachtverwachtingen en -gedrag 
(nivelleringseffecten) zijn bovendien al eerder naar voren gekomen als mogelijke 
verklaringen voor vooral sociale en etnische compositie-effecten.  
 
 
2.5  Conclusies voor de onderzoeksopzet 
 
Het thema sociale integratie is bijzonder veelzijdig. Het laat zich bezien vanuit 
verschillende invalshoeken, met eigen theoretische achtergronden, die op 
onderdelen weer verbindingen hebben met elkaar, zoals hierboven weergegeven. 
De breedheid van dat thema is in deze studie bewust gezocht, vanwege onze 
keuze om verschillende perspectieven te onderscheiden. Het maakt het echter niet 
eenvoudig om tot een goed, omvattend onderzoeksdesign te komen en tot een 
heldere keuze van variabelen. Bij dat laatste moeten we ons bovendien 
beperkingen opleggen. De PRIMA-bestanden zijn omvangrijk en bevatten veel 
variabelen, maar niet alles wat gezien de besproken theorie wellicht wenselijk zou 
zijn. Zo kunnen we uit PRIMA geen rechtstreekse informatie over referentie-
processen afleiden. Ook beschikken we niet over variabelen die van belang 
zouden kunnen zijn voor het beschrijven en verklaren van sociale integratie op het 
niveau van kinderen: variabelen als zelfbeeld, etnische identiteit en interetnische 
contacten worden in PRIMA niet gemeten. Verder bevat PRIMA voor begrippen 
als sociaal en cultureel kapitaal geen of slechts beperkte indicatoren. Hetzelfde 
geldt voor leerkrachtgedrag en –verwachtingen. Daar staat echter tegenover dat 
het met PRIMA mogelijk te komen tot een uitbreiding van de kennis die er al is 
vanuit reeds verricht onderzoek. Die uitbreiding is bijvoorbeeld gelegen in de 
mogelijkheid om ook niet-cognitieve effectmaten te selecteren, en in de 
bestudering van de nog weinig onderzochte sociale en religieuze segregatie in het 
onderwijs. Bij dat laatste is echter op voorhand een waarschuwing op zijn plaats: 
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de verschillende soorten segregatie bestaan niet onafhankelijk van elkaar, maar 
vallen vaak samen.  
Dit werkt complicerend voor de uit te voeren analyses. 
Een tweede constatering die we kunnen doen is dat processen van sociale 
integratie, eigenlijk voor elk van de onderscheiden invalshoeken, dermate 
gecompliceerd zijn dat er vaak sprake is van strijdige hypothesen over het verloop 
van die processen. Kenmerken van het individu én kenmerken van de context 
maken dat het niet goed mogelijk is eenduidige voorspellingen te formuleren en 
die vervolgens te toetsen. We kiezen er daarom niet voor om in de deelstudies 
zulke voorspellingen als leidraad voor het onderzoek te nemen. In plaats daarvan 
beschouwen we de besproken theoretische verklaringen als interpretatiekader 
voor de uitkomsten van de te ondernemen analyses. Met behulp van die 
uitkomsten kan worden nagegaan of er enige steun bestaat voor de in de literatuur 
veronderstelde werking van (met name) de compositie van de schooleffecten.  
 
Om de studie beheersbaar en overzichtelijk te houden, is gekozen voor een opzet 
met deelstudies. Deze zijn zo ingericht dat telkens een ander aspect van sociale 
integratie centraal staat. Zo is er een aparte deelstudie naar de effecten van 
sociale, etnische en religieuze schoolcompositie in het basisonderwijs, en naar de 
invloed van behoren tot een sociale, etnische of religieuze meerder- dan wel 
minderheidsgroep. Daarnaast is er een aparte deelstudie over risicoleerlingen in 
het basisonderwijs, en over de vraag van welke (compositie)condities zij het 
meest profiteren. Voorts is er een deelstudie waarin kenmerken van de ouders 
centraal staan, in het bijzonder wat betreft de verschillende vormen van integratie 
die op het niveau van volwassenen als belangrijk naar voren zijn gekomen. En er 
is een deelstudie waarin de invloed van het schoolniveau wordt onderzocht.  
 
In elk van deze deelstudies is weer een andere, specifieke variabelenkeuze 
gemaakt. Deze bespreken we niet hier, maar in de betreffende hoofdstukken. Wel 
geven we hier aan, hoe de deelstudies zich tot elkaar verhouden en wat de 
centrale variabelen zijn in het project. Dat doen we door allereerst een schets te 
geven van de belangrijkste variabelen en van hun plaats in het analysemodel. 
Vervolgens geven we een overzicht van de onderzoeksvragen die voor de 
afzonderlijke deelstudies zijn geformuleerd. Ten slotte presenteren we via een 
tweetal schema’s het onderzoeksmodel voor het gehele project, waarin tevens is 
aangegeven welke verbanden in welke deelstudies zullen worden onderzocht.  
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2.6  Onderzoeksmodel voor het project Sociale Integratie 
 
2.6.1  Centrale variabelen 
Centraal in het model staan de afhankelijke variabelen gedrag en prestaties van 
leerlingen, namelijk de taal- en rekenprestaties en het zelfvertrouwen, het 
welbevinden en de sociale integratie in de groep.  
Eveneens centraal staan de variabelen sociaal milieu (afgemeten aan de opleiding 
van de ouders), etnische herkomst (afgemeten aan het geboorteland van de 
ouders), religie en ‘risicoleerling’. Deze worden, afhankelijk van de aard van de 
analyse, soms als onafhankelijke en soms als controlevariabelen opgevat. Voorts 
onderscheiden we een aantal, per deelstudie variërende compositievariabelen.  
 
Vervolgens zijn variabelen geselecteerd die een indicator (kunnen) vormen voor 
de factoren die op theoretische en empirische gronden een verklaring vormen 
voor de samenhangen tussen de vier perspectieven en het gedrag en de prestaties 
van de leerlingen.  
 
Variabelen op gezinsniveau 
De bedoelde factoren op gezinsniveau vloeien voort uit de netwerktheorieën zoals 
het ecologische ontwikkelingsmodel en de theorie van de functionele 
gemeenschappen. Deze theorieën geven een bredere invulling aan de begrippen 
sociaal en cultureel kapitaal, waardoor deze toegepast kunnen worden op zowel 
de verschillen op grond van sociale status als die van etniciteit en religie. Van 
belang hierbij zijn de mate waarin de ouders actief participeren op 
maatschappelijk, politiek en cultureel terrein. Deze variabelen vormen indicatoren 
voor het cultureel kapitaal, maar ook van de mate waarin de ouders en het gezin 
geïntegreerd zijn in de samenleving en van de omvang en de kwaliteit van het 
sociale netwerk en de hulpbronnen waarover het gezin kan beschikken. 
 
Daarnaast zijn factoren onderscheiden die specifiek van invloed zijn op een 
bepaald perspectief. Wat betreft etniciteit zijn dit vooral de aan migratie 
gerelateerde factoren als de beheersing van het Nederlands, de verblijfsduur in 
Nederland en de gezinsstructuur.  
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Variabelen op schoolniveau 
De tweede groep contextvariabelen betreft de inrichtingskenmerken van de school 
(inclusief beleid) en het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht. Deze 
factoren kunnen een verklaring bieden voor de samenhang tussen de verschillende 
perspectieven en het gedrag en de prestaties van leerlingen. Hierbij gaat het om de 
mate waarin scholen en leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de compositie 
van de groep. Inrichtingskenmerken kunnen ook van invloed zijn op de mate 
waarin leerlingen zich opgenomen voelen in de groep. Vanuit de theorie van 
‘belonging’ zou dit gevoel erbij te horen in de schoolse context een belangrijke 
factor zijn bij het tot stand komen van hoge verwachtingen en betrokkenheid bij 
schoolse taken.  
 
2.6.2  Overzicht onderzoeksvragen  
De centrale vraag voor het gehele project is met opzet algemeen gehouden en 
luidt als volgt:  
 

Welke relatie bestaat er tussen integratie/segregatie in het primair onderwijs 
en de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van de leerlingen? 

 
Deze vraag is uiteengelegd in de volgende deelvragen: 
 
1. Welke ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld met betrekking tot sociale, 

etnische en religieuze segregatie en segregatie van risicoleerlingen? 
2. Hoe verhouden deze invalshoeken van segregatie zich tot elkaar?  
3. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de vier invalshoeken? 
4. In hoeverre is er een relatie tussen schoolkeuzemotieven en segregatie? 
5. Welke veranderingen in hun leerlingenaantal rapporteren scholen met een 

uiteenlopende mate van segregatie naar etnische herkomst en sociaal milieu en 
welke redenen zien zij daarvoor? Is er een samenhang tussen de mate waarin 
er veranderingen plaatsvinden in het leerlingenaantal op scholen en de gemid-
delde schoolprestaties van leerlingen op die scholen? 

Deze vragen worden beantwoord in de studie naar historische en actuele 
ontwikkelingen (deelstudie 2, 3a en 6, hoofdstuk 3). 
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6. Wat is de relatie tussen de sociale, etnische en religieuze compositie van 
scholen en de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van de leerlingen in 
het basisonderwijs?  

7. Zijn er verschillen tussen leerlingen die in een klas in sociaal-economisch, 
etnisch of religieus opzicht in een minderheidspositie verkeren ten opzichte 
leerlingen die niet in een minderheidspositie of in een meerderheidspositie 
verkeren, wat betreft hun leerprestaties en zelfvertrouwen, welbevinden, en 
sociale positie in de klas? 

Deze vragen worden beantwoord in de deelstudie compositie van school-
bevolking en meerderheids/minderheidspositie (deelstudie 3 en 5, hoofdstuk 4) 
 
8. Maakt het voor risicoleerlingen iets uit of zij onderwijs volgen in een 

gesegregeerde of een geïntegreerde schoolomgeving, dat wil zeggen op 
scholen voor speciaal onderwijs of op scholen voor regulier onderwijs?  

9. Is er een relatie tussen het prestatieniveau van de klas, respectievelijk het 
percentage risicoleerlingen in de klas, en de cognitieve en niet-cognitieve 
ontwikkelingen van risicoleerlingen in het basisonderwijs? 

Deze vragen worden beantwoord in de deelstudie risicoleerlingen (deelstudie 3a, 
hoofdstuk 5) 
 
10. Welke relatie bestaat er tussen vormen van politieke, maatschappelijke en 

culturele participatie van de ouders en hun sociale en etnische achtergrond? En 
hoe is dit gerelateerd aan de cultuurgemeenschap en de religieuze groepering 
waartoe de ouders zich rekenen? 

11. Welke samenhang is er tussen deze vormen van participatie van de ouders en 
cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van de kinderen? En zijn er in dit 
opzichten verbanden met de sociaal-etnische compositie van de groep? 

Deze vragen worden beantwoord in de deelstudie over maatschappelijke parti-
cipatie van ouders (deelstudie 4, hoofdstuk 6) 
 
12. In hoeverre stemmen scholen en leerkrachten hun aanbod af op de samen-

stelling van de leerlingenpopulatie? In hoeverre hangt dit af van de mate 
waarin die leerlingenpopulatie naar samenstelling verandert? Is er een samen-
hang tussen de prestaties van leerlingen op de school, de afstemming van het 
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aanbod op het publiek en de fase waarin een school verkeert wat betreft 
(veranderingen in) leerlingenpopulatie? 

13. Verschillen scholen in de mate waarin hun leerlingen zelfvertrouwen hebben, 
zich welbevinden op school en zich sociaal geïntegreerd voelen in de klas? Zo 
ja, kunnen deze verschillen verklaard worden uit inrichtingskenmerken van 
scholen? 

Deze vragen worden beantwoord in de deelstudie over de rol van de school 
(deelstudie 6, hoofdstuk 7). 
 
2.6.3  Onderzoeksmodel in schema 
Tot slot presenteren we hier een schema waarin alle (groepen) variabelen die in 
dit onderzoek worden gebruikt vermeld staan, met hun onderlinge relaties. 
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3 Segregatie in het basisonderwijs: achtergronden, 
 ontwikkelingen en stand van zaken 

Geert Driessen, Ineke van der Veen 
 
 
 
 
3.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk geven we, bij wijze van introductie, een overzicht van zowel 
historische als actuele ontwikkelingen in het regulier basisonderwijs, wat betreft 
sociale, etnische en religieuze segregatie. Dit gebeurt via een korte schets van 
voor de Nederlandse situatie relevante literatuur enerzijds, en via analyse op 
PRIMA-data anderzijds. Voor dit laatste benutten we de bestanden van alle 
beschikbare PRIMA-metingen en van die van de NvoorloperO van PRIMA, het 
LEO-onderzoek (Landelijke Evaluatie Onderwijsvoorrang). Verder presenteren 
we in dit hoofdstuk ook de beschrijvende resultaten van data die in PRIMA3 
specifiek voor het thema sociale integratie zijn verzameld, te weten gegevens 
over schoolkeuzemotieven van ouders, en over oorzaken van veranderingen in de 
schoolpopulatie, zoals de directies van de scholen dat zien. Deze gegevens zijn 
verzameld met het oog op het vinden van verklaringen voor de gevonden 
integratie- en segregatiepatronen. 
 
We beperken ons in dit hoofdstuk tot het basisonderwijs en tot de drie genoemde 
invalshoeken voor segregatie/integratie. De vierde invalshoek, die van de 
cognitieve segregatie, heeft betrekking op het vraagstuk van de integratie van 
risicoleerlingen. Dit wordt behandeld in een apart hoofdstuk over risicoleerlingen 
en de relatie regulier onderwijs-speciaal onderwijs (hoofdstuk 5).  
 
We willen in dit hoofdstuk de volgende vragen beantwoorden: 
• Welke ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld met betrekking tot sociale, 

etnische en religieuze segregatie? 
• Hoe verhouden deze invalshoeken van segregatie zich tot elkaar?  
• Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de drie invalshoeken? 
• In hoeverre is er een relatie tussen schoolkeuzemotieven en segregatie? 
• Welke veranderingen in hun leerlingenaantal rapporteren scholen met een 

uiteenlopende mate van segregatie naar etnische herkomst en sociaal milieu en 
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welke redenen zien zij daarvoor? Is er een samenhang tussen de mate waarin 
er veranderingen plaatsvinden in het leerlingenaantal op scholen en de 
gemiddelde schoolprestaties van leerlingen op die scholen? 

 
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel geven we een historisch 
overzicht van de verschillende segregatieperspectieven. Dit heeft de vorm van een 
beknopte literatuurstudie. Via die studie geven we ten dele een antwoord op de 
eerste en tweede onderzoeksvraag. In het tweede deel staat de empirie centraal. 
Met behulp van school- en leerlingbestanden uit de periode 1985-1999 afkomstig 
van het Ministerie van OC&W, die gebruikt zijn voor de steekproeftrekking voor 
LEO en PRIMA, gaan we voor de betreffende periode na hoe de verdelingen zijn 
van scholen en leerlingen over elk van de onderscheiden invalshoeken van 
segregatie. Voor de laatste twee vraagstellingen richten we ons op specifiek 
onderwerpen die de gevonden ontwikkelingen zouden kunnen verklaren. We 
maken hiervoor gebruik van data die in PRIMA specifiek voor het thema zijn 
verzameld. 
 
 
3.2  Een historische beschrijving 
 
Sociale en religieuze segregatie in het onderwijs zijn fenomenen die al zeer 
geruime tijd bestaan; etnische segregatie daarentegen is iets van de laatste paar 
decennia. Sociale segregatie in het onderwijs kreeg tot in de 20e eeuw zijn beslag 
in het zogenaamde standenonderwijs. Onder dat laatste verstaan Jungbluth & 
Breemans (1984) het naar sociale achtergrond aanbieden van verschillende 
onderwijsinhouden met onderscheiden doelen. Als arbeiderskinderen al naar 
school gingen, was het lagere onderwijs voor hen eindonderwijs; voor de hogere 
sociale klassen was het niet alleen een start voor het middelbare onderwijs, maar 
ook was de inhoud afgestemd op hun verdere onderwijsloopbaan (vgl. Van 
Kemenade, 1981). Met name in de hogere leerjaren van het lagere onderwijs 
zaten de leerlingen vaak gescheiden naar vervolg(opleiding), hetgeen in de 
praktijk doorgaans een scheiding inhield naar afkomst. Afhankelijk van hun af- 
en toekomst kregen de leerlingen een verschillend programma aangeboden. 
Standenonderwijs vereist dus niet noodzakelijk het bestaan van (afzonderlijke) 
standenscholen. Er was niet alleen sprake van interne, maar ook van externe 
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segregatie. Met name in het middelbaar onderwijs werd dat zichtbaar door de 
instelling van specifieke op de vier-standenmaatschappij georiÅnteerde school-
types: de Latijnse school voor de geleerde stand, de HBS voor de gegoede burger, 
de ULO voor de Nkleine luydenO, en de ambachts- en huishoudschool voor de 
arbeidersstand (Reulen & Rosmalen, 1994). 
 
Met de totstandkoming van de leerplicht in 1900 en de instelling van diverse 
wettelijke regelingen kreeg het onderwijs een steeds egalitairder karakter. Een 
belangrijker rol daarbij speelde de zogenaamde schoolstrijd. Deze verliep in drie 
fasen: in 1848 werd de vrijheid van onderwijs gegarandeerd, vanaf 1889 werd het 
bijzonder onderwijs gedeeltelijk gesubsidieerd, en in 1920 werd de volledige 
financiÅle gelijkstelling bereikt (Velema & De Wit, 1979). Een en ander hield 
niet alleen emancipatie van het bijzonder onderwijs in, maar daarmee deels ook 
van de lagere standen. Idenburg (1960) ging zelfs zo ver te stellen dat het 
standenonderwijs in 1920 werd afgeschaft. Jungbluth & Breemans (1984) lieten 
echter zien dat daar geen sprake van was: er bleef een institutioneel 
standenonderwijs bestaan. In het lagere onderwijs bestonden zeker tot in de jaren 
N50 scholen met verschillende leerplannen, ofwel scholen die elk met een eigen 
publiek voorbereiden op verschillende niveaus van middelbaar onderwijs. 
Volgens Van Kemenade (1981) en Jungbluth (1985) is er echter ook daarna nog 
sprake van standenonderwijs. Dat uit zich subtieler dan voorheen, vandaar dat het 
wel wordt aangeduid met de term Nverborgen differentiatieO: leerkrachten 
stemmen hun verwachtingen en daarmee hun doelen met betrekking tot hun 
leerlingen voor een belangrijk deel af op de kenmerken van het herkomstmilieu 
van de kinderen (vgl. ook Van der Hoeven-Van Doornum, 1990). Dit 
mechanisme hebben we ook in het vorig hoofdstuk besproken, maar dan vooral 
als NnivelleringstheseO: de neiging van leerkrachten op scholen met veel zwak-
presterende leerlingen om de doelen naar beneden bij te stellen. 
 
Hierboven hebben we al gewezen op het belang van de schoolstrijd voor de 
egalisering in het onderwijs. Na de zogenaamde pacificatie van 1917, die het 
einde van de schoolstrijd inluidde, konden immers kinderen van vooral het 
katholieke, maar ook protestantse volksdeel naar NeigenO scholen. Hoewel dit 
doorgaans als emancipatie wordt opgevat, kan deze toegenomen diversificatie 
tevens als segregatie worden opgevat. Immers, de pijler van het Nederlandse 
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onderwijsbestel, de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, impliceert onder meer 
vrijheid van stichting L de vrijheid om een school op te richten, mits aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan L en de vrijheid van inrichting L de vrijheid om 
onderwijs te geven op basis van levensovertuiging of maatschappelijke 
beginselen. Deze vrijheden en daaraan gekoppeld het recht op bekostiging door 
de overheid hebben er toe geleid dat sinds de gelijkstelling van het openbaar en 
bijzonder onderwijs in 1920 een bont palet van op religieuze en pedagogische 
grondslag gebaseerde richtingen is ontstaan (Van Haaften & Snik, 1999). 
Omvatte het bijzonder onderwijs tot ver in de 19e eeuw nog slechts 25% van de 
leerlingenpopulatie, rond de pacificatie was dat aandeel gestegen tot ruim 40% en 
sinds de Tweede Wereldoorlog ligt het vrij constant op ongeveer 70% (Dijkstra, 
Dronkers & Hofman, 1997). Qua aantallen scholen zijn de meest omvangrijke 
richtingen de rooms-katholieke, openbare en protestants-christelijke. In het 
schooljaar 1996/97 was de verdeling van basisscholen over deze drie richtingen 
respectievelijk 34, 32 en 28%. Daarnaast worden er door de overheid nog 16 
andere, kleine richtingen erkend, samen ongeveer 6% van het scholenbestand 
(CBS, 1998; Commissie Aanpassing Scholenbestand, 1994). Van relatief recente 
datum is de stichting van scholen door allochtonen, met name de islamitische en 
hindoe-scholen; daarvan bestonden er in 1999 33, respectievelijk 4. De stichting 
van deze laatstgenoemde twee groepen van scholen wordt door voorstanders 
opgevat als een teken van emancipatie en integratie, tegenstanders zien het echter 
louter als een zelfgekozen institutionalisering van door religieuze dan wel 
politieke motieven ingegeven segregatie (Kabdan, 1992). 
 
Met de segregatie naar richting is overigens iets bijzonders aan de hand. Na 1960 
heeft er een toenemende ontkerkelijking plaatsgevonden (Becker & De Wit, 
2000). Volgens recente schattingen rekent de helft van de Nederlandse bevolking 
zich niet meer tot een kerkgenootschap.1 Opmerkelijk is dat desondanks het 
verzuilde onderwijsstelsel onveranderd is blijven bestaan. Voor deze paradox 
geven Dijkstra, Dronkers & Hofman (1997) een aantal verklaringen. Twee 
traditioneel veelgebruikte verklaringen verwerpen zij omdat deze in hun ogen 

1  De precieze percentages variÅren nogal; ze zijn sterk afhankelijk van de vorm van vraagstelling. 
Via een eentrapsvraag komt het percentage doorgaans uit op 40, terwijl het via een tweetrapsvraag 
op 55 uitkomt.  
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inmiddels achterhaald zijn: een religieus gefundeerde schoolkeuze, en de 
mogelijkheden voor religieuze socialisatie in het bijzonder onderwijs. Volgens 
hen resteren er dan nog vier verklaringen die mogelijk wel actueel zijn: 
machtsverhoudingen in het bestuurlijke middenveld, concurrentie tussen scholen, 
effectiviteit van besturen, en sociaal-culturele netwerken rond scholen. Met name 
de laatste twee verklaringen achten zij het meest van toepassing als het gaat om 
het verklaren van de paradox van de blijvende onderwijsverzuiling. Zij bieden er 
namelijk een verklaring voor waarom bijzondere scholen effectiever zijn 
geworden en beter kunnen ingaan op algemene zingevings- en levensvragen, 
waardoor zij aantrekkingskracht op geseculariseerde of godsdienstig 
geliberaliseerde ouders blijven uitoefenen. Ter verklaring van de paradox van de 
blijvende onderwijsverzuiling zijn de eerste twee benaderingen, machts-
verhoudingen en concurrentie, volgens hen noodzakelijk voor de verklaring van 
de succesvolle overgang van een onderwijsverzuiling gebaseerd op religieuze 
socialisatie, naar een verzuiling gebaseerd op grotere effectiviteit van besturen 
van bijzonder onderwijs en op het belang van vorming van sociale netwerken 
rond de scholen. Voor de toekomst verwachten Dijkstra, Dronkers & Hofman dat 
de onderwijsverzuiling zal blijven bestaan, zij het in een getransformeerde vorm. 
Voor zowel het openbaar als confessioneel onderwijs zien zij een transformatie 
naar een soort bijzonder-neutraal onderwijs, waarin scholen met elkaar 
concurreren op het punt van leerprestaties, gemeenschaps- en levensbeschou-
welijke vorming en pluriformiteit. Op bestuurlijk niveau gaat het dan om een 
transformatie van verzuiling gebaseerd op religieuze en levensbeschouwelijke 
organisaties naar een verzuiling gebaseerd op private non-profitorganisaties. 
 
Deze conclusies van Dijkstra, Dronkers & Hofman klinken zeer plausibel. Echter, 
waarschijnlijk hebben ze alleen betrekking op de gevestigde, grote zuilen. Als 
namelijk de hierboven genoemde verklaringen voor onderwijsverzuiling worden 
geprojecteerd op de kleinere NorthodoxeO en nieuwe richtingen, dan lijken ze niet 
geheel op te gaan. Zo kwam uit een recent onderzoek onder islamitische scholen 
(Driessen & Bezemer, 1999) naar voren dat de ouders van kinderen op deze 
scholen juist wel op religieuze gronden kiezen en waarde hechten aan de 
mogelijkheden voor religieuze socialisatie. Dit zijn juist de twee verklaringen die 
Dijkstra, Dronkers & Hofman als NachterhaaldO en Nniet meer geldigO typeren.  
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Verder is het vooralsnog zeer de vraag of de schoolbesturen van de islamitische 
NzuilO effectiever zijn, zoals een andere verklaring impliceert. De bron voor die 
effectiviteit zou volgens deze verklaring niet in de kwaliteit van de formele 
regelingen liggen, maar in de gezamenlijke beleidsvorming tussen bestuurder en 
onderwijsverstrekker (het schoolteam) en onderwijsconsument (ouders en 
leerlingen). Het onderzoek van Driessen & Bezemer laat echter zien dat een 
aantal islamitische scholen nog in een ontwikkelingsfase verkeert, dat een deel 
van de bestuurders nog niet veel bestuurlijke ervaring heeft en dat er signalen zijn 
dat de medewerking vanuit lokale overheden Nniet optimaalO is. Dat lijken geen 
goede condities voor gezamenlijke beleidsvorming. Verder is enig pessimisme 
gerechtvaardigd over de betrokkenheid van de ouders bij de beleidsvorming. Als 
hun specifieke achtergronden (beheersing Nederlands, inzicht in het 
onderwijsstelsel) dat al toelaten, zal hun betrokkenheid bij de beleidsvorming 
waarschijnlijk eerder betrekking hebben op identiteits- dan op onderwijskundige 
zaken.2 Of er sprake is van sociaal-culturele netwerken rond de scholen is in de 
betreffende studie niet expliciet onderzocht. Ongetwijfeld verloopt een aantal 
contacten via de moskee; over welke terreinen deze zich uitstrekken en met welke 
intensiteit is echter onbekend. Voor scholen met een regiofunctie is het 
waarschijnlijk zo dat er verschillende netwerken zijn van ouders uit de directe 
omgeving en ouders die verder weg wonen. 
 
Dit alles in overweging nemend, lijkt het islamitische onderwijs binnen de Nmain-
streamO van het Nederlandse verzuilde, maar tegelijkertijd NontzuilendeO 
onderwijssysteem een uitzonderingspositie in te nemen.3 Binnen de 
verklaringsmodellen van Dijkstra, Dronkers & Hofman vormt de islamitische zuil 
althans een anachronisme. Toch valt er misschien een link te leggen naar een door 
genoemde onderzoekers aangedragen perspectief waarbij de effectiviteit van het 

2  Een van de directies uit het onderzoek merkte op dat veel moslim-ouders sterk in gescheiden 
verantwoordelijkheden denken: de ouders thuis, de politie op straat, en de leerkrachten op 
school. In de ogen van deze ouders is het onderwijs niet hun verantwoordelijkheid. 

3  Of dit in alle opzichten ook voor bijvoorbeeld de hindoe-scholen opgaat is de vraag. De 
ouders van de betreffende kinderen - doorgaans Surinaams - zijn in het algemeen wat hoger 
opgeleid en beheersen de Nederlandse taal ook beter. Ook voor de NorthodoxereO protestantse 
scholen ligt de situatie vaak anders, omdat zij in een omgeving staan waar de overgrote 
meerderheid van de toeleverende bevolking hetzelfde geloof aanhangt. 
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aangeboden onderwijs centraal staat. Die effectiviteit heeft volgens hen dan niet 
alleen betrekking op de schoolprestaties, maar ook op de mate waarin de school 
bescherming biedt tegen de gevaren van de moderne samenleving. Met name dit 
laatste is een beeld dat op enkele islamitische scholen naar voren komt. 
 
Het voorbeeld van de islamitische zuil is met name interessant omdat hierin de 
verschillende perspectieven van segregatie verenigd worden. Niet alleen is er 
namelijk sprake van segregatie naar geloof/richting, maar ook naar sociaal milieu 
(nagenoeg alle moslimleerlingen komen uit de laagste sociaal-milieuklasse) en 
naar etniciteit. Ook is dit voorbeeld van belang omdat voor moslims juist sprake 
lijkt van een tegengestelde beweging. Immers, voor autochtonen geldt dat hun 
geloof lang niet meer altijd overeenstemt met de richting van de school. Dit komt 
omdat de school met een bepaalde denominatie is blijven bestaan, terwijl de 
ouders niet gelovig meer zijn. Moslims wonen vaak in de (oude) stadswijken 
waar rk- of pc-scholen dan wel openbare scholen staan. Hier geldt dus vaak dat 
zij hun kinderen niet naar een school van hun behoefte kunnen sturen, maar 
aangewezen zijn op scholen met een andere geloofsrichting dan de hunne of 
scholen waar het geloof (in belijdende zin) geen rol speelt. Tekenend voor deze 
discrepantie is de bevinding van een recent onderzoek van Van Kessel (2000) 
naar verlangd onderwijs waaruit bleek dat er alleen al in Amsterdam in principe 
behoefte was aan 20 islamitische scholen. 
 
Zoals hierboven opgemerkt is er bij islamitische scholen in principe sprake van 
een driedubbele segregatie. Voor een deel is daar zelf voor gekozen: men kiest 
voor de betreffende de richting/het geloof. In zekere zin zou dit als Nvrijwillige 
segregatieO aangeduid kunnen worden of in de terminologie van Tesser e.a. 
(1995): NzelfsegregatieO. Voor het overgrote deel van de moslims en L in breder 
verband L allochtonen is er echter sprake van min-of-meer gedwongen segregatie. 
Vanwege hun sociaal-economische positie zijn de allochtonen meestal 
aangewezen op de goedkopere woningmarkt, hetgeen er in de praktijk op 
neerkomt dat zij woonachtig zijn in de oude volksbuurten in steden. Voorzover de 
autochtone bevolking van die buurten daarvoor de financiële mogelijkheden 
bezat, stroomde die al eerder door naar de wat duurdere sector. Het gevolg 
hiervan is geweest dat in die wijken allochtonen in de loop van de jaren het 
hoofdbestanddeel van de bevolking zijn gaan uitmaken (Tesser, Van Dugteren & 
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Merens, 1996), en dan vooral allochtonen afkomstig uit een laag sociaal-
economisch milieu. Want niet alleen vertrekken autochtonen uit wijken met hoge 
concentraties allochtonen (Nwitte vluchtO), er is tevens in toenemende mate sprake 
van Nzwarte vluchtO: allengs vertrekken ook steeds meer de wat beter gesitueerde 
allochtonen (Uerz, 2001). Deze ontwikkelingen hebben uiteraard hun neerslag op 
de samenstelling van de schoolpopulaties in de betreffende wijken. In de periode 
1985-1994 is er een forse groei geweest van het aantal scholen met een hoge 
concentratie allochtone leerlingen. Zo is het aantal scholen met een aandeel 
allochtone leerlingen van meer dan 75% in die periode landelijk gezien bijna 
verdrievoudigd van 1.2 tot 3.3%. Het aantal scholen met meer dan 50% 
allochtone leerlingen nam in die periode toe van 3.3 tot 6.1%. Scholen met hoge 
concentraties allochtone leerlingen zijn met name te vinden in de vier grote 
steden. Ook daar heeft zich tussen 1985 en 1994 in dit opzicht een sterke groei 
voorgedaan. In 1985 was minder dan 15% van de scholen in die steden een 
concentratieschool volgens het 75%-criterium, in 1994 was dat aantal vrijwel 
verdubbeld tot bijna 30% (Tesser e.a., 1995). 
 
Witte en zwarte vlucht verwijzen niet alleen naar verhuisbewegingen, maar ook 
naar het vermijden van bepaalde scholen binnen een wijk, dus naar 
schoolkeuzemotieven. Naar schoolkeuzemotieven in zijn algemeenheid is redelijk 
wat onderzoek verricht (bv. Boef-Van der Meulen & Herweijer, 1992; Versloot, 
1990). Deze onderzoeken richten zich echter voornamelijk op motieven als 
NafstandO, NkwaliteitO en Nonderwijskundig conceptO; aan de rol van de etnische 
samenstelling van de leerlingenpopulatie van de school is in praktisch geen van 
de studies aandacht besteed. In de weinige onderzoeken waarin dat wel is gebeurd 
(bv. Van Breenen, De Jong, De Klerk, Berdowski & Van der Steenhoven, 1991; 
Van der Wouw, 1994) wordt geconcludeerd dat de etnische samenstelling van de 
school volgens de ouders nauwelijks een rol speelt in de schoolkeuze. De 
betreffende onderzoekers geven zelf echter al aan dat het rechtstreeks vragen naar 
de betekenis van de etnische samenstelling voor de schoolkeuze, gemakkelijk 
leidt tot sociaal-wenselijke antwoorden. Wanneer, zoals in een kleinschalig 
Amsterdams onderzoek is gedaan, aan ouders wordt gevraagd wat het ideale 
aantal Nederlandse kinderen in de schoolklas is, geeft bijna 90% van de 
Nederlandse ouders te kennen dat zij een klas met ten minste de helft Nederlandse 
leerlingen de meest wenselijke situatie vinden. Op basis van het uitgevoerde 
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onderzoek concludeert het SCP in 1995 dat wel is aangetoond dát er sprake is van 
witte en zwarte vlucht, maar dat het belang van dit verschijnsel voor de omvang 
van de schoolsegregatie nog onduidelijk is. 
 
 
3.3  Sociale, etnische en religieuze concentratie in de periode 1985-

1999 
 
3.3.1   Inleiding 
In dit deel van dit hoofdstuk doen we verslag van een aantal analyses op de 
PRIMA-bestanden waarvoor gebruik is gemaakt van enkele school-structurele 
kenmerken. Het gaat om de sociaal-etnische samenstelling van de 
leerlingenpopulatie, de denominatie (ook wel: richting, signatuur) en 
urbanisatiegraad van de gemeente van vestiging. Het doel van deze analyses is 
tweeledig: een empirisch overzicht geven van de ontwikkelingen ten aanzien van 
sociale, religieuze en etnische segregatie, en het geven van de actuele stand van 
zaken ten aanzien van deze drie invalshoeken. 
 
In de vorige paragraaf hebben we steeds gesproken over NsegregatieO. Voor de nu 
volgende analyses gebruiken we een specifiekere invulling van dit begrip. In 
verband met de beschikbaarheid van de gegevensbestanden richten we ons 
namelijk op het concentratie-aspect van segregatie. Het gaat dan om de mate 
waarin leerlingen met bepaalde (sociale, etnische of religieuze) achtergronden 
geconcentreerd zijn op bepaalde scholen. 
 
De eerste analyses zijn uitgevoerd op gegevens van basisscholen. Deze gegevens 
komen uit bestanden die in de verschillende jaren door het ministerie van 
Onderwijs (Cultuur) en Wetenschappen ter beschikking zijn gesteld4 voor de 
cohortonderzoeken LEO en PRIMA en die met name zijn gebruikt voor de 
steekproeftrekking, de bepaling van de representativiteit en voor contextuele 

4  Doorgaans is dat in een vroeg stadium gebeurd, waardoor het mogelijk is dat enkele mutaties 
nog niet verwerkt waren. Het gevolg is dat de aantallen kunnen afwijken van die welke elders 
(bv. CBS) zijn gepubliceerd. Het gaat echter om geringe afwijkingen die geen gevolgen 
hebben voor de algemene trends die wij hier zullen beschrijven.  
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informatie in de uitgevoerde analyses.5 Concreet worden vijf bestanden 
geanalyseerd. Het eerste bestand is gebruikt voor de eerste meting van de 
Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (LEO) in 1986; de 
overige bestanden zijn gebruikt voor de eerste vier PRIMA-metingen die met 
ingang van 1994 tweejaarlijks hebben plaatsgevonden. De bestanden hadden 
steeds betrekking op het jaar voorafgaand aan de betreffende meting, dus 
achtereenvolgens de schooljaren 1985/86, 1993/94, 1995/96, 1997/98 en 
1999/2000. 
 
3.3.2   Achterstandscategorieën 
In Tabel 3.1 geven we allereerst een overzicht van de ontwikkeling van de 
aandelen leerlingen per leerlinggewicht. Het betreft hier dus de verdeling binnen 
de totale populatie van basisschoolleerlingen. Pro memorie: in de 
gewichtenregeling van het onderwijsachterstandenbeleid zijn 1.00-leerlingen niet-
achterstandsleerlingen (in termen van etnische herkomst, opleiding en beroep 
ouders), 1.25-leerlingen zijn autochtone kinderen met laag opgeleide ouders, 
1.40-leerlingen zijn schipperskinderen, 1.70-leerlingen zijn kinderen van 
trekkende ouders, en 1.90-leerlingen zijn allochtone kinderen van ouders die laag 
opgeleid zijn en/of in loondienst handarbeid verrichten of geen inkomsten 
genieten.  
 
Tabel 3.1   Ontwikkeling aandeel leerlingen basisonderwijs per leerlinggewicht (in %) 

leerlinggewicht  1985 1993 1995 1997 1999 

1.00 51.9 55.3 60.8 68.3 70.9 

1.25 38.8 33.0 26.8 19.1 16.0 

1.40 .2 .1 .1 .1 .1 

1.70 .3 .2 .2 .2 .2 

1.90 8.9 11.3 12.0 12.3 12.8 
 
 

5  Zo is binnen PRIMA op basis van de sociaal-etnische samenstellingen van de 
leerlingenpopulatie van de scholen de zogenaamde compositie-variabele gemaakt. Deze kan 
echter alleen in de analyses op de PRIMA-data worden gebruikt.  
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Uit de tabel wordt duidelijk dat de aandelen 1.40- en 1.70-leerlingen zeer klein en 
vrij onveranderlijk zijn. Het aandeel 1.90-leerlingen is in de periode 1985 L 1999 
met 4%-punten ofwel 44% gestegen. Het aandeel 1.25-leerlingen daarentegen is 
flink gedaald: van 39% in 1985 naar 16% in 1999. Voor een belangrijk deel heeft 
dat te maken met de aanscherping van de gewichtenregeling in 1993, waardoor 
het opleidingscriterium verzwaard werd en het beroepscriterium is komen te 
vervallen (zie bijlage 3.1). Anderzijds is er echter ook sprake van een 
ontwikkeling die daar los van staat. Dat valt af te leiden uit het feit dat er in de 
periode tussen 1985 en 1993 al een terugval was van bijna 6%-punten die niet 
geheel op het conto kan worden geschreven van de aanscherping, die toen nog 
alleen voor de nieuw instromende leerlingen (groep 1) gold. Daarnaast blijkt dat 
na 1997, toen de nieuwe regel op alle leerlingen van toepassing was, toch nog 
sprake is van een verdere daling met 2.5%-punten. Kennelijk stijgt het 
opleidingsniveau van de ouders nog steeds (hetgeen bv. ook uit de PRIMA-
oudergegevens blijkt; vgl. Driessen e.a., 1998, 2000). De afname van het aandeel 
1.25-leerlingen heeft directe consequenties voor het aandeel 1.00-leerlingen. 
Immers, leerlingen met ouders die te hoog zijn opgeleid voor het 1.25-gewicht 
komen terecht in de 1.00-categorie. We zien dit ook terug in de ontwikkeling van 
het aandeel 1.00-leerlingen, die voor een belangrijk deel L maar niet geheel L 
tegengesteld verloopt aan die van de 1.25-leerlingen. Over de hele periode van 15 
jaar gezien is het aandeel van alle categorieÅn achterstandsleerlingen tezamen met 
19%-punten ofwel 37% afgenomen (vgl. ook Mulder & Vierke, 1998). Maar 
nogmaals, dit is ten dele het gevolg van de aanscherping van het 1.25-gewicht. 
 
In Tabel 3.1 staan de gegevens op leerlingniveau, maar hoe ziet de verdeling er 
uit als we naar het schoolniveau kijken? Met andere woorden: hoe ziet de 
ontwikkeling van de gemiddelde basisschool er uit in termen van de verdeling 
naar leerlinggewichtscategorieÅn? De gegevens hierover staan in Tabel 3.2. 
Behalve de verdeling per gewichtscategorie geven we voor het gemak in de 
onderste regel van de tabel ook het totaal percentage achterstandsleerlingen, dus 
de som van de percentages 1.25-, 1.40-, 1.70- en 1.90-leerlingen. 
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Tabel 3.2   Ontwikkeling aandeel leerlingen per school naar leerlinggewicht en totaal (in %) 

leerlinggewicht 1985 1993 1995 1997 1999 

1.00 49.9 54.2 60.7 68.7 71.1 

1.25 41.3 35.0 28.6 20.4 17.2 

1.40 .2 .2 .1 .1 .1 

1.70 .3 .3 .3 .3 .2 

1.90 8.3 10.3 10.3 10.6 11.3 

1.25/1.40/1.70/1.90 50.1 45.8 39.3 31.3 28.9 
 
 
Wat de tabel vooral laat zien is dat het beeld dat voor de totale populatie van 
basisschoolleerlingen geldt (zie Tabel 3.1) praktisch hetzelfde is als dat van de 
gemiddelde basisschool. De gemiddelde school telt in 1999 ruim 71% 1.00-
leerlingen, 17% 1.25-leerlingen en 11% 1.90-leerlingen. Als we naar de onderste 
regel van de tabel kijken, dan blijkt dat bij de start van het basisonderwijs in 1985 
gemiddeld genomen nog ongeveer de helft van de schoolpopulatie uit 
achterstandsleerlingen bestond. Dat aandeel is in de loop van de jaren met ruim 
20%-punten fors afgenomen tot minder dan 30% in 1999. 
 
Het percentage achterstandsleerlingen is één manier om de sociale en etnische 
compositie van de school te karakteriseren. We hebben ook nog een andere maat 
geconstrueerd: het gewogen leerlingenaantal als fractie van het totaal aantal 
(ongewogen) leerlingen. We noemen dit hier de achterstandsfactor. De score 
hierop varieert van 100 (alle leerlingen hebben het gewicht 1.00) tot 190 (alle 
leerlingen hebben het gewicht 1.90). In Tabel 3.3 geven we het verloop van deze 
score over de onderzochte jaren. 
 
Tabel 3.3   Ontwikkeling achterstandsfactor per school (gemiddelden) 

 1985 1993 1995 1997 1999 

factor 118.1 118.3 116.7 114.8 114.7 

 
We zien dat er in de totale periode sprake is van enige verlaging van de 
achterstandsfactor: van ongeveer 118 naar 115 punten. Tussen 1985 en 1993 en 
ook tussen 1997 en 1999 is er nagenoeg geen verandering geweest in de hoogte 
van de score. 
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3.3.3   Allochtone achterstandsleerlingen 
Op het ministerie, in het veld, in beleidskringen en in de media gelden 
verschillende definities van een NconcentratieschoolO wat betreft het aandeel 
allochtone leerlingen (ook wel: Nzwarte schoolO). Soms wordt uitgegaan van 50% 
of meer allochtone leerlingen, soms ligt de grens bij 75% en ook 90% wordt wel 
als criterium genoemd. Daarnaast wordt wel over N100% zwarte scholenO 
gesproken. In niet al de ons ter beschikking staande bestanden is informatie 
opgenomen over het geboorteland of de nationaliteit van de ouders, wel bevatten 
ze alle het leerlinggewicht. Het gewicht 1.90 combineert de allochtone herkomst 
en de sociaal-economische status (i.c. opleiding en beroep). We kunnen dus 
alleen een overzicht geven van allochtone leerlingen voorzover ze in een 
achterstandssituatie verkeren. Onderwijskundig en beleidsmatig L en voor de 
gevoerde discussie L is dit overigens ook de meest relevante groep (vgl. CBS, 
1999; Tesser e.a., 1995).6  
 
In Tabel 3.4 geven we daarom een overzicht van het verloop van het aandeel 
1.90-leerlingen per school in de onderzochte schooljaren. Dat doen we voor een 
aantal verschillende gradaties van concentratiescholen. 
 

6  In de bestanden over 1993, 1995 en 1997 was wel informatie over het geboorteland 
opgeslagen. We hebben met behulp van die gegevens alle analyses die we hierna presenteren 
met betrekking tot het gewicht 1.90 herhaald, gebruikmakend van de variabele Npercentage 
allochtone leerlingenO. Omdat de correlatie tussen het percentage allochtone leerlingen en het 
percentage 1.90-leerlingen .99 was (d.w.z. nagenoeg alle allochtone leerlingen zijn allochtone 
achterstandsleerlingen) leidde dit tot praktisch identieke resultaten. We zien daarom af van 
het presenteren van de resultaten van de allochtone leerlingen sec.  
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Tabel 3.4   Ontwikkeling aandeel 1.90-leerlingen per school (in %) 

% 1.90-lln  1985 1993 1995 1997 1999 

0   42.2 40.0 36.8 36.6 35.8 

0-10  35.4 33.7 37.6 37.7 36.7 

10-25  12.1 13.5 13.3 13.0 13.8 

25-50  6.5 7.0 6.7 6.7   6.9 

50-75  2.3 3.0 2.5 2.7   3.1 

75-90  .9 1.2 1.5 1.7   2.0 

90-100  .5 1.3 1.3 1.5   1.6 

100  .1 .3 .2 .1     .2 

 

 
Uit de tabel blijkt dat het aantal scholen zonder allochtone achterstandsleerlingen 
in de loop van de jaren gedaald is met 7.5%-punten. In het schooljaar 1999/2000 
had nog ruim een derde van de scholen (ofwel bijna 2600 scholen) geen 1.90-
leerlingen. Het aandeel scholen met 50% of meer 1.90-leerlingen steeg van 3.8% 
in 1985 naar 6.9%, bijna een verdubbeling. Het aandeel scholen met 75% of meer 
1.90-leerlingen nam in die periode toe van 1.5% tot 3.8%, ruim een verdubbeling. 
Het aandeel scholen met 90% of meer 1.90-leerlingen steeg van .5% tot 1.6%, een 
verdrievoudiging. Het aandeel 100% NzwarteO scholen steeg van .1% naar .2%. 
Hoewel dit laatste bijna een verdubbeling impliceert, moet opgemerkt worden dat 
het absolute aantal (12 scholen in 1999) zeer gering is.7 
 
De algehele conclusie die uit het bovenstaande kan worden getrokken is dat sinds 
de start van het basisonderwijs in 1985 het aantal scholen zonder 1.90-leerlingen 
flink is afgenomen en dat bovendien het aantal scholen met sterke concentraties 
van dergelijke leerlingen aanmerkelijk is gestegen. 
 
Allochtone herkomst wordt doorgaans geassocieerd met grote steden. Maar hoe 
staat het met de verdeling van concentratiescholen? Heeft de toename daarvan 
voornamelijk plaatsgevonden in de grote steden of ook daarbuiten? Voor drie 
schooljaren (1993, 1995 en 1997) beschikken we over gegevens met betrekking 

7  We willen hier al opmerken dat 10 van deze 12 scholen islamitische scholen zijn; hun 
populatie bestaat bijna per definitie uit 1.90-leerlingen (vgl. Driessen & Bezemer, 1999).  
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tot de urbanisatiegraad van de gemeente waarin de school gevestigd is. De 
urbanisatiegraad van de eerste twee jaren is gebaseerd op een sterk verouderde 
indeling (uit 1971); die van het laatste jaar is geactualiseerd (gebaseerd op de 
adressendichtheid). Een en ander betekent echter dat de gegevens van de eerste 
twee jaren niet met die van het laatste jaar vergeleken kunnen worden. Voor de 
presentatie zetten we ze wel bij elkaar in één tabel. Tabel 3.5 geeft de verdeling 
van de concentratie allochtone leerlingen over de urbanisatiegraad-categorieÅn. 
Eerst geven het gemiddeld aantal 1.90-leerlingen per school en vervolgens het 
aandeel scholen met 50% of meer 1.90-leerlingen en met 75% of meer 1.90-
leerlingen. 
 
Tabel 3.5   Ontwikkeling aandeel 1.90-leerlingen per school naar urbanisatiegraad (in %) 

   1993  1995 

 gem. >50% >75% gem. >50% >75% 

platteland 2.0 .2 .1 2.7 .4 .1 

verstedelijkt platteland 3.9 .6 .1 4.6 .6 .2 

forensengemeenten 5.8 1.0 .2 5.9 .7 .2 

plattelandsstadjes 5.9 1.4 .5 5.7 1.0 .0 

overig stedelijk 20.2 13.6 6.8 20.5 14.1 8.0 

 

 1997 

     gem. >50% >75% 

niet stedelijk     2.4 .3 .1 

weinig stedelijk     4.7 .8 .3 

matig stedelijk     9.6 2.9 1.2 

sterk stedelijk     15.0 6.9 2.7 

zeer sterk stedelijk     38.8 36.2 23.3 

 
 
In 1993 bedroeg het gemiddelde aandeel 1.90-leerlingen per school in 
plattelandsgemeenten 2.0%; in de overig stedelijke gemeenten ging het om 
20.2%. In 1993 had .2% van de scholen in plattelandsgemeenten 50% of meer 
1.90-leerlingen en .1% 75% of meer allochtone leerlingen. In de categorie Noverig 
stedelijkO ging het om respectievelijk 13.6 en 6.8%. Twee jaar later, in 1995, is 
het gemiddelde aandeel 1.90-leerlingen iets gestegen, relatief gezien het meest in 
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de (verstedelijkte) plattelandsgemeenten. Ook de aandelen scholen met 50%, 
respectievelijk 75% of meer 1.90-leerlingen zijn in het algemeen iets gestegen. 
De gegevens over 1997 laten nog eens goed de sterke relatie tussen 
urbanisatiegraad en aandeel 1.90-leerlingen zien. 
 
We kunnen de relatie concentratie 1.90-leerlingen en urbanisatiegraad ook vanuit 
een andere invalshoek benaderen, namelijk door niet te kijken naar de 
verdelingen binnen urbanisatiecategorieÅn (zoals hierboven), maar naar de 
verdeling over de categorieÅn heen. Voor het jaar 1999 geven we deze verdeling 
in Tabel 3.6. 
 
Tabel 3.6   Verdeling scholen naar aandeel 1.90-leerlingen per school naar urbanisatiegraad 

 (in %) 

  1997 

 0% >50% >75% 

niet stedelijk 36.8 1.2 .4 

weinig stedelijk 32.5 3.8 2.6 

matig stedelijk 16.5 9.3 6.9 

sterk stedelijk 3.9 20.0 13.8 

zeer sterk stedelijk 1.3 65.6 76.3 

 
 
Uit de eerste kolom kan worden afgelezen dat 36.8% van de scholen zonder 1.90-
leerlingen in niet-stedelijke gemeenten ligt, tegen 1.3% van de scholen in zeer 
stedelijke gemeenten. Bijna twee derde van de scholen met 50% of meer 1.90-
leerlingen ligt in zeer stedelijke gemeenten, terwijl ruim driekwart van de scholen 
met 75% of meer 1.90-leerlingen in deze gemeenten gehuisvest is. 
 
We hebben hierboven in een noot al een relatie gelegd tussen het fenomeen 
concentratiescholen en het bestaan van islamitische scholen. In deze paragraaf 
zullen we deze relatie uitbreiden tot de factor NdenominatieO. Hoe staat het met de 
spreiding van allochtone achterstandsleerlingen over scholen van verschillende 
denominaties? Daaraan voorafgaand geven we in Tabel 3.7 eerst een overzicht 
van de ontwikkeling van het aandeel scholen per denominatie. 
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Tabel 3.7   Ontwikkeling aantal scholen per denominatie8 (in %) 

 1985 1993 1995 1999 

openbaar 35.0 34.9 33.3 33.5 

pc 30.3  30.4  30.4  29.9 

rk 30.1  29.3  30.4  29.5 

overig bijzonder 4.6  5.4  6.0  7.1 

 
In de loop van de jaren is de diversiteit qua denominatie toegenomen. Niet alleen 
in die zin dat het aantal overig bijzondere scholen is gestegen, maar ook door de 
toename van het aantal richtingen daarbinnen. Werden er in 1993 bijvoorbeeld 11 
richtingen onderscheiden, in 1999 zijn dat er inmiddels 14. Voor een belangrijk 
deel kan die toename op het conto worden geschreven van de bijna exclusief door 
allochtonen opgerichte scholen. 
 
Hoe zit het dan nu met de verdeling van de concentratiescholen over de 
verschillende denominaties? Dat gegeven staat afgebeeld in Tabel 3.8. 
 
Tabel 3.8   Aandeel 1.90-leerlingen per school naar denominatie (in %) 

 1985 1995 1999 

 gem. >50% >75% gem. >50% >75% gem. >50% >75% 

openbaar 11.8 6.2 2.4 14.6 8.4 4.2 16.0 10.1 5.1 

pc 5.5 2.1 .8 6.7 3.3 2.0 7.3 3.9 3.2 

rk 7.5 2.6 .9 8.8 3.6 1.3 9.8 5.3 2.4 

overig bijzonder 5.4 3.4 1.3 12.5 10.3 9.4 13.0 10.3 8.9 

 

 
De verdelingen laten zien dat de concentratie van 1.90-leerlingen op de openbare 
scholen het hoogst ligt; in 1985 telde de gemiddelde openbare school bijna 12% 
allochtone achterstandsleerlingen en in 1999 was dat gestegen naar 16%. In de 
scholen van de andere drie categorieÅn ligt het percentage 1.90-leerlingen 
aanzienlijk lager. Wel wordt duidelijk dat in de periode tussen 1985 en 1995 het 
percentage 1.90-leerlingen in het overig bijzonder onderwijs opmerkelijk is 

8 Tot de pc-categorie worden ook de gereformeerde en reformatorische scholen gerekend. Voor 1997 
was dit gegeven niet beschikbaar. 
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gestegen. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat eind jaren 
N80 begin jaren N90 de meeste islamitische en hindoe-scholen zijn opgericht. Hun 
populatie bestaat vrijwel volledig uit Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 
achterstandsleerlingen. 
 
Op vergelijkbare manier zoals we dat voor de urbanisatiegraad hebben gedaan, 
kunnen we de relatie concentratie 1.90-leerlingen en denominatie ook vanuit een 
andere invalshoek benaderen, namelijk door te kijken naar de verdeling over de 
categorieën heen. Het gaat dan om de vraag: hoeveel procent van de scholen met 
bijvoorbeeld 50% of meer 1.90-leerlingen vallen onder het openbaar onderwijs? 
De gegevens hierover staan in Tabel 3.9. 
 

Tabel 3.9   Verdeling scholen naar aandeel 1.90-leerlingen per school naar denominatie (in %) 

  1985   1995   1999 

 0% >50% >75% 0% >50% >75% 0% >50% >75% 

openbaar 27.7 58.5 60.3 22.1 50.6 47.0 21.8 49.3 45.5 

pc 38.5 16.7 17.4 42.0 18.4 20.7 41.9 17.3 19.0 

rk 27.2 20.4 18.2 26.6 19.9 13.8 26.7 22.7 18.7 

overig bijzonder 6.6 4.1 4.1 9.3 11.1 18.4 9.6 10.6 16.8 

 

 
Uit Tabel 3.7 weten we dat het aandeel scholen per denominatie in de loop der 
jaren vrij constant is gebleven; alleen het aandeel overig bijzonder scholen is 
relatief gezien gestegen (maar in absolute aantallen vrij gering). Uit Tabel 3.9 kan 
worden afgelezen dat het aantal scholen zonder 1.90-leerlingen het grootst is in de 
pc-categorie, en bovendien dat het aantal in de loop der jaren niet gedaald is. Met 
name in het openbaar onderwijs is het aandeel N100% witte scholenO wel 
afgenomen. Tegelijkertijd zien we dat het aandeel openbare scholen met 75% of 
meer 1.90-leerlingen ook sterk is afgenomen. In 1999 hoorde niettemin nog 
45.5% van de scholen met 75% of meer 1.90-leerlingen tot de categorie openbare 
scholen. Zeer globaal genomen is de rest van deze categorie concentratiescholen 
gelijkmatig verdeeld over de andere drie denominaties. Rekening houdend met de 
geringe omvang van de groep overig bijzondere scholen betekent dit voor die 
categorie een forse oververtegenwoordiging. Zoals hierboven al aangeduid, heeft 
te maken met het feit dat deze categorie de islamitische en hindoe-scholen omvat. 
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3.3.4  Autochtone achterstandsleerlingen 
In het voorafgaande hebben we ons voornamelijk gericht op concentratiescholen 
van allochtone achterstandsleerlingen. Het is echter ook mogelijk scholen te 
onderscheiden naar hun concentratie van autochtone achterstandsleerlingen (ook 
wel aangeduid als NarbeiderskinderenO). Dit doen we via analyses op leerlingen 
met het gewicht 1.25. Omdat er in de periode 1992 tot 1997 een aanscherping van 
dat gewicht heeft plaatsgevonden is de ontwikkeling in aandeel 1.25-leerlingen 
niet helemaal zuiver. We concentreren ons daarom op de gegevens uit 1997 (toen 
de aanscherping compleet was) en 1999. In Tabel 3.10 presenteren we allereerst 
de ontwikkeling van het aandeel 1.25-leerlingen per school in die twee jaren. 
 
Tabel 3.10   Ontwikkeling aandeel 1.25-leerlingen per school (in %) 

% 1.25-lln 1997 1999 

0  13.4 14.2 

0-10 15.9 21.0 

10-25 34.7 38.3 

25-50 31.7 24.1 

50-75 4.1 2.4 

75-90 .1 .1 

90-100 0 0 

100 0 0 

 
 
Uit de tabel komt naar voren dat er praktisch geen scholen zijn met meer dan 75% 
1.25-leerlingen.9 Anderzijds heeft in 1999 bijna 15% van de scholen helemaal 
geen 1.25-leerlingen. Verder blijkt dat het aandeel scholen met tot 25% 1.25-
leerlingen tussen 1997 en 1999 is toegenomen, terwijl het aandeel scholen met 
tussen de 25 en 90% 1.25-leerlingen is afgenomen. 
 
Hoe verhoudt zich nu de concentratie van autochtone achterstandskinderen tot de 
urbanisatiegraad? Voor het jaar 1997 staan de gegevens in Tabel 3.11. 
 

9 We zullen daarom hierna in de tabellen over dit onderdeel deze groep niet meer als 
afzonderlijke categorie opnemen. 
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Tabel 3.11   Aandeel 1.25-leerlingen per school naar urbanisatiegraad (in %) 

 1997 

      gem.  >50% 

niet stedelijk      24.4 6.3 

weinig stedelijk      21.7 5.1 

matig stedelijk      18.1 2.8 

sterk stedelijk      18.0 3.3 

zeer sterk stedelijk      15.5 1.7 

 
 
Gemiddeld genomen hebben scholen in niet-stedelijke gemeenten een kwart 1.25-
leerlingen, terwijl dat in zeer stedelijke gemeenten bijna 10%-punten minder is. 
Ruim 6% van de scholen in niet-stedelijke gemeenten heeft 50% of meer 1.25-
leerlingen tegen minder dan 2% in de zeer sterk stedelijke gemeenten. 
 
Waar liggen nu de scholen met veel 1.25-leerlingen? Die informatie wordt in 
Tabel 3.12 weergegeven. 
 
Tabel 3.12   Verdeling scholen naar aandeel 1.25-leerlingen per school naar urbanisatiegraad  

 (in %) 

 1997 

      0% >50% 

niet stedelijk      19.9 37.7 

weinig stedelijk      28.2 31.5 

matig stedelijk      22.5 12.9 

sterk stedelijk      19.0 13.6 

zeer sterk stedelijk      10.4 4.3 

 
 
Bijna 20% van de scholen zonder 1.25-leerlingen ligt in niet-stedelijke 
gemeenten, terwijl ruim 10% in zeer stedelijke gemeenten ligt. Bijna 70% van de 
scholen met zeer sterk concentraties 1.25-leerlingen ligt in niet- of weinig 
stedelijke gemeenten. 
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Is er ook een relatie tussen concentratie autochtone achterstandsleerlingen en 
denominatie van de school? De gegevens hiervoor gebaseerd op 1999 staan in 
Tabel 3.13. 
 
Tabel 3.13  Aandeel 1.25-leerlingen per school naar denominatie (in %) 

 1999 

      gem. >50% 

openbaar      18.0 3.3 

pc      17.3 2.6 

rk      18.6 1.8 

overig bijzonder      7.3 1.0 

 
   
Het gemiddeld aandeel 1.25-leerlingen is met steeds circa 18% evenredig 
verdeeld over de drie grote denominaties. Op overig bijzondere scholen ligt hun 
aandeel echter veel lager; voor bijvoorbeeld de islamitische en hindoe-scholen 
valt dit te verklaren doordat hun populatie uit nagenoeg 100% 1.90-leerlingen 
bestaat. Het percentage scholen met 50% of meer 1.25-leerlingen ligt met 3.3% 
het hoogst in het openbaar en met 1.0% het laagst in het overig bijzonder 
onderwijs.  
 
In Tabel 3.14 laten we zien hoe de verdeling van de concentratiescholen is over 
de denominaties. 
 
Tabel 3.14   Verdeling scholen naar aandeel 1.25-leerlingen per school naar denominatie (in 

%) 

 1999 

      0% >50% 

openbaar      24.2 44.4 

pc      33.5 31.7 

rk      17.2 21.1 

overig bijzonder      25.1 2.8 
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De tabel laat zien dat het pc-onderwijs de meeste scholen zonder autochtone 
achterstandsleerlingen heeft en het rk-onderwijs de minste. Het openbaar 
onderwijs heeft de meeste scholen met de helft of meer 1.25-leerlingen. 
 
3.3.5  Sociaal-etnische achterstand 
We hebben nu het verschijnsel concentratiescholen bekeken naar etnische en naar 
sociaal-economische herkomst in relatie tot de urbanisatiegraad en denominatie. 
Hoe staat het nu echter met de totale sociaal-etnische achterstand? Eerder hebben 
we al de NachterstandsfactorO ter sprake gebracht (vgl. Tabel 3.3). In Tabel 3.15 
splitsen we deze uit naar urbanisatiegraad. 
 
Tabel 3.15   Ontwikkeling achterstandsfactor per school naar urbanisatiegraad (gemiddelden) 

 1993 1995 1997 

platteland  112.9 111.4 niet stedelijk 108.5 

verstedelijkt platteland  114.2 112.9 weinig stedelijk 109.9 

forensengemeenten  111.1 109.9 matig stedelijk 113.4 

plattelandsstadjes  113.3 111.9 sterk stedelijk 118.3 

overig stedelijk  126.4 125.1 zeer sterk stedelijk 138.9 

 

 
De cijfers spreken voor zich: er is een duidelijke relatie tussen urbanisatiegraad 
en mate van sociaal-etnische achterstand, maar dat is natuurlijk niets nieuws. De 
afname daarin heeft L zoals eerder al betoogd L voor een belangrijk deel te 
maken met de aanscherping van het 1.25-gewicht. Opvallend is wel dat er zeer 
sterke scheiding ligt tussen steden en grote steden. Natuurlijk moet bij dit alles 
bedacht worden dat in de achterstandsfactor de etnische herkomst aanzienlijk 
zwaarder weegt dan de sociale herkomst. Hierdoor weegt bijvoorbeeld een 
plattelandsschool met 75% autochtone achterstandsleerlingen niet op tegen een 
stadsschool met 75% allochtone achterstandsleerlingen. 
 
In Tabel 3.16 presenteren we ook nog de verdeling van de achterstandsfactor naar 
denominatie. 
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Tabel 3.16   Ontwikkeling achterstandsfactor per school naar denominatie (gemiddelden) 

 1985 1993  1995 1999 

openbaar  121.4  122.1  120.6 119.1 

pc  115.5  115.1  113.4 111.0 

rk  118.1  118.0  116.2 113.7 

overig bijzonder  109.3  113.5  113.6 113.7 

 
In 1985 waren de verschillen tussen de denominaties vrij groot: de achterstand 
was het grootst in het openbaar onderwijs en het geringst in het overig bijzonder 
onderwijs. Daarna is er het een en ander veranderd. De achterstand van de 
openbare scholen is onveranderlijk het hoogst gebleven, die van het pc- en rk-
onderwijs is gedaald en die van de overig bijzondere scholen is gestegen, dit 
laatste ongetwijfeld als gevolg van de stichting van islamitische en hindoe-
scholen. 
 
De totale sociaal-etnische achterstand kan behalve via de achterstandsfactor nog 
op een andere manier in kaart worden gebracht, namelijk via het percentage 
achterstandsleerlingen. Eerder hebben we daar in Tabel 3.2 al een overzicht van 
gegeven. In Tabel 3.17 geven we daarvan een uitsplitsing naar urbanisatiegraad. 
 
Tabel 3.17   Ontwikkeling aandeel achterstandsleerlingen per school naar urbanisatiegraad (in 

%) 

 1993 1995 1997 

platteland  46.1 38.2 niet stedelijk 27.2 

verstedelijkt platteland  46.2 39.4 weinig stedelijk 26.7 

forensengemeenten  28.9 23.9 matig stedelijk 28.1 

plattelandsstadjes  37.5 32.1 sterk stedelijk 33.6 

overig stedelijk  52.2 46.2 zeer sterk stedelijk 54.5 

 

 

De cijfers laten zien dat in de jaren 1993 en 1995 de grootste aandelen 
achterstandsleerlingen in de grote steden en op het (verstedelijkt) platteland te 
vinden zijn. In de grote steden gaat het relatief vaak om 1.90-leerlingen en op het 
platteland om 1.25-leerlingen. In 1997 is de situatie sterk veranderd, mogelijk 
deels ten gevolge van het hanteren van andere urbanisatiecategorieÅn, maar in 
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ieder geval voor een deel ook door de aanscherping van het 1.25-gewicht. Hoe het 
ook zij: het zwaartepunt van achterstand ligt momenteel in de (zeer) grote steden. 
 
In Tabel 3.18 splitsen we het percentage achterstandsleerlingen uit naar 
denominatie. 
 
Tabel 3.18  Ontwikkeling percentage achterstandsleerlingen per school naar denominatie 

(gemiddelden) 

  1985 1993 1995  1999 

openbaar  54.3  50.5  43.9  34.3 

pc  47.3  42.2  35.9  24.9 

rk  52.1  47.8  41.2  28.8 

overig bijzonder  22.6  24.0  21.6  20.5 

 
Het percentage achterstandsleerlingen is binnen de grootste drie denominaties in 
totaal ongeveer 20 à 23%-punten afgenomen. De categorie met het grootste 
aandeel achterstandsleerlingen is het openbaar onderwijs; daar ligt dat momenteel 
op ruim een derde. In het overig bijzonder onderwijs is het percentage globaal 
genomen gelijk gebleven; daar gaat het om een vijfde van de leerlingen. 
 
3.3.6  Geloof en denominatie 
De scholenbestanden van het departement bevatten weliswaar informatie over de 
denominatie van de school, maar niet over het geloof van de ouders van de 
leerlingen. Dit soort informatie is wel aanwezig in de PRIMA-bestanden. Aan de 
ouders van de leerlingen in groep 2 is namelijk gevraagd aan te geven tot welke 
kerk, geloofsgemeenschap of levensbeschouwelijke groepering zij zichzelf en hun 
kind rekenen.10 Voorgegeven waren 9 antwoordmogelijkheden. In Tabel 3.19 
geven we eerst een overzicht van de reacties van ouders op deze vraag in de 
referentiesteekproef (vgl. Driessen, Van Langen & Vierke, 2000). 
 

10 Opgemerkt moet worden dat de respons onder laagopgeleide Turkse en Marokkaanse ouders 
relatief laag is, waardoor het aandeel ouders dat de islam heeft genoemd waarschijnlijk een 
onderschatting betreft. 
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Tabel 3.19 Kerk, geloofsgemeenschap, levensbeschouwing ouders groep 2 PRIMA- 

referentiesteekproef 1998 (in %) 

  moeder  vader  kind 

geen 31.8 34.7 38.0 

rooms-katholiek 34.5 33.6 30.9 

hervormd 12.1 11.4 9.9 

gereformeerd 7.1 7.0 6.7 

humanisme .3 .2 .2 

christelijk 5.0 4.1 5.3 

islam 6.9 6.9 7.0 

hindoeÊsme .5 .5 .5 

overig 1.8 1.5 1.5 

 

n 7687 7299 7634 

 
We zien dat rond een derde van de ouders zegt zich tot geen kerk, 
geloofsgemeenschap of levensbeschouwing te rekenen. Onder de kinderen is dat 
deel nog groter, bijna 40%. Op getalsmatige en inhoudelijke gronden hebben we 
de voorgegeven categorieÅn samengevoegd tot: (1) geen, (2) pc (=hervormd, 
gereformeerd, christelijk), (3) rk, (4) overig. Vervolgens hebben we een variabele 
op gezinsniveau gecreÅerd. Uitgangspunt daarbij was het geloof van de moeder. 
Als dat onbekend was (bv. als er geen moeder was) is het geloof van de vader 
genomen. Als het geloof van beiden onbekend was, is het geloof van het kind 
genomen. Het resultaat is als volgt: geen geloof: 31.9%, pc: 24.1%, rk: 34.4%, en 
overig: 9.6%. 
 
Wat is nu de relatie tussen het geloof van de ouders/kinderen en de richting van 
de school die de kinderen bezoeken? Om dit te onderzoeken hebben we de 
indeling naar denominatie in vier categorieën genomen: (1) openbaar, (2) pc (incl. 
reformatorisch en gereformeerd), (3) rk, en (4) overig. In Tabel 3.20 geven we de 
samenhang weer waarbij we zowel horizontaal als verticaal percenteren. Hierdoor 
kunnen we niet alleen zien naar welke richtingen de leerlingen gaan, maar ook 
hoe de leerlingen over de richtingen zijn verdeeld. 
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Tabel 3.20  Geloof ouders en denominatie school, groep 2 PRIMA referentiesteekproef 1998 (in 

%: 1e regel horizontaal gepercenteerd, 2e regel verticaal gepercenteerd) 

  richting school 

geloof openbaar pc rk overig 

geen 50.8 21.3 22.6 5.2 

 58.3 23.8 19.5 25.8 

pc 13.4 70.7 11.6 4.2 

 11.6 59.5 7.6 15.6 

rk 12.3 8.0 71.6 8.2 

 15.2 9.5 66.4 43.5 

overig 43.3 21.3 25.2 10.2 

 14.9 7.1 6.5 15.2 

 

Uit de tabel kan allereerst (horizontaal) worden afgelezen dat ruim 50% van de 
leerlingen met ouders zonder geloof naar het openbaar onderwijs gaat. Ruim 70% 
van ouders van pc-, respectievelijk rk-huize stuurt hun kind naar een pc-, dan wel 
rk-school. De ouders uit de categorie NoverigO hebben hun kinderen vooral 
(43.3%) in het openbaar onderwijs. De tabel laat ook (verticaal) zien dat 58.3% 
van de leerlingen op de openbare scholen ouders heeft zonder geloof. Binnen het 
pc-onderwijs heeft bijna 60% van de ouders het pc-geloof, terwijl binnen het rk-
onderwijs bijna tweederde van de ouders katholiek is. Binnen het overig 
bijzonder onderwijs bestaat de grootste categorie uit katholieken (43.5%). 
 
Uit deze gegevens blijkt dus dat ongeveer 40% van de ouders hun kind naar een 
school stuurt waarvan de richting niet in overeenstemming is met hun geloof 11. 
Anderzijds blijkt ook dat de onderscheiden denominaties kinderen met 
verschillende geloven toelaten. Op basis van de tabel lijkt de grootste diversiteit 
te bestaan binnen de categorie Noverig bijzonderO, terwijl het rk-onderwijs de 
minste diversiteit kent. 

11 Onder de aanname dat ouders die zeggen zich niet tot een geloofsrichting te rekenen zich het 
meest verbonden voelen met het openbaar onderwijs. Hier speelt doorheen dat onder de 
categorie overig bijzonder niet alleen de kleine religieuze richtingen vallen, maar ook de 
pedagogische richtingen (bv. Jenaplan, Dalton). Hun aantal is echter zo gering dat dit slechts 
tot kleine verschuivingen in de percentages zou kunnen leiden. Natuurlijk is het ook van 
belang of de ouders het geloof een relevante factor vinden bij de schoolkeuze en zo ja, of de 
betreffende richting in de woonomgeving van de ouders vertegenwoordigd is (vgl. Driessen, 
2000).  
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Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat er een discrepantie is tussen het 
geloof van de ouders en de richting van de school. Dat kan er onder meer mee te 
maken hebben dat het geloof bij de schoolkeuze voor de ouders geen rol speelt en 
ook niet bij het aannamebeleid van de scholen. Ook kan het het gevolg zijn van 
het gegeven dat niet overal de school van keuze voorhanden is en de ouders dus 
noodgedwongen naar een andere school voor hun kind moeten omzien. Hoe het 
ook zij, door het ontbreken van een één-op-één relatie zijn scholen vaak niet 
religieus-homogeen. We hebben daarom binnen het PRIMA-bestand berekend in 
hoeverre er op leerlingniveau afwijkingen zijn tussen hun geloof en het geloof 
van de meerderheid van de leerlingen. Met andere woorden: bevindt een leerling 
zich in een meerder- of minderheidspositie? 
 
De resultaten laten zien dat kleinste meerderheidsgroep 30.8% van de leerlingen 
in een jaargroep omvat. Gemiddeld genomen telt de meerderheidsgroep 68.8% 
van de leerlingen. Vervolgens hebben we berekend van welk deel van de leer-
lingen het eigen geloof overeenstemt met dat van de meerderheid en welk deel 
een van de meerderheid afwijkend geloof heeft. Tabel 3.21 geeft hiervan een 
overzicht. In de eerste cijferkolom staat de verdeling van de categorieÅn over het 
totaal; in de tweede cijferkolom staat het percentage leerlingen per 
geloofscategorie. 
 
Tabel 3.21   Meerder- en minderheidspositie geloof, groep 2 PRIMA referentiesteekproef 1998  
 (in %) 
geloof geloof geloof 
leerling meerderheid totaal leerling meerderheid 
geen geen 22.2 geen 69.4 
pc pc 16.5 pc 68.3 
rk rk 26.6 rk 77.4 
overig overig 4.3 overig 44.6 

 69.6 
 
geen anders 9.8 
pc anders 7.6 
rk anders 7.8 
overig anders 5.3 

 30.5 
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Uit de eerste cijferkolom van de tabel blijkt dat bijna 70% van de leerlingen op 
scholen zit waar zij qua geloof deel uitmaken van de meerderheidsgroep (i.c. de 
grootste groep). Daarom: ruim 30% van de leerlingen bezoekt scholen waar hun 
geloof afwijkt van dat van de grootste groep. Uit de tweede cijferkolom komt 
naar voren dat 77.4% van de katholieke leerlingen op scholen zitten waar zij de 
meerderheid vormen. De aandelen van de leerlingen uit de categorie pc en geen 
geloof liggen tegen de 70%. De leerlingen uit de categorie overig zijn met 44.6% 
het minst vaak in de meerderheid. 
 
 
3.4  Schoolkeuze-motieven 
 
We spreken van segregatie in het onderwijs wanneer de samenstelling van de 
leerlingenpopulaties van scholen niet overeenkomt met de ruimtelijke spreiding 
(wijk, dorp, stad) van de navenante bevolkingsgroepen. In eerder onderzoek 
(Tesser e.a., 1995) is al overtuigend aangetoond dat de ongelijke verdeling van 
groepen leerlingen over scholen niet alleen toegeschreven kan worden aan 
geografische en demografische factoren. Schoolkeuzepatronen spelen daarin ook 
een rol. Hoe het nu precies zit met schoolkeuzes is echter moeilijk te ontrafelen 
(Dronkers, 1996; Tesser e.a., 1995). Een probleem daarbij is bovendien dat als het 
bijvoorbeeld gaat om Nwhite flightO sociaal-wenselijke antwoorden een rol spelen. 
Dit neemt niet weg dat het van belang is na te gaan wat de redenen zijn van 
ouders om een bepaalde school te kiezen. 
 
In de derde meting van PRIMA is daarom aan de ouders van leerlingen in groep 2 
de volgende vraag over schoolkeuze-motieven voorgelegd: NWaarom hebt u 
destijds gekozen voor de basisschool waar uw kind nu op zit? Hieronder staat een 
aantal redenen die misschien voor u een rol hebben gespeeld bij de keuze van 
juist deze school. Wilt u bij elke reden aangeven hoe belangrijk deze was bij deze 
keuze?O. De antwoordmogelijkheden waren: (1) totaal niet belangrijk, (2) niet erg 
belangrijk, (3) enigszins belangrijk, (4) belangrijk, (5) zeer belangrijk. In Tabel 
3.22 geven we allereerst een overzicht van de gemiddelden op elk van de 
motieven, uitgesplitst naar referentiesteekproef (de landelijk representatieve 
steekproef van scholen) en totale steekproef (de referentiesteekproef aangevuld 
met scholen met veel leerlingen in sociaal-etnische achterstandssituaties). 
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Tabel 3.22   Schoolkeuze-motieven (gemiddelden) 

 referentie- totale 

 steekproef steekproef 

a. de sfeer op school 4.1  4.1 

b. het milieu waar de meeste leerlingen uit komen 3.2  3.2 

c. er was geen andere school in de buurt 2.1  2.2 

d. de orde en regelmaat op school 4.0  4.0 

e. de goede naam van de school 3.8  3.7 

f. veel kinderen van deze school komen later goed terecht 3.3  3.3 

g. de aandacht van de school voor elk kind apart 4.1  4.1 

h. de andere ouders op deze school zijn ons soort mensen 2.7  2.6 

i. de leuke dingen die na schooltijd worden georganiseerd 2.6  2.6 

j. de NrichtingO van de school (bv. katholiek, openbaar, islamitisch) 3.2  3.2 

k. de bereikbaarheid van de school 3.8  3.8 

l. de mogelijkheid om met verschillende culturen in aanraking te komen 2.4  2.6 

m. de kwaliteit van het onderwijs 4.4  4.4 

n. het schoolgebouw 3.4  3.4 

o. het advies van vrienden en bekenden 2.9  2.9 

p. de omvang van de klassen 3.8  3.8 

q. de school houdt rekening met ons geloof 2.8  2.9 

 

min. n 7072   9792 

 
 
De gemiddelde scores in de referentiesteekproef en de totale steekproef ontlopen 
elkaar nauwelijks. Dit wijst er op dat de schoolkeuzemotieven van ouders op 
scholen met veel leerlingen in achterstandssituaties niet verschillen van die op de 
gemiddelde basisschool. Hoog scoren NkwaliteitO, NsfeerO, Norde en regelmaatO en 
Naandacht voor elk kind apartO. Ook nog van belang zijn Nde goede naam van de 
schoolO, NbereikbaarheidO en Nde omvang van de klassenO. Het laagst scoort het 
item Ner was geen andere school in de buurtO; kennelijk vindt er niet gauw een 
gedwongen (negatieve) schoolkeuze plaats. 
 
Op basis van de verschillende uitspraken zijn via principale factoranalyse twee 
dimensies geconstrueerd. De eerste dimensie hebben we Nonderwijskundige 
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motieven, met name kwaliteitO genoemd, en de tweede Nniet-onderwijskundige 
motieven, met name populatiekenmerkenO. In Tabel 3.23 presenteren we de 
factorladingen. 
 
Tabel 3.23   Dimensies in schoolkeuze-motieven (factorladingen >.30) 

 onderwijs-  niet-onder- 

 kundig  wijskundig 

 

a. de sfeer op school  .69   

b. het milieu waar de meeste leerlingen uit komen    .32 

c. er was geen andere school in de buurt     

d. de orde en regelmaat op school  .69   

e. de goede naam van de school  .56   

f. veel kinderen van deze school komen later goed terecht  .38  .39 

g. de aandacht van de school voor elk kind apart  .67   

h. de andere ouders op deze school zijn ons soort mensen    .48 

i. de leuke dingen die na schooltijd worden georganiseerd    .42 

j. de NrichtingO van de school (bv. katholiek, openbaar, islamitisch)    .38 

k. de bereikbaarheid van de school     

l. de mogelijkheid om met verschillende culturen in aanraking te komen    .33 

m. de kwaliteit van het onderwijs  .76   

n. het schoolgebouw  .40  .31 

o. het advies van vrienden en bekenden    .41 

p. de omvang van de klassen  .54   

q. de school houdt rekening met ons geloof    .51 

 
 
De tabel laat zien dat items f en n op beide dimensies laden. Op inhoudelijke en 
correlationele gronden hebben we besloten ze aan de eerste dimensie toe te 
kennen. Betrouwbaarheidsanalyses leverden alfaOs op van .84, respectievelijk .63. 
Vervolgens zijn de scores bepaald door het gemiddelde te nemen van de 
oorspronkelijke scores L althans, voorzover ten minste de helft van het aantal 
items NvalidO was. Deze scores kunnen worden geÊnterpreteerd in termen van de 
oorspronkelijke antwoordcategorieÅn. In Tabel 3.24 staan de kengetallen van de 
twee dimensies. 
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Tabel 3.24   Dimensies in schoolkeuze-motieven 

 referentiesteekproef   totale steekproef      

 

 gem. sd n gem.  sd n 

 

onderwijskundige motieven 3.9 .6 7509 3.9 .6 10406 

niet-onderwijskundige motieven 2.8 .6 7372 2.9 .7 10194 

 
 
Ook uit deze gemiddelden blijkt dat de ouders op achterstandsscholen niet 
wezenlijk andere motieven hebben dan ouders op de gemiddelde basisschool. 
Bovendien kan worden geconcludeerd dat onderwijskundige motieven een groter 
gewicht krijgen (tegen de score 4 NbelangrijkO aan) dan niet-onderwijskundige 
motieven (minder dan de score 3 Nenigszins belangrijkO). In de analyses hierna 
richten we ons verder alleen op de referentiesteekproef. 
Hebben verschillende groepen ouders wellicht verschillende motieven? Om dit te 
onderzoeken hebben we bovenstaande tweedeling gekoppeld aan het milieu (i.c. 
het ouderlijk opleidingsniveau: het hoogste voltooide binnen het gezin), de 
etnische herkomst (beide ouders in Nederland geboren versus minimaal ÃÃn 
ouder in het buitenland geboren), de combinatie daarvan (de sociaal-etnische 
achtergrond), en het geloof (van de moeder, en bij haar afwezigheid van de vader 
of het kind). In Tabel 3.25 geven we een overzicht. 
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Tabel 3.25   Dimensies in schoolkeuze-motieven, naar achtergrondkenmerken (gemiddelden) 

 ondk. niet-ondk. 

 motieven motieven 

etniciteit: Nederland   3.9 2.8 

buitenland   3.8 3.0 

opleiding: max. l.o. 3.7 2.9 

lbo 3.9 2.9 

mavo,havo/vwo 1-3 3.9 2.8 

mbo 3.9 2.8 

havo/vwo 4-6 3.8 2.8 

hbo 3.8 2.8 

w.o. 3.7 2.8 

soc.-etn. achtergrond: lbo-Trk/Mar 3.8 3.4 

lbo-overig allochtoon 3.8 2.9 

lbo-autochtoon 4.0 2.8 

mbo 3.9 2.8 

hbo/w.o. 3.8 2.8 

geloof: geen 3.9 2.6 

hervormd/geref./christ. 3.8 3.0 

rk 3.9 2.8 

anders 3.8 3.2 

 

 
Tussen ouders die in Nederland zijn geboren en ouders die in het buitenland zijn 
geboren bestaan slechts minimale verschillen in motieven. Dat geldt ook als we 
de scores bekijken naar opleidingsniveau. De samenhang tussen motieven en 
opleiding is bovendien niet rechtlijnig. Het is dus niet zo dat naarmate het 
ouderlijk opleidingsniveau stijgt ook de onderwijskundige motieven belangrijker 
worden. De verdelingen naar sociaal-etnische achtergrond laten de hoogste score 
op onderwijskundige motieven zien bij de autochtone ouders met maximaal een 
lbo-opleiding. Wat de niet-onderwijskundige motieven aangaat scoren de Turks 
en Marokkaanse ouders het hoogst. Als we ten slotte de verdelingen bekijken naar 
geloof dan zien we dat er nauwelijks verschillen zijn met betrekking tot de 
onderwijskundige motieven. Die zijn er echter wel ten aanzien van de niet-
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onderwijskundige motieven. Niet-gelovige ouders scoren het laagst op dergelijke 
motieven, terwijl ouders uit de categorie NandersO het hoogst scoren. 
 
Het bovenstaande overzicht is, doordat we naar de dimensies kijken, vrij globaal. 
Zoals uit Tabel 3.22 blijkt zijn er ook enkele meer-specifieke keuzemotieven die 
mogelijk gerelateerd zijn aan de achtergronden van de ouders en de samenstelling 
van de schoolpopulatie. Genoemd kunnen worden de alternatieven b (NmilieuO), h 
(Nons soort mensenO), j (NrichtingO), l (Nverschillende culturenO), en q (NgeloofO). In 
Tabel 3.26 presenteren we de gemiddelde scores op elk van deze motieven 
uitgesplitst naar de achtergrondkenmerken. 
 
Tabel 3.26   Specifieke schoolkeuze-motieven, naar achtergrondkenmerken (gemiddelden) 

  milieu ons soort richting culturen geloof 

  mensen 

etniciteit: Nederland 3.2 2.7 3.3 2.3 2.7 

buitenland 3.1 2.5 3.1 3.0 3.2 

opleiding: max. l.o. 3.0 2.7 3.0 3.0 3.4 

lbo 3.1 2.8 3.0 2.6 2.9 

mavo,havo/vwo 1-3 3.2 2.7 3.1 2.4 2.7 

mbo 3.2 2.7 3.3 2.4 2.8 

havo/vwo 4-6 3.2 2.6 3.2 2.4 2.8 

hbo 3.1 2.6 3.3 2.4 2.7 

w.o. 3.1 2.6 3.4 2.4 2.6 

soc.-etn. achtergrond: lbo-Trk/Mar 3.2 2.8 3.3 3.6 4.2 

lbo-overig allochtoon 3.0 2.4 2.9 3.1 3.3 

lbo-autochtoon 3.1 2.8 3.1 2.4 2.7 

mbo 3.2 2.7 3.3 2.3 2.8 

hbo/w.o. 3.2 2.6 3.3 2.4 2.7 

geloof: geen 3.1 2.5 2.9 2.5 1.9 

hervormd/geref./christ. 3.2 2.8 3.8 2.2 3.7 

rk 3.2 2.7 3.1 2.4 2.8 

anders 3.1 2.6 3.3 3.2 3.8 
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De tabel laat een aantal verrassende resultaten zien. Het motief Nhet milieu waar 
de meeste leerlingen uit komenO is gemiddeld genomen voor de ouders weliswaar 
Nenigszins van belangO, maar er zijn daarbij praktisch geen verschillen tussen de 
onderscheiden categorieën van ouders. Het motief Nde andere ouders op deze 
school zijn van ons soort mensenO scoort tussen Nniet erg belangrijkO en Nenigszins 
van belangO. De categorie Nlbo-overig allochtoonO scoort hier relatief laag op, 
mogelijk vanwege het feit dat het een vrij heterogene groep betreft. De categorie 
Nhervormd/gereformeerd/christelijkO scoort er relatief hoog op. De kern van dit 
motief is dat men kiest voor een school met NgelijksoortigeO ouders, het doet er 
dan weinig toe vanuit welk perspectief dit gebeurt. De gemiddelde score op 
NrichtingO ligt ruim boven Nenigszins van belangO. Vermeldenswaardig is dat 
ouders met een universitaire opleiding daar binnen de opleidingscategorieÅn het 
hoogst op scoren. Overigens is het niet per se zo dat dit item wil zeggen dat men 
voor een bijzondere school kiest. Dat de hoogopgeleide ouders de richting van 
belang vinden duidt er wellicht eerder op dat zij relatief vaak voor het openbaar 
onderwijs kiezen. Als we naar het geloof van de ouders kijken zien we dat de 
categorie van hervormde, gereformeerde en christelijke ouders de richting het 
belangrijkste vinden. Het motief Nin aanraking komen met verschillende culturenO 
heeft een gemiddelde dat ligt tussen Nniet erg belangrijkO en Nenigszins van 
belangO. In gezinnen van Nederlandse herkomst wordt dit motief veel minder 
belangrijk geacht dan in gezinnen van buitenlandse herkomst. Dat ouders met 
maximaal lager onderwijs daar relatief hoog op scoren heeft wellicht te maken 
met het feit dat de categorie vooral allochtonen omvat. Dit vindt bevestiging in de 
hoge score van de categorie Nlbo-Turkije/MarokkoO. Binnen de geloofs-
categorieÅn scoort de categorie NandersO relatief hoog. Dit vindt waarschijnlijk 
zijn oorzaak in het feit dat die categorie ongeveer de helft van de islamitische 
scholen omvat. Tot slot het motief Nde school houdt rekening met ons geloofO. De 
gemiddelde score hierop ligt iets onder Nenigszins belangrijkO. Ook hier zien we 
weer een groot verschil tussen autochtone en allochtone gezinnen; de 
laatstgenoemden vinden dit veel belangrijker. Binnen de opleidingscategorieÅn 
vinden de laagst opgeleide ouders dit het belangrijkst, waarschijnlijk omdat die 
categorie relatief veel allochtonen omvat. Universitair opgeleide ouders vinden 
dit het minst belangrijk, hetgeen er een bevestiging voor is dat wanneer zij het 
richting-motief van belang achten, dit er op duidt dat zij de voorkeur hebben voor 
openbaar onderwijs dan wel voor een van de kleine pedagogische richtingen. 
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Lbo-opgeleide Turken en Marokkanen vinden binnen de sociaal-etnische 
categorieÅn het geloofsmotief het belangrijkste. Zoals te verwachten viel hechten 
de ouders zonder geloof het minste aan het geloofsmotief; hervormde/-
gereformeerde/christelijke ouders en ouders uit de categorie NandersO scoren het 
hoogst en rk-ouders zitten er tussen in. 
 
Welke relatie bestaat er nu tussen de achtergrondkenmerken van de scholen en de 
schoolkeuze-motieven? Om die vraag te beantwoorden hebben we twee analyses 
uitgevoerd. Eerst hebben we de scores op de motieven uitgesplitst naar de 
denominatie van de scholen. Eerst volgen in Tabel 3.27 de twee hoofddimensies 
en daarna de afzonderlijke motieven. 
 
Tabel 3.27  Schoolkeuze-motieven, naar denominatie van de school (gemiddelden) 

 ondk. niet-ondk. milieu ons soort richting culturen geloof 

 motieven motieven  mensen 

openbaar 3.9 2.7 3.0 2.5 3.1 2.7 2.2 

pc  3.8 2.9 3.3 2.7 3.6 2.2 3.4 

rk  3.9 2.8 3.2 2.7 3.0 2.4 2.7 

overig bijzonder 3.9 2.8 3.3 2.8 3.0 2.5 2.5 

 

 
Qua onderwijskundige motieven zijn er geen verschillen tussen de denominaties. 
Dat geldt ook voor de niet-onderwijskundige motieven, alhoewel opgemerkt kan 
worden dat de ouders op openbare scholen iets minder belang hechten aan 
dergelijke motieven. In het openbaar onderwijs hecht men niet zoveel aan het 
milieu waar de meeste kinderen uit komen en evenmin aan het feit dat andere 
ouders Nons soort mensenO zijn. Wat het motief NrichtingO betreft, daar scoren de 
pc-scholen het hoogst op, evenals op het geloofsmotief. Daar staat tegenover dat 
pc-scholen het laagst scoren op Nde mogelijkheid om met verschillende culturen 
in aanraking te komenO. Op dat laatstgenoemde motief scoren juist openbare 
scholen hoog. De tabel laat samenvattend aardig zien dat ouders op openbare 
scholen de heterogeniteit meer zoeken dan andere ouders, en dat andere ouders 
die juist meer mijden. 
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We hebben de motieven ook uitgesplitst naar de sociaal-etnische samenstelling 
van de scholen. Daarvoor maken we gebruik van de binnen PRIMA ontwikkelde 
compositie-variabele. Er worden daarbij 7 schoolcategorieÅn onderscheiden: 
C1. scholen met ten minste 50% kinderen van laagopgeleide Turkse en 

Marokkaanse ouders; 
C2. scholen met ten minste 50% kinderen van laagopgeleide allochtone ouders 

(Turks, Marokkaanse of overig allochtoon); 
C3. scholen met ten minste 50% kinderen van laagopgeleide autochtone ouders; 
C4. scholen met ten minste 50% kinderen van middelbaar opgeleide ouders; 
C5. scholen met ten minste 50% kinderen van hoogopgeleide ouders; 
C6. scholen met een tamelijk heterogene, maar wel relatief kansrijke en 

overwegend autochtone bevolking (meer dan 90%); 
C7. scholen met een tamelijk heterogene bevolking, met zowel kansarme als 

kansrijke en zowel autochtone als allochtone leerlingen. 
In Tabel 3.28 geven we de verdelingen weer van de keuzemotieven. 
 
Tabel 3.28   Schoolkeuze-motieven, naar compositie van de school (gemiddelden) 

 ondk. niet-ondk. milieu ons soort richting culturen geloof 

 motieven motieven  mensen 

C1. >50% lbo-T/M 3.7 3.3 3.0 2.8 3.6 3.5 4.0 

C2. >50% lbo-all 3.8 3.0 2.9 2.5 2.9 3.4 3.5 

C3. >50% lbo-aut 3.9 2.8 3.0 2.7 3.2 2.4 2.7 

C4. >50% mbo 3.9 2.8 3.2 2.7 3.4 2.2 2.9 

C5. >50% hbo/wo 3.9 2.8 3.4 2.8 3.2 2.3 2.6 

C6. >50% lbo-wo aut 3.9 2.8 3.2 2.7 3.2 2.3 2.8 

C7. heterogeen 3.9 2.9 3.1 2.6 3.0 2.9 2.7 

 

 
Wat opvalt is dat op scholen met veel allochtonen onderwijskundige motieven 
iets minder belangrijk worden gevonden dan op andere scholen, terwijl op die 
scholen de niet-onderwijskundige motieven relatief belangrijk worden geacht, en 
dan met name op scholen met veel Turkse en Marokkaanse leerlingen. Wellicht 
valt dit te verklaren uit het feit dat Turkse en Marokkaanse ouders in het 
algemeen meer belang hechten aan de godsdienst dan veel autochtone ouders. 
Wat het milieu-motief betreft valt op dat vooral scholen met een groot deel 
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kinderen van hoogopgeleide ouders daar veel waarde aan hechten. Opmerkelijk is 
dat het motief Nons soort mensenO relatief het meest belangrijk wordt geacht door 
ouders van scholen met ten minste de helft Turkse en Marokkaanse leerlingen, 
maar ook door scholen met ten minste de helft hoogopgeleide ouders. De richting 
en het geloof als motieven scoren het hoogst op scholen met ten minste 50% 
Turkse en Marokkaanse ouders. Het motief om in aanraking te komen met andere 
culturen wordt relatief het vaakst door scholen met veel laagopgeleide Turken en 
Marokkanen en andere allochtonen genoemd. 
 
 
3.5  Veranderingen in leerlingenaantal en redenen 
 
In het voorgaande is beschreven hoe leerlingen verdeeld zijn over scholen, 
gemeten naar leerlinggewicht en religie. Er is aandacht besteed aan de ongelijke 
verdeling van leerlingen over scholen, en (in de vorige paragraaf) aan een 
belangrijkste verklaringsbron daarvoor: de overwegingen van ouders om een 
bepaalde school te kiezen. We beschikken echter in PRIMA3 ook nog over 
andere informatie die kan dienen als verklaringsbron voor die ongelijke verdeling. 
We vroegen namelijk aan directies in hoeverre de school in de afgelopen vier jaar 
te maken heeft gehad met verandering in het leerlingenaantal, in het bijzonder in 
het percentage allochtone leerlingen, en aan welke oorzaken dit volgens de 
directies kan worden toegeschreven. Daarmee kunnen we laten zien wat de kijk is 
van schooldirecties op het verschijnsel van (vooral) Nwhite flightO en Nblack 
flightO. Verder zijn we nagegaan of er een verband is tussen schoolcompositie en 
de mate waarin scholen met veranderingen in de leerlingenpopulatie te maken 
krijgen en in de redenen die zij geven voor eventuele veranderingen. Deze 
informatie wordt hier in beschrijvende zin gerapporteerd. 
Aan directies is allereerst gevraagd in hoeverre de school in de afgelopen vier jaar 
te maken heeft gehad met verandering in het leerlingenaantal. Daarnaast is aan 
hen gevraagd in hoeverre zij in die periode te maken hebben gehad met 
veranderingen in het percentage allochtone leerlingen. Met betrekking tot beide 
vragen is nagegaan aan welke oorzaken dit volgens de directies kan worden 
toegeschreven. Bij beide vragen konden de directies kiezen uit zes 
antwoordalternatieven. Voorbeelden van alternatieven bij de eerste vraag zijn: 
‘toenemend/afnemend aantal geboorten’, ‘ouders die van school veranderen’ en 
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‘minder/meer ouders kiezen onze school’. En bij de tweede vraag: ‘groei/daling 
aantal allochtone gezinnen’, ‘school aantrekkelijk voor allochtone/autochtone 
ouders’ en ‘autochtone/allochtone ouders kiezen ons niet meer’. 
 
Bij het presenteren van de resultaten van de veranderingen en redenen daarvoor is 
een uitsplitsing gemaakt naar schoolcompositie, gebruikmakend van de in de 
vorige paragraaf reeds besproken compositievariabele in PRIMA. We laten de 
resultaten apart zien voor de referentie- en aanvullende steekproef. In het geval de 
resultaten van de aanvullende steekproef niet afwijken van die van de 
referentiesteekproef, bespreken we alleen de resultaten voor de referentie-
steekproef. In het geval de gegevens van de aanvullende steekproef afwijken, 
bespreken we ook hiervan de resultaten.  
 
3.5.1   Veranderingen in leerlingenaantal in de afgelopen 4 jaar 
De meeste directies van de scholen uit de referentiesteekproef geven aan dat het 
leerlingenaantal op hun school de afgelopen vier jaar is gestegen; het vaakst 
wordt een lichte stijging (tussen de 5 en 15%) genoemd (zie Tabel 3.29a). 
 
Tabel 3.29a   Mate van door directies gerapporteerde veranderingen in het leerlingenaantal 

in de afgelopen 4 jaar (in %) 

 Referentiesteekproef Aanvullende 

steekproef 

Totale 

steekproef 

Sterke daling (>15%) 7 9 7 

Lichte daling (5-15%) 20 23 21 

Stabiel/geen ontwikkeling in 

bepaalde richting 

 

35 

 

38 

 

36 

Lichte stijging (5-15%) 23 15 21 

Sterke stijging (>15%) 15 15 15 

n 353 146 499 

 
 
Directies van scholen die aangeven dat hun leerlingenaantal de afgelopen vier jaar 
is gestegen, geven daarvoor het vaakst als reden dat meer ouders voor hun school 
hebben gekozen (zie Tabel 3.29b). Ook een toenemend aantal geboorten en 
verhuizing van kinderen naar de buurt van de school worden vaak als redenen 
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voor de stijging genoemd. Directies van scholen uit de aanvullende steekproef 
(met een hoog aandeel scholen met leerlingen uit achterstandsgroepen) geven ook 
vaak instroom van kinderen uit het buitenland als reden. 
 
Tabel 3.29b  Redenen van stijging van het leerlingenaantal (in %; vaakst genoemde reden 

cursief) 

 Referentiesteekproef Aanvullende 

steekproef 

Totale 

steekproef 

toenemend aantal geboorten 57 31  51 

verhuizing kinderen hiernaartoe 56 47  54 

ouders die van school veranderen 30 31  30 

instroom kinderen uit buitenland 12 38 19 

meer ouders kiezen onze school 60 67 62 

andere reden 14 16 14 

n 138 45 183 

 

 

De meeste directies die aangeven dat het aantal leerlingen op hun school de 
afgelopen vier jaar gedaald is, geven daarvoor als reden de verhuizing van het 
aantal kinderen uit de buurt van de school (zie Tabel 3.29c). Als tweede reden 
wordt de afname van het aantal geboorten genoemd. De op een na belangrijkste 
reden voor de daling van het aantal leerlingen op scholen uit de aanvullende 
steekproef is de afname van het aantal ouders die voor de school kiezen. 
 
Tabel 3.29c  Redenen van daling van het leerlingenaantal (in %; vaakst genoemde reden 

cursief) 

 Referentiesteekproef Aanvullende 

steekproef 

Totale 

steekproef 

afnemend aantal geboorten 68 31 56 

verhuizing kinderen hiervandaan 72 82 76 

ouders die van school veranderen 24  33 27 

remigratie kinderen naar 

buitenland 

2 2 4 

minder ouders kiezen onze school 22  37 27 

andere reden 28  33 29 

n 98 49 147 
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3.5.2  Veranderingen in percentage allochtone leerlingen in de afgelopen 
4 jaar 

Uit Tabel 3.30a blijkt dat de meeste directies van de scholen uit de 
referentiesteekproef aangeven dat het percentage allochtone leerlingen op hun 
school de afgelopen vier jaar stabiel is gebleven of dat er geen ontwikkeling is 
geweest in een bepaalde richting. In het geval er wel een verandering heeft 
plaatsgevonden was dat in de meeste gevallen een stijging.  
 
Tabel 3.30 Mate van door directies gerapporteerde veranderingen in het percentage 

allochtone leerlingen in de afgelopen 4 jaar (in %) 

 Referentiesteekproef Aanvullende 

steekproef 

Totale 

steekproef 

Sterke daling 1  2 2  

Lichte daling 5  6 5  

Stabiel/geen ontwikkeling in 

bepaalde richting 

 

76 

 

36  

 

64  

Lichte stijging 13  32  19  

Sterke stijging 5  24  11  

n 332 142 474 

 

 
We zien dat de directies van scholen uit de aanvullende steekproef het vaakst een 
stijging rapporteren van het percentage allochtone leerlingen; in de meeste 
gevallen gaat het om een lichte stijging. Scholen met veel achterstandsleerlingen 
hebben dus blijkbaar vaker met een stijging van het percentage allochtone 
leerlingen te maken. In deze paragraaf maken we ook een uitsplitsing naar 
schoolcompositie, zodat we daar nauwkeuriger uitspraken over kunnen doen. We 
zijn nagegaan of een stijging van het percentage allochtone leerlingen samengaat 
met een stijging van het totaal aantal leerlingen op school. De correlatie tussen de 
mate van verandering in het percentage allochtone leerlingen en het totale 
leerlingenaantal is licht negatief (-.14). Een stijging van het percentage allochtone 
leerlingen op school gaat dus samen met een lichte daling van de totale 
leerlingenpopulatie op scholen. Of andersom: een totale stijging van het 
leerlingenaantal gaat samen met een lichte daling van het percentage allochtone 
leerlingen. 
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Als belangrijkste reden voor de stijging van het percentage allochtone leerlingen 
op scholen wordt de groei van het aantal allochtone gezinnen genoemd (zie Tabel 
3.30b). Ook wordt de aantrekkelijkheid van de school voor allochtone ouders 
vaak als reden gegeven voor de stijging van het aantal allochtone leerlingen op 
school. 
 
Tabel 3.30b   Redenen van stijging van het percentage allochtone leerlingen (in %; vaakst 

genoemde reden cursief) 

 Referentie 

steekproef 

Aanvullende  

steekproef 

Totale  

steekproef 

groei aantal allochtone gezinnen 80  83  82  

hoger kindertal allochtone ouders 25  42  34  

school aantrekkelijk voor allochtone ouders 43  62  54  

daling aantal autochtone gezinnen 22  42  33  

autochtone ouders kiezen ons niet meer 28  39  34  

anders 14  16  15  

n 65 82 147 

 
 
De directies van scholen die aangeven dat het percentage allochtone leerlingen op 
hun school is afgenomen, geven hiervoor het vaakst als reden de afname van het 
aantal allochtone gezinnen in de buurt (zie Tabel 3.30c). Daarnaast wordt vrij 
vaak als reden gegeven dat de school aantrekkelijk is voor autochtone ouders. 
 
Tabel 3.30c Redenen van daling van het percentage allochtone leerlingen  

(in %; vaakst genoemde reden cursief) 

 Referentie 

steekproef 

Aanvullende 

 steekproef 

Totale  

steekproef 

afname aantal allochtone gezinnen 60  67  62  

allochtone ouders kiezen ons niet meer 16  25 19 

school aantrekkelijk voor autochtone ouders 32  33 32  

groei aantal autochtone gezinnen 12  17 14  

anders 12 8 11 

n 25 12 37 
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3.5.3 Uitsplitsing naar schoolcompositie 
Dan onderzoeken we nu de veranderingen in het leerlingenaantal en het 
percentage allochtone leerlingen in de afgelopen vier jaar, apart voor groepen 
scholen met verschillende composities van de leerlingenpopulatie. We gaan 
hierbij uit van de totale steekproef, zodat we over voldoende gegevens 
beschikken van de verschillende categorieÅn scholen.  
 
Veranderingen in leerlingenaantal afgelopen 4 jaar 
De meeste directies van scholen met >50% Turkse en Marokkaanse leerlingen 
(C1-scholen) geven aan dat het leerlingenaantal op hun school de afgelopen vier 
jaar is gedaald (zie Tabel 3.31a). Het vaakst wordt gesproken van een lichte 
daling (tussen 5 en 15%). Ook door directies van scholen met een heterogene 
schoolbevolking (C7) wordt het vaakst van een daling gesproken, in de meeste 
gevallen een lichte daling.  
Directies van scholen met >50% allochtone leerlingen (niet alleen met een Turkse 
of Marokkaanse achtergrond, C2 scholen)) rapporteren het vaakst een stijging van 
het leerlingenaantal op hun school, in de meeste gevallen een sterke stijging 
(>15%). Dit geldt ook voor scholen met veel kinderen van hoog-opgeleide ouders 
(C5). Op die scholen is de stijging echter nog groter. Ook op scholen met een 
tamelijk heterogene, maar wel relatief kansrijke en overwegend autochtone 
schoolbevolking (C6) is in de meeste gevallen het leerlingenaantal gestegen in de 
afgelopen vier jaar. Op deze scholen is echter het vaakst sprake van een lichte 
stijging (tussen 5 en 15%).  
De directies van scholen met >50 % autochtone kinderen met laag-opgeleide 
ouders (C3) en van scholen met >50% kinderen van ouders met een mbo-
opleiding (C4) rapporteren in de meeste gevallen geen duidelijke verandering in 
het leerlingenaantal.  
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Tabel 3.31a    Mate van door directies gerapporteerde veranderingen in het leerlingenaantal in 

de afgelopen 4 jaar, naar schoolcompositie (in %) 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Sterke daling (>15%) 5 6 2 7  6 14 

Lichte daling (5-15%) 32 9 39 15 12 20 23 

Stabiel/geen ontwikkeling in bepaalde richting 35 37 46 43 15 36 34 

Lichte stijging (5-15%) 14 17 11 22 35 25 19 

Sterke stijging (>15%) 14 31 2 13 38 13 10 

n 43 35 44 74 34 143 115 

 
 
Op scholen met veel Turkse en Marokkaanse arbeiderskinderen (C1-scholen), 
wordt voor een stijging van het leerlingenaantal het vaakst de verhuizing van 
kinderen naar de buurt van de school gegeven (zie Tabel 3.31b). Op scholen met 
veel overig allochtone arbeiderskinderen (C2-scholen), scholen met veel kinderen 
van hoog-opgeleide ouders (C5-scholen) en scholen met een tamelijk heterogene, 
maar wel relatief kansrijke en overwegend autochtone schoolbevolking (C6-
scholen) wordt een toename in het aantal ouders dat voor de school kiest het 
vaakst als reden genoemd. Op C6-scholen wordt daarnaast even vaak een 
toenemend aantal geboorten als reden gegeven. Ook op scholen met veel 
autochtone arbeiderskinderen (C3-scholen) en op scholen met veel kinderen van 
middelbaar opgeleide ouders (C4-scholen) waarvan het leerlingenaantal de 
afgelopen vier jaar is gestegen, wordt daarvoor het vaakst een toenemend aantal 
geboorten als reden genoemd. 
 
Tabel 3.31b Redenen van stijging van het leerlingenaantal, naar schoolcompositie  

(in %; vaakst genoemde reden vet) 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

toenemend aantal geboorten 8 11 83 70 44 57 54 

verhuizing kinderen hiernaartoe 58 50 67 56 48 50 57 

ouders die van school veranderen 42 44  19 32 28 34 

instroom kinderen uit het buitenland 50 61    15 26 

meer ouders kiezen onze school 50 72 33 48 72 57 74 

andere reden 8 22 17 11 20 7 17 

n 12 18 6 27 25 54 35 
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Uit Tabel 3.31c blijkt dat als voornaamste oorzaak voor een daling van het 
leerlingenaantal het wegtrekken van gezinnen wordt genoemd. Voor meer 
kansrijke scholen (C4-scholen: scholen met veel middelbaar opgeleide ouders, 
C5-scholen: scholen met veel kinderen van hoog-opgeleide ouders en C6-scholen: 
scholen met een tamelijk heterogene, maar wel relatief kansrijke en overwegend 
autochtone schoolbevolking) is dit ook een belangrijke reden, maar de 
voornaamste is het afnemend aantal geboorten.  
 
Tabel 3.31c Redenen van daling van het leerlingenaantal, naar schoolcompositie  

(in %; vaakst genoemde reden vet) 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

afnemend aantal geboorten 25 17 50 88 100 71 44 

verhuizing kinderen hiervandaan 81 83 83 63 100 68 76 

ouders die van school veranderen 19 50 17 19  16 41 

remigratie kinderen naar buitenland 6 17 6    2 

minder ouders kiezen onze school 31 67 28 19 25 16 35 

andere reden 44 50 28 6  21 35 

n 16 6 18 16 4 38 46 

 
 
Veranderingen in percentage allochtone leerlingen afgelopen 4 jaar 
Op de meeste typen scholen geven de directies aan dat het percentage allochtone 
leerlingen op hun school de afgelopen vier jaren stabiel is gebleven of dat er geen 
ontwikkeling heeft plaatsgevonden in een bepaalde richting (zie Tabel 3.32a). 
Hoewel het percentage allochtone leerlingen op scholen met veel Turkse en 
Marokkaanse arbeiderskinderen (C1-scholen) het vaakst stabiel is gebleven, geeft 
ook een groot deel (bijna de helft) van de directies van deze scholen een (meestal 
lichte) stijging aan. Door directies van scholen met veel overig allochtone 
arbeiderskinderen (C2-scholen) en scholen waar niet ÃÃn categorie domineert 
(C7-scholen) wordt een duidelijke stijging van het percentage allochtone 
leerlingen gerapporteerd. 
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Tabel 3.32a    Mate van door directies gerapporteerde veranderingen in het percentage 

allochtone leerlingen in de afgelopen 4 jaar, naar schoolcompositie (in %) 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Sterke daling     10 2 2 

Lichte daling 3  2 6 10 3 11 

Stabiel/geen ontwikkeling in 

een bepaalde richting 

50 28 66 91 74 81 36 

Lichte stijging 33 34 22 3 7 13 27 

Sterke stijging 15 38 10   2 24 

n 40 32 41 67 31 134 118 

 

Als belangrijke reden voor een stijging van het percentage allochtone leerlingen 
op school wordt de groei van het aantal allochtone gezinnen genoemd (zie Tabel 
3.32b). Behalve door de directies van de C1-scholen, scholen met veel Turkse en 
Marokkaanse arbeiderskinderen, wordt dit als belangrijkste reden gegeven. Zij 
noemen de aantrekkelijkheid van de school voor allochtone ouders het vaakst als 
reden voor de stijging. Door directies van C2-scholen, scholen met veel overig 
allochtone arbeiderskinderen, wordt dit ook vaak genoemd. 
 
Tabel 3.32b Redenen van stijging van het percentage allochtone leerlingen,naar school-

compositie (in %; vaakst genoemde redenen vet) 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

groei aantal allochtone gezinnen 67 70 85 100 100 91 87 
hoger kindertal allochtone ouders 43 30 54 50  14 37 

school aantrekkelijk voor allochtone 

ouders 

76 65 46   14 60 

daling aantal autochtone gezinnen 33 48 23   10 38 

autochtone ouders kiezen ons niet meer 57 52 15 50   35 

anders 14 26 8   14 13 

n 21 23 13 2 2 21 63 

 
 
Als belangrijkste reden voor een daling van het percentage allochtone leerlingen 
komt, ongeacht de samenstelling van de leerlingenpopulatie, als reden duidelijk 
de afname van het aantal allochtone gezinnen naar voren (zie Tabel 3.32c).  
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Tabel 3.32c   Redenen van daling van het percentage allochtone leerlingen, naar school-

compositie (in %; vaakst genoemde reden vet) 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

afname aantal allochtone gezinnen 100 100 100 50 67 63 56 
allochtone ouders kiezen ons niet 

meer 

    17 25 25 

school aantrekkelijk voor autochtone 

ouders 

   25 33 13 50 

groei aantal autochtone gezinnen    25 17  19 

anders    25 33  6 

N 1 1 1 4 6 8 16 

 
 
3.5.4  Overzicht 
Overzien we nu de resultaten uit de voorgaande reeks tabellen, dan zien we het 
volgende beeld. Gemiddeld is op de basisscholen in Nederland het 
leerlingenaantal de afgelopen 4 jaar licht gestegen. Stijging van het 
leerlingenaantal wordt door de schooldirecties vooral toegeschreven aan een 
toenemend aantal ouders dat voor de school kiest, en in mindere mate aan groei 
van het aantal kinderen in de buurt. Bij daling zien we het omgekeerde patroon: in 
eerste instantie wordt dat toegeschreven aan verhuizing uit de buurt, daarna pas 
aan keuzegedrag van ouders. Kennelijk heeft men bij groei de neiging om dat te 
zien als een uitdrukking van de aantrekkelijkheid van de school zelf, terwijl bij 
krimp de oorzaak meer buiten de school wordt gezien. 
 
Groei en krimp van het leerlingenaantal is niet gelijk verdeeld over scholen met 
een verschillende compositie. Scholen met veel Turkse en Marokkaanse 
arbeiderskinderen hebben het vaakst te maken met een (lichte) daling van het 
leerlingenaantal. De meest genoemde reden voor die daling is de verhuizing van 
kinderen uit de omgeving van de school. Scholen die het vaakst stijgen in 
leerlingenaantal zijn de scholen met een meer kansrijk publiek: het zijn vooral de 
scholen met veel kinderen van hoog-opgeleide ouders of met een qua 
opleidingsachtergrond gemengde, maar wel overwegend autochtone school-
bevolking. Het zijn ook juist deze scholen die als reden voor die stijging een 
toename noemen in het aantal ouders dat voor de school kiest.  
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Kijken we specifieker naar groei en krimp van het aandeel allochtone leerlingen 
op school, dat zien we dat hierin gemiddeld in Nederland weinig beweging is 
geweest in de afgelopen vier jaar. Het dominante patroon is stabiliteit of een 
lichte stijging. Maar dat geldt niet voor alle soorten scholen. Scholen die al een 
meerderheid allochtone leerlingen hebben, rapporteren vaker een verdere stijging 
van het aandeel allochtone leerlingen. Dat geldt vooral voor de scholen met veel 
allochtone leerlingen van gemengde etnische afkomst. Ook de heterogene scholen 
rapporteren vaker een stijging. Opmerkelijk is dat daling van het aandeel 
allochtone leerlingen, wat over het geheel genomen weinig voorkomt, relatief nog 
het vaakst plaatsvindt op de scholen met het meest kansrijke publiek (kinderen 
van ouders op mbo- en hbo/wo-niveau). Deze blijven weliswaar in de regel vooral 
‘stabiel’ wat betreft het aandeel allochtone leerlingen, maar áls er sprake is van 
een verandering dan is dat eerder een daling dan een stijging (tegen de trend van 
de andere scholen in). 
 
De belangrijkste oorzaak voor stijging of daling van het aandeel allochtone 
leerlingen is, volgens de directies, een toename of afname van het aantal 
allochtone gezinnen in de buurt. Maar scholen die al een meerderheid allochtone 
leerlingen hebben, noemen als oorzaak voor (verdere) stijging naar verhouding 
ook vaak dat de school aantrekkelijk is voor allochtone ouders, en dat autochtone 
ouders de school niet meer kiezen.  
 
3.5.5  Veranderingen in het leerlingenaantal en prestaties van de 
leerlingen 
Sterke verschuivingen in het leerlingenaantal kunnen scholen voor problemen 
plaatsen. Personeelsmutaties zijn het gevolg, en soms ook onrust en toename van 
de werkdruk op de krimpende scholen. Dat kan een weerslag hebben op de 
prestaties van de kinderen. Verder kunnen op scholen met een sterk stijgend 
aandeel allochtone leerlingen ook de prestaties onder druk komen te staan, vooral 
als de scholen in het verleden nog niet erg gewend waren aan allochtone 
leerlingen op de school en de stijging hen NovervaltO. Het onderwijs is dan nog 
niet voldoende aangepast om te voorzien in de behoeften van de allochtone 
leerlingen. Op scholen die al langer te maken hebben met een flink aandaal 
allochtone leerlingen, is er meer tijd geweest voor die aanpassing, hetgeen in de 
resultaten van de leerlingen merkbaar zou kunnen zijn. Om na te gaan of zulke 
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mechanismen zich voordoen, hebben we onderzocht of er een verband is tussen 
de gemiddelde prestaties van de kinderen op de school en stijging of daling van 
het leerlingenaantal/het aandeel allochtone leerlingen. De uitkomsten daarvan zijn 
als volgt. 
 
Scholen waarvan het leerlingenaantal meer is toegenomen in de afgelopen vier 
jaar, hebben iets hogere taal- en rekenscores dan scholen waarvan het 
leerlingenaantal minder is toegenomen of is afgenomen. Voor taal is de correlatie 
.11 (p <.05) en voor rekenen .10 (p <.05). Scholen waarvan het percentage 
allochtone leerlingen in de afgelopen vier jaar is gestegen, hebben gemiddeld 
lagere prestaties dan scholen waarvan het percentage allochtone leerlingen minder 
is gestegen of is afgenomen. Voor taal is de correlatie -.37 (p <.001) en voor 
rekenen -.26 (p <.001). In Tabel 3.33 zijn apart voor de zeven compositietypen de 
correlaties tussen de toename van het leerlingenaantal en de toename van het 
percentage allochtone leerlingen en taal- en rekenscores weergegeven. De 
correlaties zijn alleen voor de C7-scholen (scholen met een zeer heterogene 
schoolbevolking) significant. Een toename van het leerlingenaantal op deze 
scholen gaat in lichte mate samen met een toename van de taal- en rekenprestaties 
en een toename van het percentage allochtone leerlingen met een afname van de 
taalprestaties. 
 
Tabel 3.33  Correlaties tussen de toename van het leerlingenaantal en taal- en rekenscores 

en tussen de toename van het percentage allochtone leerlingen en taal- en 

rekenscores (totale steekproef) 

 toename leerlingenaantal toename % allochtone leerlingen 

 taal rekenen taal rekenen 

C1 .10 -.14 .02 .02 

C2 -.18 .17 .27 .20 

C3 .30 .25 -.15 -.20 

C4 -.16 -.02 -.04 -.20 

C5 -.16 .14 -.14 -.16 

C6 -.07 -.04 -.04 -.03 

C7 **.28 *.20 **-.28 -.13 

*p <.05, **p <.01, overige waarden niet significant 
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We zien dus dat scholen waarvan het leerlingenaantal meer is toegenomen in vier 
jaar, iets hogere taal- en rekenscores hebben dan scholen waarvan het 
leerlingenaantal minder is toegenomen of is afgenomen. Scholen waarvan het 
percentage allochtone leerlingen is gestegen, hebben gemiddeld lagere prestaties 
dan scholen waarvan het percentage allochtone leerlingen minder is gestegen of is 
afgenomen. Significante verschillen tussen scholen van verschillende compositie 
doen zich daarbij niet voor. 
 
 
3.6 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar historische en actuele ontwikkelingen in 
segregatie naar sociale afkomst, etnische herkomst en religie in het 
basisonderwijs. 
 
Het historisch overzicht heeft duidelijk gemaakt dat segregatie naar sociale 
afkomst een reeds lang bestaand fenomeen is. Van oudsher hebben kinderen uit 
onderscheiden milieus gescheiden onderwijs gekregen. Dat had de vorm van 
externe segregatie, dat wil zeggen aparte scholen voor verschillende milieus, en 
interne segregatie, ofwel aparte stromen binnen de klas afhankelijk van het 
herkomstmilieu. Hoewel de zogenaamde standenscholen de facto halverwege de 
vorige eeuw afgeschaft zijn, is het standenonderwijs nog niet verdwenen. 
Enerzijds uit het zich tegenwoordig wat subtieler in de vorm van Nverborgen 
differentiatieO, anderzijds blijkt op basis van de empirische gegevens dat anno 
1999 nog 2.5% van de scholen meer dan 50% autochtone achterstandsleerlingen 
tellen. En daar kunnen eigenlijk nog de 6.9% scholen met meer dan 50% 
allochtone achterstandsleerlingen bijgeteld worden, omdat dit ook scholen zijn 
waar de meeste leerlingen uit een laag sociaal milieu komen. In totaal gaat het dus 
nog om bijna 10% van alle scholen. 
 
Concentratie naar sociaal milieu komt voor autochtone leerlingen vooral op het 
platteland voor. In niet-stedelijke gebieden is bijna 25% van de schoolpopulatie 
een autochtone achterstandsleerling, tegen ruim 15% in zeer sterk stedelijke 
gebieden. Ook ligt 38% van de scholen met ten minste 50% autochtone 
arbeiderskinderen in de niet-stedelijke gebieden, tegen slechts 4% in de zeer 
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stedelijke gebieden. Het gemiddelde aandeel autochtone achterstandsleerlingen is 
met 18% gelijkelijk verdeeld over de drie grootste denominaties. Dit neemt niet 
weg dat het openbaar onderwijs het grootste aandeel scholen met ten minste 50% 
autochtone achterstandsleerlingen telt, te weten 3%. 
 
Segregatie naar geloof/richting is vooral vanaf het begin van de vorige eeuw een 
issue geworden. Na het einde van de schoolstrijd kon in principe elke 
geloofsrichting eigen scholen oprichten, die alle in gelijke mate door de 
rijksoverheid bekostigd werden. Als gevolg van die vrijheid zijn in de loop der 
jaren bijna 20 richtingen tot stand gekomen. Dit kan als een proces van vrijwillige 
segregatie worden opgevat. Immers, men koos er zelf voor zich af te scheiden van 
andere religies.12 In 1999 was ongeveer 34% van de scholen openbaar, 30% pc, 
30% rk, en 7% overig bijzonder. Overigens is deze vorm van segregatie ook niet 
geheel vrijwillig. Of er een school van een bepaalde signatuur is hangt van 
meerdere factoren af, bijvoorbeeld of er voldoende ouders met het betreffende 
geloof in een bepaald gebied wonen en of er niet al soortgelijke scholen in de 
directe omgeving staan. Daarnaast heeft het ook met onwetendheid te maken. Het 
feit dat islamitische en hindoe-scholen pas sedert 10 jaar bestaan, vindt zijn 
oorzaak voor een deel in het feit dat de betreffende groepen vóór die tijd nog 
onvoldoende bekend waren met de stichtingsregelingen en nog niet goed 
georganiseerd waren. Dat deze vorm van segregatie niet volledig is, heeft ook te 
maken met het feit dat ouders niet alleen op basis van hun geloof voor een 
bepaalde school kiezen. Ook overwegingen als kwaliteit en afstand spelen een rol, 
en uiteraard ook de toenemende ontkerkelijking en secularisatie. Een en ander is 
er de oorzaak van de momenteel grofweg 40% van de ouders hun kinderen niet 
op een school heeft waarvan de richting overeenkomt met hun geloof. Dit is 
natuurlijk niet zo verwonderlijk: de secularisatie en ontzuiling heeft zich namelijk 
in alle domeinen doorgezet, met uitzondering van het institutionele niveau van het 
onderwijs. Het verzuilde onderwijssysteem is in een ontzuil(en)de maatschappij 
blijven bestaan; een maatschappij, waarin het geloof steeds meer een 
geÊndividualiseerde invulling krijgt. 

12 Opgemerkt moet worden dat een (klein) deel van de richtingen niet op religieuze maar 
pedagogische grondslag is gebaseerd. Bovendien is het openbare onderwijs in feite 
godsdienst-neutraal; er wordt wel over godsdiensten gesproken, maar niet in belijdende zin 
aan godsdienst-beoefening gedaan.  
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Etnische segregatie is een vrij recent fenomeen; deze is pas in gang gezet na de 
komst van grote groepen NgastarbeidersO halverwege de jaren N60. Anno 1999 
bestaat bijna 13% van de leerlingenpopulatie in het basisonderwijs uit allochtone 
achterstandskinderen; de gemiddelde school telt ruim 11% van deze kinderen. In 
de loop van de jaren is het aandeel scholen zonder allochtonen teruggelopen naar 
36%, terwijl het aandeel scholen met meer dan de helft van deze leerlingen is 
gestegen tot 7%. Opgemerkt moet worden dat deze laatste toename voor een deel 
op het conto komt van islamitische en hindoe-scholen die vanaf eind jaren N80 
zijn gesticht; dit zijn immers per definitie NzwarteO scholen. 
 
Etniciteit is sterk verbonden met urbanisatiegraad. Momenteel telt de gemiddelde 
school in zeer sterk stedelijke gemeenten 39% allochtone achterstandsleerlingen; 
in niet-stedelijke gemeenten is dat maar 2%. In zeer sterk stedelijke gemeenten 
ligt 76% van de scholen met driekwart of meer allochtonen, tegen minder dan 1% 
in niet-stedelijke gemeenten. Er is ook een relatie met de denominatie van de 
school: openbare scholen tellen gemiddeld 16% allochtone achterstands-
leerlingen, tegen 7% voor de pc-scholen en 10% voor de rk-scholen. Ook geldt 
dat 46% van de scholen met minimaal driekwart allochtonen openbare scholen 
zijn tegen slechts 19 % pc-, eveneens 19% rk-scholen en 17% overig bijzonder 
scholen. 
 
Etnische, religieuze en sociale concentratie zijn in bepaalde opzichten met elkaar 
verweven. Etnische concentratie impliceert bijna per definitie ook sociale 
concentratie: allochtone achterstandsleerlingen verkeren ook in sociaal-
economisch opzicht in een achterstandspositie. Maar ook is er een relatie met 
denominatie. Etnische concentratie is niet gelijk verdeeld over de denominaties. 
Het sterkst komt deze verwevenheid tot uitdrukking in het geval van islamitische 
en hindoe-scholen. Het betreft allochtone kinderen van ouders die zelf doelbewust 
hebben gekozen voor segregatie naar geloof (zoals bijvoorbeeld de katholieken en 
protestanten dat tot halverwege de jaren N60 ook vrij massaal deden) en daarmee 
ook naar etnische herkomst en sociaal milieu. Dat het hier om vrijwillige 
segregatie gaat is overigens maar één interpretatie. Als de betreffende ouders 
namelijk niet voor een islamitische school hadden gekozen, was de kans groot 
geweest dat hun kinderen evengoed op een NzwarteO school hadden gezeten, 
waarschijnlijk in een wijk met veel allochtonen, en samen met veel andere 
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moslim-kinderen. Het verschil is dat nu het geloof is geÊnstitutionaliseerd in een 
NeigenO school, de islamitische, terwijl anders de kinderen op een school zouden 
hebben gezeten waarvan de denominatie niet overeenstemt met het geloof van 
hun ouders. 
 
Op basis van gegevens uit PRIMA blijkt dat in ongeveer 40% van de gevallen het 
geloof van de ouders niet overeenstemt met de denominatie van de school. Dit is 
er de oorzaak van dat scholen vaak niet religieus-homogeen zijn. Leerlingen 
kunnen daardoor op een school in religieus opzicht in een minder- of 
meerderheidspositie verkeren. Binnen PRIMA bevindt zich 70% van de 
leerlingen in een meerderheidspositie en 30% in een minderheidspositie. De 
katholieken zijn met 77% het vaakst in een meerderheidspositie. 
 
We hebben in dit hoofdstuk ook PRIMA-data over schoolkeuze-motieven van 
ouders gepresenteerd. Hieruit blijkt dat aspecten als kwaliteit, sfeer, orde en 
regelmaat, en aandacht voor elk kind apart het hoogste scoren. Onderwijskundige 
motieven worden vaker genoemd dan niet-onderwijskundige motieven. Er zijn 
daarbij nauwelijks verschillen naar etniciteit, ouderlijke opleiding en geloof. De 
groep die er het meest uitspringt zijn de Turkse en Marokkaanse laagopgeleide 
ouders, waarschijnlijk moslims, die niet-onderwijskundige motieven relatief 
belangrijk vinden. Verder valt op dat de pc-ouders veel belang hechten aan zowel 
geloof als richting. Wanneer de motieven gerelateerd worden aan de denominatie 
van de school komt naar voren dat ouders van kinderen op openbare scholen het 
milieu relatief minder van belang vinden dan ouders van andere denominaties. Op 
pc-scholen vindt men de richting en geloof het belangrijkst, terwijl men daar de 
andere culturen het minst belangrijk vindt. Wat onderwijskundige motieven 
betreft zijn er geen verschillen tussen de denominaties. Wanneer de keuzes 
gerelateerd worden aan de sociaal-etnische compositie van de school, dan blijkt 
dat met name op scholen met de helft of meer allochtonen geloof, richting en 
culturen relatief belangrijke overwegingen zijn. Op scholen met de helft of meer 
hbo/wo-opgeleide ouders vindt men het milieu van relatief veel belang. 
 
Ten slotte hebben we in dit hoofdstuk gekeken naar veranderingen in 
leerlingenaantallen en naar oorzaken daarvoor. De informatiebron hier zijn de 
directies van de scholen uit PRIMA3. 
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Gemiddeld is op de basisscholen in Nederland het leerlingenaantal de afgelopen 4 
jaar licht gestegen. Het vaakst wordt als reden voor de stijging een toename in het 
aantal keuzes door ouders voor de school genoemd. Scholen die een daling in het 
leerlingenaantal noemen, geven daarvoor het meest vaak als reden de verhuizing 
van het aantal kinderen uit de buurt. Op scholen met veel Turkse en Marokkaanse 
arbeiderskinderen wordt het vaakst een (lichte) daling van het leerlingenaantal 
genoemd. De meest genoemde reden voor de daling is de verhuizing van kinderen 
uit de omgeving van de school. Door scholen met veel overige allochtone 
arbeiderskinderen, scholen met veel kinderen van hoog-opgeleide ouders en 
scholen met een relatief kansrijke, overwegend autochtone schoolbevolking wordt 
een sterke stijging van het leerlingenaantal gerapporteerd. Het vaakst is hiervoor 
als reden genoemd een toename in het aantal ouders dat voor de school kiest. De 
directies van scholen met veel autochtone kinderen met laag-opgeleide ouders, 
evenals directies van scholen met veel kinderen van ouders met een mbo-
opleiding rapporteren in de meeste gevallen geen duidelijke verandering in het 
leerlingenaantal.  
 
In het aandeel allochtone leerlingen op school is gemiddeld in Nederland weinig 
beweging geweest in de afgelopen 4 jaar. Het dominante patroon is stabiliteit of 
een lichte stijging. Maar dat geldt niet voor alle soorten scholen. Scholen die al 
een meerderheid allochtone leerlingen hebben, rapporteren vaker een verdere 
stijging van het aandeel allochtone leerlingen. Dat geldt vooral voor de scholen 
met veel allochtone leerlingen van gemengde etnische afkomst. Ook de 
heterogene scholen rapporteren vaker een stijging. De belangrijkste oorzaak voor 
stijging of daling van het aandeel allochtone leerlingen is, volgens de directies, 
een toename of afname van het aantal allochtone gezinnen in de buurt. Maar 
scholen die al een meerderheid allochtone leerlingen hebben, noemen als oorzaak 
voor (verdere) stijging naar verhouding ook vaak dat de school aantrekkelijk is 
voor allochtone ouders, en dat autochtone ouders de school niet meer kiezen.  
 
Scholen waarvan het leerlingenaantal meer is toegenomen in 4 jaar, hebben iets 
hogere taal- en rekenscores dan scholen waarvan het leerlingenaantal minder is 
toegenomen of is afgenomen. Dit is mogelijk te verklaren doordat de grootste 
groep scholen met een sterk gestegen leerlingenaantal bestaat uit scholen met een 
meer kansrijke leerlingenpopulatie. Scholen waarvan het percentage allochtone 
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leerlingen in vier jaar is gestegen, hebben gemiddeld lagere prestaties dan scholen 
waarvan het percentage allochtone leerlingen minder is gestegen of is afgenomen. 
Dit is niet verrassend, aangezien bekend is dat allochtone kinderen gemiddeld 
lager presteren dan autochtone kinderen. 
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4 Compositie van de schoolpopulatie en meerder- en 
 minderheidspositie

Geert Driessen, Jan Doesborgh 
 
 
 
4.1  Inleiding 
 
In deze deelstudie staan twee onderwerpen centraal. Het eerste betreft de vraag 
naar de effecten van de compositie van de leerlingenpopulatie van de school op 
een aantal cognitieve en niet-cognitieve effectmaten, daarbij rekening houdend 
met verschillende achtergrondkenmerken van de leerlingen. Het tweede 
onderwerp betreft feitelijk een aanvulling op het eerste. De vraag die daarbij 
wordt gesteld luidt namelijk of het voor de cognitieve en niet-cognitieve 
onderwijsresultaten van leerlingen iets uitmaakt of zij zich qua sociaal milieu, 
etnische herkomst, en geloof op school in een meerder- dan wel minder-
heidspositie bevinden. Hierna werken we de probleemstelling en de vertaling 
daarvan in concrete onderzoeksvragen met betrekking tot deze twee onderwerpen 
nader uit. 
 
 
4.2  Compositie 
 
4.2.1  Probleemstelling 
In dit deel van de studie gaan we nader in op twee typen van segregatie in het 
primair onderwijs: segregatie naar sociaal milieu en etnische herkomst. Het doel 
van deze studie is nagaan of het voor de leerlingen van een school, of voor een 
specifieke groep leerlingen, iets uitmaakt of zij een meer of minder gesegregeerde 
school bezoeken. 
  
Segregatie vatten we hier, conform de omschrijvingen in de vorige hoofdstukken, 
op als concentratie van bepaalde sociale en etnische groepen in de klas, dan wel 
op school. De verdeling van deze groepen leidt tot verschillen in de 
leerlingenpopulatie van scholen. Het zijn deze compositievarianten die centraal 
staan in de onderhavige studie. De kernvraag is in hoeverre de onderscheiden 
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varianten samenhangen met een aantal cognitieve en niet-cognitieve effectmaten 
op leerlingniveau. Eerder in dit rapport hebben we enkele studies besproken 
waarin voor de Nederlandse situatie is onderzocht of er zulke samenhangen zijn 
voor etnische en sociale segregatie (bv. Driessen, 1990; Driessen & Claassen, 
1996; Tesser & Mulder, 1990a; Tesser, e.a., 1995; Westerbeek, 1999). In deze 
studies ging het echter steeds alleen om de effecten van segregatie op prestaties. 
In de theorieën die we in hoofdstuk 2 hebben besproken staan echter juist vaak 
niet-cognitieve variabelen centraal: gewezen wordt op de rol van het (cognitief) 
zelfvertrouwen, de sociale positie van kinderen in de klas (al dan niet uitgesloten 
zijn), het welbevinden en de motivatie. Met uitzondering van motivatie bevat 
PRIMA3 geschikte indicatoren voor deze groep variabelen. Eén ervan (sociale 
positie, geoperationaliseerd als opgenomen zijn in de groep) is zelfs specifiek 
voor het thema toegevoegd. Door ook deze variabelen te gebruiken als 
afhankelijke variabelen in analyses met leerlingencompositie op schoolniveau 
kunnen we komen tot e en belangrijke uitbreiding van de reeds bestaande kennis.  
 
4.2.2  Vraagstellingen 
De vraagstellingen van deze studie luiden: 
• In hoeverre verschillen de naar sociaal milieu, etnische herkomst en leer- en 

gedragsproblemen onderscheiden groepen van leerlingen wat betreft hun 
cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden? 

• Wat is de relatie tussen de sociale en etnische compositie van scholen en 
deze vaardigheden van leerlingen? 

 
4.2.3  Analyse-opzet 
De eerste onderzoeksvraag is vooral een beschrijvingsvraag. Ter beantwoording 
van die vraag wordt een overzicht gegeven van de scores op de onderscheiden 
aspecten van de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden, uitgesplitst naar de 
relevante groepen van leerlingen. Voor deze analyses wordt vooral gebruik 
gemaakt van variantie-analyse. 
 
Bij de tweede onderzoeksvraag staat de sociale en etnische compositie van de 
leerlingenpopulatie van de school centraal. Allereerst zal een beschrijving worden 
gegeven van de cognitieve en niet-cognitieve effect-maten uitgesplitst naar de 
onderscheiden compositievariabelen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van 
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variantie-analyse. Daarna zal het effect van de sociale en etnische compositie op 
de effectmaten worden geanalyseerd. Voor dit onderdeel zal gebruik worden 
gemaakt van multilevel-analyse. De modellen zullen per blok variabelen worden 
getoetst. Behalve de compositievariabelen op schoolniveau zullen ook de 
gebruikelijke individuele achtergrondkenmerken (milieu, herkomst, geslacht, 
leeftijd) worden ingevoerd als controlevariabelen. Tevens zal daarbij worden 
nagegaan wat het effect is van toevoegen van non-verbale intelligentie als 
controlevariabele. In eerder onderzoek naar sociale en etnische segregatie 
(Westerbeek, 1999) is dit een belangrijke variabele gebleken in de analyses met 
toetsprestaties als effectvariabelen. 
 
 
4.3  Meerder/minderheidspositie 
 
4.3.1  Probleemstelling 
In het eerste deel van deze deelstudie wordt de vraag beantwoord of het voor de 
leerprestaties van kinderen en voor hun zelfvertrouwen, schoolwelbevinden en 
sociale positie iets uitmaakt of zij in een gesegregeerde dan wel geïntegreerde 
schoolomgeving onderwijs volgen. De centrale variabele daarbij is de 
schoolcompositie. In het tweede deel van deze studie vindt een verdere 
toespitsing plaats van die algemene vraag. Onderzocht zal worden of de manier 
waarop leerlingen gegroepeerd zijn verschillend uitwerkt voor het cognitief en 
niet-cognitief functioneren van verschillende subgroepen. In het bijzonder gaat 
het om de vraag of het behoren tot een meerderheids- of minderheidsgroep 
gevolgen heeft voor de leerprestaties, het cognitief zelfvertrouwen, het 
schoolwelbevinden en de sociale positie in de klas van de meerderheids- en de 
minderheidsgroep. 
 
In hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat er over de richting van zulke invloeden 
verschillende theorieën bestaan, waaruit deels met elkaar strijdige hypothesen 
kunnen worden afgeleid. Eén groep van theorieën focust op de vraag hoe 
leerlingen elkaar beïnvloeden en de consequenties daarvan voor motivatie en 
zelfbeeld van specifieke groepen leerlingen (bv. de referentiegroepentheorie). Een 
andere groep van theorieën richt zich op de verwachtingen en het gedrag van de 
leerkracht, die het niveau van leerstofaanbod en het type instructie en begeleiding 
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op verschillende manieren kan afstemmen op het gemiddelde niveau van de klas 
of op de dominante groep in de klas. Voorts zijn er nog de theorieën over 
functionele gemeenschappen, de werking van netwerken en homogene dan wel 
heterogene normensystemen op school en thuis. Tot deze groep rekenen we ook 
de ecologische theorie, die stelt dat de condities voor ontwikkeling gunstiger zijn 
naarmate de setting van school en thuis congruenter zijn. 
  
Niet elke groep theorieën is even relevant voor de vier door ons onderscheiden 
perspectieven voor segregatie. Voor effecten van segregatie naar religie zijn 
vooral de theorieën over congruente of discongruente opvoedingsomgevingen van 
belang. Een met behulp van PRIMA gedeeltelijk toetsbare hypothese is hier 
bijvoorbeeld de verwachting dat overeenstemming in religieuze identiteit van de 
ouders en die van de school positief uitwerkt op het welbevinden, het zelfbeeld en 
de sociale positie van leerlingen, en daarmee mogelijk ook op de prestaties. 
Verwacht mag worden dat dit effect zich des te sterker zal voordoen als de 
betreffende religie ook de religie is van het dominante leerlingenpubliek op de 
school. Voor sociaal milieu en etnische herkomst zijn alle drie de groepen 
theorieën van belang. Voor beide perspectieven kan op grond van deze theorieën 
een reeks van hypothesen worden opgesteld, die voor de verschillende 
afhankelijke variabelen soms wel, en soms niet in dezelfde richting wijzen. We 
geven hier als voorbeeld een uitwerking van zulke hypothesen voor sociaal 
milieu, uitgaande van een analyse op meerderheids- en minderheidspositie: 
• Kinderen uit een hoog sociaal milieu (H-kinderen) zullen beter presteren op 

een school waar leerlingen uit hoge milieus het dominante publiek vormen 
(H-dominante school), door: (a) congruente omgevingen en effectieve 
netwerken, (b) aanpassing van het curriculum van de school aan de populatie 
(hoger streefniveau), (c) invloed van ‘vergelijkingsanderen’ ; 

• H-kinderen zullen zich meer welbevinden op een H-dominante school, omdat 
daar meer gelijken worden aangetroffen; 

• H-kinderen zullen minder cognitief zelfvertrouwen hebben op een H-
dominante school, want er zijn meer goed-presterende anderen (voor 
cognitief zelfvertrouwen speelt vergelijking een belangrijke rol); 

• H-kinderen zullen zich meer opgenomen voelen in de klas op een H-
dominante school, zie bij welbevinden. Maar dit geldt mogelijk niet voor de 
‘low-achievers’ onder de H-kinderen. 
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Dit alles geldt vermoedelijk ook op een sociaal meer heterogene school, waar nog 
een substantieel aandeel H-kinderen aanwezig is. Maar op scholen met heel 
weinig H-kinderen en veel L-kinderen (kinderen uit lage milieus) zullen de 
effecten anders zijn. Het cognitief zelfvertrouwen zal bij H-kinderen 
waarschijnlijk hoger zijn in een omgeving met veel L-kinderen. Voor opgenomen 
zijn in de groep zijn er concurrerende verwachtingen: H-kinderen kunnen 
populairder zijn vanwege hun prestaties, of zich juist geïsoleerd voelen in een 
omgeving met veel sociaal ‘anderen’. Voor welbevinden zijn er eveneens 
concurrerende verwachtingen: de invloed van prestaties op welbevinden voorspelt 
een hoger welbevinden van H-kinderen in een L-omgeving, het ontbreken van 
‘voldoende gelijken’ voorspelt juist een lager welbevinden. Voor prestaties kan er 
weer wel een eenduidige voorspelling worden gedaan: hoe meer L-kinderen, hoe 
lager de prestaties van H-kinderen. 
 
Op dezelfde wijze als in dit voorbeeld kunnen hypothesen worden opgesteld voor 
L-kinderen in een H- en een L-omgeving, en voor ‘witte’ en ‘zwarte’ kinderen op 
witte en zwarte scholen. We zullen deze hier niet allemaal uitwerken: het zijn 
immers spiegelbeelden of specificaties van de voorbeelden die wel hebben 
gegeven. Het gaat er hier slechts om de richting aan te geven van de 
verwachtingen die we hebben. Aan de hand van de uitkomsten zullen we deze 
verwachtingen nader bespreken.  
 
4.3.2  Vraagstelling 
De vraagstelling voor dit deel van de deelstudie is: 
• Zijn er verschillen tussen leerlingen die in een klas in sociaal-economisch, 

etnisch of religieus opzicht in een minderheidspositie verkeren ten opzichte 
leerlingen die niet in een minderheidspositie of in een meerderheidspositie 
verkeren, wat betreft hun leerprestaties en zelfvertrouwen, welbevinden, en 
sociale positie in de klas? 

 
4.3.3  Analyse-opzet 
Voor de analyses met compositievarianten voor religie wordt uitsluitend gebruik 
gemaakt van de PRIMA3 data voor jaargroep 2. De reden hiervoor is dat de centrale 
variabele religie gemeten is via de oudervragenlijst, die alleen is afgenomen bij 
ouders van kinderen in groep 2. Voor de analyses met compositievarianten voor 
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sociale en etnische herkomst wordt gebruik gemaakt van de PRIMA3 data uit de 
groepen 4 en 8, conform de opzet van het eerste deel van deze deelstudie. Gezien de 
structuur van de data wordt ook hier multilevel-analyse toegepast. Voor de 
leerlingen wordt het behoren tot een minderheid dan wel meerderheid als dummy-
variabele op individueel niveau in de analyse opgenomen. Er zal op gebruikelijke 
wijze worden gecontroleerd voor de overige individuele achtergrondkenmerken en 
ook zal de compositie-variabele in de analyses worden betrokken. 
 
 
4.4  Effectmaten en predictoren: een eerste beschrijving 
 
Om een beeld te geven van de variabelen die in de analyses worden meegenomen, 
beginnen we eerst met een beschrijving van de betreffende variabelen en de 
samenhangen die daartussen bestaan. Het betreft de volgende predictoren: etniciteit, 
opleiding, geslacht, leeftijd en intelligentie, alsmede de effectmaten: taal, rekenen, 
sociale positie, zelfvertrouwen en welbevinden.  
 
4.4.1  Data en variabelen  
De steekproef van PRIMA omvat een representatief deel (de zogenaamde referen-
tiesteekproef) en een aanvullend deel. Het representatieve deel betreft een steekproef 
van scholen die in grote lijnen representatief is voor alle Nederlandse basisscholen. 
Het aanvullende deel betreft scholen met een oververtegenwoordiging van 
allochtone en autochtone achterstandsleerlingen. Dit deel is toegevoegd om tot 
betrouwbare schattingen te kunnen komen als het gaat om kenmerken van relatief 
kleine achterstandsgroepen die in de representatieve steekproef in absolute aantallen 
onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Om nu een representatief beeld te gegeven van 
de situatie in het basisonderwijs, maken we voor dit beschrijvende onderdeel van de 
analyses gebruik van de referentiesteekproef uit de derde PRIMA-meting. Hierin 
zitten 36148 leerlingen op 399 scholen, verdeeld over de jaargroepen 2, 4, 6 en 8. 
  
De variabelen die we in de analyses gebruiken zijn verzameld met behulp van 
verschillende onderzoeksinstrumenten. Omdat daar in de basisrapportages van 
PRIMA al uitgebreid op is ingegaan, beperken we ons hier tot de hoofdlijnen. 
Voor een uitgebreide verantwoording verwijzen we naar Driessen, Van Langen & 
Vierke (2000). 
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De cognitieve effectmaten zijn: 
•  taalprestaties 
• rekenprestaties. 
De prestaties zijn bepaald op basis van toetsen die bij de leerlingen zijn 
afgenomen. Voor elk van de jaargroepen zijn verschillende toetsen afgenomen. 
Om een indicatie te krijgen van het niveau voorbereidend lezen in groep 2 is 
gebruik gemaakt van de Begrippentoets uit het Cito-Leerlingvolgsysteem 
(Verhoeven, 1993). De toets meet kennis van begrippen zoals veel, weinig, eerste 
en laatste. Met de toets, die 60 tweekeuze-vragen telt, kan worden vastgesteld of 
leerlingen met het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs kunnen beginnen. Voor 
taal in de groepen 4, 6 en 8 is gebruik gemaakt van drie toetsen die speciaal voor 
PRIMA door het Cito zijn ontwikkeld. Met deze toetsen, die respectievelijk 60, 
65 en 64 multiple-choice items tellen, wordt het niveau van de algemene 
taalvaardigheid bepaald (Van Bergen, 1987; Driessen, Van Langen & 
Oudenhoven, 1994). Om een indicatie te krijgen van het niveau voorbereidend 
rekenen in groep 2 is de toets Ordenen (oudste kleuters) afgenomen (Van Kuyk, 
1992). Deze, eveneens uit het Cito-Leerlingvolgsysteem afkomstige toets, telt 42 
twee-keuze items en is opgebouwd rond drie ordeningsprincipes, namelijk 
classificeren, seriëren en vergelijken en tellen. Opgemerkt moet worden dat deze 
toets niet alleen de rekenvaardigheid, maar ook voor een deel taalvaardigheid 
meet. Om de algemene rekenvaardigheid in de groepen 4, 6 en 8 te bepalen zijn 
de zogenaamde medio-versies uit het Cito-Leerlingvolgsysteem gehanteerd. Deze 
toetsen bevatten respectievelijk 58, 115 en 120 items, deels multiple choice, deels 
open vragen. Omdat het hier per jaargroep steeds om verschillende toetsen gaat 
en de resultaten daardoor over de groepen heen niet vergelijkbaar zijn, heeft 
Vierke (1995) een herschaling toegepast. Dit houdt in dat de scores per vakgebied 
– dus taal en rekenen – via kalibratie op één schaal zijn gebracht en over de 
groepen heen kunnen worden vergeleken.  
 
De niet-cognitieve effectmaten betreffen: 
• sociale positie 
• zelfvertrouwen 
• welbevinden. 
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De informatie hierover is afkomstig van de groepsleerkrachten die elk van hun 
leerlingen afzonderlijk op een aantal aspecten hebben beoordeeld. De drie 
aspecten dienen te worden geïnterpreteerd vanuit de schoolse context. Elk aspect 
is geïndiceerd via drie à vier uitspraken, waarop de leerkracht kon reageren 
middels vijf antwoordcategorieën die variëren van (1) beslist onwaar, tot (5) 
beslist waar. De aspecten zijn in elk van de jaargroepen op identieke wijze 
gemeten, waardoor de scores er op over de jaargroepen heen vergelijkbaar zijn. 
Enkele voorbeelditems van sociale positie zijn: ‘Deze leerling is populair bij de 
klasgenoten’ en ‘Deze leerling heeft weinig vrienden/vriendinnen in de klas’. 
Voorbeelditems van zelfvertrouwen zijn: ‘De leerling is bang en angstig’ en ‘De 
leerling is snel van streek’. Voorbeelden van items van welbevinden zijn: ‘De 
leerling voelt zich bij mij goed op zijn/haar gemak’ en ‘De leerling voelt zich 
onplezierig op school’. 
  
Predictoren: 
• etniciteit ouders 
• opleiding ouders 
• geslacht 
• leeftijd. 
Informatie over deze vier kenmerken is verkregen met behulp van het 
zogenaamde groepsformulier, waarop de schooldirectie per leerling al deze 
informatie heeft ingevuld. Wat etniciteit betreft is in principe uitgegaan van het 
geboorteland van de moeder, en wanneer die er niet was dat van de vader. In 
verband met de aantallen en overeenkomsten tussen de groepen zijn voor deze 
studie vier hoofdcategorieën onderscheiden: Nederlanders, Surinamers en 
Antillianen, Turken en Marokkanen, en overige allochtonen. Deze laatste 
categorie vormt een gemêleerd gezelschap van Westerse en niet-Westerse 
buitenlanders. Wat opleiding betreft is het hoogste niveau binnen het gezin 
genomen, dus van vader en moeder. Er zijn vier categorieën onderscheiden: 
maximaal lager onderwijs, maximaal lager beroepsonderwijs, maximaal 
middelbaar beroepsonderwijs, en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk 
onderwijs. Bij leeftijd gaat het om een relatieve maat die is genormeerd per 
jaargroep om zodoende een variabele te krijgen die een grove indicatie geeft van 
doubleren, respectievelijk verlaat met het schooljaar beginnen/instromen. 
Vanwege verschillen in geboortemaand en – daarmee samenhangend – 
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verschillen in verblijfsduur in de kleutergroepen is het lastig om een ‘harde’ 
indeling te construeren. Eigenlijk zou informatie over het tijdstip van instroom, en 
daarmee over de werkelijke verblijfsduur in het onderwijs, beter zijn geweest, 
maar die is niet beschikbaar. Er is voor gekozen bij groep 2 5 jaar af te trekken 
van de leeftijd, in groep 4 7 jaar, etc. Het resultaat zijn drie categorieën: de 
‘norm’, dat wil zeggen maximaal een half jaar ouder, meer dan een half jaar 
ouder, en meer dan een jaar ouder. In de categorie ‘1 jaar ouder dan de norm’ zijn 
relatief veel leerlingen te vinden die niet altijd in Nederland gewoond hebben, 
zoals Tabel 4.2 straks zal laten zien. 
 
Controlevariabele: 
• intelligentie (IQ). 
Ter bepaling van de intelligentie is gebruik gemaakt van toetsen die destijds door 
het RION zijn ontwikkeld voor de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid. 
Gebruik is gemaakt van twee nonverbale onderdelen, te weten ‘figuren 
samenstellen’ en ‘exclusie’. Deze zijn alleen afgenomen in de groepen 4, 6 en 8. 
De testen tellen achtereenvolgens per groep 54, 53 en 53 multiple-choice 
opgaven. De scores op beide testonderdelen zijn gesommeerd tot één totaalscore. 
Omdat de testen per jaargroep verschillen kunnen de scores er op niet over de 
jaargroepen heen worden vergeleken. De score op de intelligentietest wordt 
beschouwd als een controle voor capaciteiten en beginvaardigheden. 
 
4.4.2  Verdelingen en samenhangen 
Allereerst zullen we in Tabel 4.1 de verdelingen van de eerste vier predictoren 
presenteren, vervolgens in Tabel 4.3 de samenhangen van etniciteit met opleiding, 
geslacht en leeftijd en als laatste in Tabel 4.4 – Tabel 4.9 de samenhangen van 
deze variabelen met intelligentie en de cognitieve en niet-cognitieve effectmaten. 
Al deze verdelingen en samenhangen zullen uitgesplitst naar jaargroep worden 
gepresenteerd. 
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Tabel 4.1  Verdeling van etniciteit, opleiding, geslacht en leeftijd naar jaargroep (in %) 

    etniciteit  opleiding  

groep Ned S/A T/M ov  LO LBO MBO HBO 

2 84 2 7 6  6 29 36 29 

4 84 3 7 7  7 31 37 25 

6 85 3 6 6  8 32 37 24 

8 86 3 6 5  8 32 36 24 

          

totaal 85 3 7 6  7 31 36 26 

Cramérs V    (.02)     (.03) 

 
 geslacht  leeftijd   

groep jongen meisje  norm >1/2 >1  N=100% 

2 52 48  69 30 1  9399 

4 49 51  60 37 2  9548 

6 52 48  60 37 3  8702 

8 51 49  60 37 3  8499 

         

totaal 51 49  62 35 2  36148 

Cramérs V  (.02)    (.07)   

 
 
Tabel 4.2  Leeftijd van het aandeel leerlingen dat niet altijd in Nederland heeft gewoond naar 

jaargroep (in %) 

 leeftijd 

groep norm >1/2 >1 totaal 

2 3 3 10 3 

4 3 4 20 4 

6 2 5 18 4 

8 2 4 16 3 

     

totaal 2 4 17 3 
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Tabel 4.1 laat zien dat circa 85% van de leerlingen tot de categorie Nederlanders 
hoort, zo’n 3% is Surinamer dan wel Antilliaan, bijna 7% Turk of Marokkaan, en 
6% overig allochtoon. Wat opleiding betreft blijkt dat binnen 7% van de gezinnen de 
ouders hooguit lager onderwijs hebben voltooid. Daar tegenover staat dat ruim een 
kwart een HBO- of WO-opleiding hebben genoten. De verdeling naar sekse is 
conform de verwachting. Met betrekking tot de leeftijdsvariabele willen we 
nogmaals benadrukken dat het hier om een relatieve maat gaat. Onder de tabel staat 
(tussen haakjes) de samenhangsmaat Cramérs V. Deze is in alle gevallen zo klein dat 
we kunnen zeggen dat de verdelingen niet significant verschillen in de vier 
jaargroepen. 
 
Tabel 4.3 laat de samenhangen van etniciteit met opleiding, geslacht en leeftijd zien. 
In de tabellen staan kolompercentages binnen de categorieën van etniciteit. In de 
kolom ‘totaal’ is (tussen haakjes) ook weer Cramérs V gezet. In de tabel zijn de 
percentages die meer dan 5% boven het totaal liggen, dus aanduiden waar er sprake 
is van oververtegenwoordiging, vet gedrukt. 
 
Tabel 4.3  Samenhangen etniciteit met opleiding, geslacht en leeftijd, naar jaargroep 

(in %; Cramérs V tussen () ) 

 groep 2     groep 4   

 Ned S/A T/M ov totaal  Ned S/A T/M ov totaal 

Opleiding     (.30)      (.28) 

LO 2 16 46 17 6  3 16 48 18 7 

LBO 28 35 37 29 29  30 46 36 32 31 

MBO 39 36 11 22 36  40 30 11 24 37 

HBO/WO 31 13 6 32 29  28 7 5 25 25 

Geslacht     (.02)      (.03) 

jongen 52 52 55 50 52  49 44 54 50 49 

meisje 48 48 45 50 48  51 56 46 50 51 

Leeftijd     (.08)      (.10) 

norm 71 56 57 66 69  62 61 43 51 60 

>1/2 29 44 41 33 30  36 36 52 41 37 

>1 0 0 2 1 1  1 3 5 7 2 

            

N=100% 7927 223 692 557 9399  8013 267 631 637 9548 
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Vervolg tabel 4.3 

 groep 6     groep 8   

 Ned S/A T/M ov totaal  Ned S/A T/M ov totaal 

Opleiding     (.31)      (.30) 

LO 3 16 57 22 8  3 15 62 21 8 

LBO 32 41 28 30 32  32 45 27 27 32 

MBO 40 30 12 23 37  38 32 7 27 36 

HBO/WO 26 13 3 26 24  26 8 4 25 24 

Geslacht     (.03)      (.04) 

jongen 51 46 55 55 52  52 49 43 49 51 

meisje 49 54 45 45 48  48 51 57 51 49 

Leeftijd     (.13)      (.12) 

norm 62 54 41 45 60  62 55 45 44 60 

>1/2 36 37 50 46 37  36 41 47 45 37 

>1 2 9 9 9 3  2 4 7 11 3 

            

N=100% 7414 234 561 493 8702  7322 240 472 465 8499 

 
 
Uit de tabel komt naar voren dat alleen de samenhangen van etniciteit met 
opleiding als geheel van enige relevantie zijn. De Cramérs V voor opleiding 
varieert van .28 tot .31. De samenhangen van geslacht en leeftijd met etniciteit 
zijn, zoals verwacht, veel minder sterk. Als we naar de relatie met het ouderlijke 
opleidingsniveau kijken, zien we dat met name Turkse/Marokkaanse leerlingen 
oververtegenwoordigd zijn bij gezinnen waar de ouders maximaal een LO-niveau 
hebben. Er is een tendens tot toename hiervan in de hogere jaargroepen. Dit 
laatste duidt op een cohort-effect en geeft aan dat in jongere cohorten het 
opleidingsniveau van de Turkse/Marokkaanse ouders is gestegen. Als we de 
verschillen in opleiding tussen Nederlanders en Turken/Marokkanen vergelijken 
valt op hoe groot die zijn. Heeft bijvoorbeeld ongeveer 70% van de Nederlandse 
ouders een opleiding op MBO-niveau of hoger, voor de Turkse en Marokkaanse 
ouders gaat het om niet meer dan rond de 15%. Wat geslacht betreft zijn er geen 
verschillen die gerelateerd zijn aan etniciteit. Met betrekking tot leeftijd, zijn de 
Turkse/Marokkaanse alsmede overige allochtone leerlingen oververtegen-
woordigd bij de vertraagde of later ingestroomde leerlingen. 
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In Tabel 4.4 – Tabel 4.9 presenteren we de samenhangen van etniciteit, opleiding, 
geslacht en leeftijd met intelligentie en de vijf effectmaten. In de cellen staan de 
gemiddelden van deze variabelen en in de kolom rechts van ‘totaal’ de nominaal-
metrische correlatie Eta. Bij een predictor met twee of drie categorieën, zoals 
geslacht en leeftijd, is Eta=.15 net significant, bij een predictor met vier of vijf 
categorieën, zoals etniciteit en opleiding, is dit bij Eta=.18. Bij 
significante/relevante samenhangen zijn de gemiddelden die boven het 
gemiddelde liggen vet gedrukt. Ook is met tweeweg variantie-analyse berekend 
of er sprake is van een interactieve werking van predictor*groep op de 
afhankelijke variabelen. Daarmee wordt nagegaan of de samenhangen verschillen 
tussen de jaargroepen. Deze interactie Eta staat in de onderste regel van de 
tabellen.  
 
Tabel 4.4  Samenhangen intelligentie met etniciteit, opleiding, geslacht en leeftijd, naar jaargroep 

(gemiddelden) 

  etniciteit    opleiding  

groep Ned S/A T/M ov Eta LO LBO MBO HBO Eta 

4 29 27 25 27 .18 26 27 28 30 .23 

6 26 25 24 26 .15 24 26 26 27 .18 

8 26 25 25 26 .11 25 25 26 27 .20 

interactie     .04     .04 

 

 geslacht  leeftijd totaal 

groep jongen meisje Eta norm >1/2 >1 Eta  

4 28 28 .03 28 28 27 .04 28 

6 26 26 .04 26 26 24 .11 26 

8 26 26 .02 27 26 24 .12 26 

interactie   .00    .03  

 
 
Allereerst blijkt uit Tabel 4.4 dat de interactie Eta’s allemaal vrijwel gelijk zijn 
aan 0, zodat we kunnen concluderen dat de gevonden ‘trends’ over de categorieën 
van de predictoren niet significant verschillend zijn voor de onderscheiden 
jaargroepen. Verder blijkt dat de samenhang tussen etniciteit en intelligentie 
alleen in groep 4 enigszins relevant is. Nederlandse kinderen halen daar iets 
hogere scores op de intelligentietests dan allochtone kinderen. De meest 
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duidelijke, maar nog slechts zwakke, samenhang is er tussen intelligentie en 
opleiding. In groep 4 en 8 halen leerlingen met HBO/WO-ouders gemiddeld een 
iets hogere intelligentiescore. 
 
In Tabel 4.5 en 4.6 gaan we verder met een overzicht van de samenhangen met de 
taal- en rekenprestaties. Ook in deze tabellen hebben we de interactie Eta’s op-
genomen, waarmee we nagaan of de samenhangen verschillen tussen de 
jaargroepen. 
 
Tabel 4.5  Samenhangen taal met etniciteit, opleiding, geslacht en leeftijd, naar jaargroep 

(gemiddelden) 

 etniciteit    opleiding  

groep Ned S/A T/M ov Eta LO LBO MBO HBO Eta 

2 987 968 951 966 .30 955 975 985 993 .28 

4 1052 1032 1007 1029 .34 1017 1038 1051 1060 .31 

6 1085 1063 1048 1068 .30 1056 1073 1084 1097 .34 

8 1126 1104 1089 1108 .27 1099 1113 1126 1138 .32 

interactie     .02     .02 

 

 geslacht  leeftijd  totaal 

groep jongen meisje Eta norm >1/2 >1 Eta  

2 979 986 .10 981 986 974 .07 982 

4 1045 1048 .04 1049 1044 1029 .10 1047 

6 1079 1084 .06 1086 1077 1055 .18 1081 

8 1122 1123 .01 1128 1116 1097 .20 1123 

interactie   .02    .05  
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Tabel 4.6  Samenhangen rekenen met etniciteit, opleiding, geslacht en leeftijd, naar jaargroep 

(gemiddelden) 

  etniciteit    opleiding   

groep Ned S/A T/M ov Eta LO LBO MBO HBO Eta 

2 57 54 46 51 .22 46 53 57 60 .27 

4 69 62 60 65 .21 61 65 69 72 .26 

6 96 90 89 93 .19 90 93 95 99 .26 

8 117 113 111 116 .17 113 114 118 121 .30 

interactie     .02     .02 

 

 geslacht  leeftijd  totaal 

groep jongen meisje Eta norm >1/2 >1 Eta  

2 55 56 .03 55 58 50 .11 56 

4 69 66 .13 68 67 64 .06 68 

6 96 94 .12 96 94 89 .15 95 

8 118 116 .13 118 115 110 .22 117 

interactie   .03    .04  

 
De samenhangen met de taalprestaties laten, opnieuw volgens verwachting, zien 
dat Nederlandse leerlingen de hoogste scores halen en de Turkse en Marokkaanse 
leerlingen de laagste. De Surinaamse en Antilliaanse leerlingen nemen samen met 
de overige allochtonen een tussenpositie in, waarbij de overige allochtonen iets 
lager scoren. Verder vinden we de gebruikelijke opleidingsverschillen. Bij een 
standaarddeviatie van ongeveer 36 bedraagt het verschil tussen de LO- en HBO-
ouders in groep 2 ruim 1 standaarddeviatie; in groep 8 is dat eveneens ruim 1 
standaarddeviatie. Qua geslacht zijn de verschillen vrij gering. Voor leeftijd zijn 
ze wat groter. Met name in groep 8 doen leerlingen met de normleeftijd het beter 
dan leerlingen die ten minste 1 jaar ouder zijn, hetgeen op een negatieve 
samenhang met zittenblijven dan wel verlaat instromen duidt. De samenhangen 
met de rekenprestaties volgen een vergelijkbaar patroon als die met de 
taalprestaties, zij het dat de samenhangen doorgaans wat minder sterk zijn. 
Hoewel we bij met name de samenhang van leeftijd met taal en rekenen een 
enigszins toenemend sterkte van de samenhang met de jaargroep zien, is deze 
interactieve werking niet sterk genoeg om significant te zijn. Met andere 
woorden: de samenhangen verschillen niet significant tussen de jaargroepen. 
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Op vergelijkbare wijze als voor de cognitieve effectmaten hebben we ook de 
samenhangen met de niet-cognitieve effectmaten berekend. Omdat er voor dit 
gebied nauwelijks sprake blijkt te zijn van samenhangen, beperken we ons bij de 
presentatie van de resultaten in tabel-vorm hier tot de variabele sociale positie 
(Tabel 4.7) De tabellen met de gegevens over welbevinden en zelfvertrouwen 
staan in de bijlagen. 
 
Tabel 4.7  Samenhangen sociale positie met etniciteit, opleiding, geslacht en leeftijd 

(gemiddelden) 

  etniciteit    opleiding   

Groep Ned S/A T/M ov Eta LO LBO MBO HBO Eta 

2 3.8 3.7 3.6 3.7 .12 3.6 3.7 3.8 3.9 .15 

4 3.7 3.6 3.5 3.7 .09 3.5 3.6 3.7 3.8 .13 

6 3.6 3.6 3.5 3.6 .05 3.5 3.5 3.6 3.7 .12 

8 3.6 3.7 3.5 3.6 .05 3.6 3.5 3.6 3.7 .09 

interactie     .03     .03 

 

 geslacht  leeftijd  totaal 

groep jongen meisje Eta norm >1/2 >1 Eta  

2 3.8 3.8 .06 3.8 3.8 3.5 .05 3.8 

4 3.6 3.7 .08 3.7 3.6 3.5 .07 3.7 

6 3.6 3.7 .07 3.6 3.6 3.5 .06 3.6 

8 3.6 3.6 .04 3.6 3.6 3.5 .03 3.6 

interactie   .01    .02  

 
 
De resultaten met betrekking tot de niet-cognitieve effectmaat sociale positie laten 
zich bondig samenvatten: er zijn geen significante samenhangen van etniciteit, 
opleiding, geslacht en leeftijd. Op slechts één plaats is er sprake van samenhangen 
die in de richting van significantie komen, namelijk de samenhangen tussen 
opleiding en sociale positie (zie Tabel 4.7) . Dit houdt in dat er een lichte tendens 
is dat kinderen van hoger opgeleide ouders een gunstiger sociale positie innemen 
in de klas dan kinderen van lager opgeleide ouders. Maar nogmaals, de 
samenhangen zijn strikt genomen niet significant. Uit de bijzonder lage interactie 
Eta’s kan overigens worden afgeleid dat de samenhangen tussen de 
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achtergrondkenmerken en drie niet-cognitieve kenmerken niet verschillen tussen 
de vier onderscheiden jaargroepen.  
 
Op zichzelf zijn deze bevindingen niet oninteressant. Kennelijk maakt het voor de 
sociale positie van kinderen in de klas over het geheel genomen niet uit wat hun 
etnische herkomst, hun religie of hun sociaal milieu is. Zelfs voor de factor 
‘leeftijd’, die hier zittenblijven/vertraging weergeeft, vinden we geen samenhang. 
Het is dus niet zo dat zittenblijvers of zij-instromers gemiddeld minder zijn 
opgenomen in hun groep. Bovendien zijn de scores vrij hoog: tussen 3.5 en 4 op 
een vijfpuntsschaal. Dat wijst er op dat het in het algemeen wel ‘goed zit’ met de 
sociale positie van leerlingen op basisscholen.  
 
 
4.5  Compositie-effecten: resultaten 
 
In deze paragraaf zal de invloed van de compositie van de school wat betreft 
etniciteit en sociaal milieu (i.c. opleiding ouders) op de cognitieve en niet-
cognitieve effectmaten worden onderzocht met behulp van multilevel-analyses. 
Deze analyses worden uitgevoerd op de totale PRIMA-steekproef uit het 
basisonderwijs, dus op de referentie- plus de aanvullende steekproef. Daarvoor is 
gekozen, omdat er in de aanvullende steekproef een oververtegenwoordiging van 
allochtone leerlingen bestaat en het daarmee mogelijk is een meer betrouwbare 
schatting te maken van de systematische werking van factoren die gerelateerd zijn 
aan etniciteit. 
 
In de analyse zijn 583 basisscholen betrokken. De analyses richten zich op de 
leerlingen in groep 4 en 8, zijnde een jaargroep halverwege de basisschool en een 
jaargroep aan het einde van de basisschool. De analyses worden dus per jaargroep 
apart uitgevoerd. Daaruit volgt dat er drie niveaus in de gegevens kunnen worden 
onderscheiden: (1) de leerlingen, die (per jaargroep) zijn geclusterd binnen (2) 
klassen, die op hun beurt weer zijn geclusterd binnen (3) scholen. Om in de 
multilevel-analyses een zinvol onderscheid te kunnen maken is het noodzakelijk dat 
er binnen elk van deze niveaus voldoende eenheden zitten. Voor het leerlingniveau 
wordt aan deze eis voldaan. Wat het klasniveau betreft is het zo dat er op verreweg 
de meeste scholen slechts 1 klas of hooguit 2 klassen binnen elk school is. Dit 



Sociale Integratie in het Primair Onderwijs 
 

 122

betekent dat voor de grootste groep scholen een één-op-één relatie bestaat: het 
klasniveau valt samen met het schoolniveau. Er wordt dus niet voldaan aan de eis 
van een voldoende aantal eenheden en het is daarmee dus niet zinvol beide niveaus 
te onderscheiden. Er is uiteindelijk voor gekozen om in de analyses uit te gaan van 
het schoolniveau. Op de eerste plaats omdat vanwege het grotere aantal leerlingen 
per school tot een betrouwbaardere en stabielere indicatie van de sociaal-etnische 
context kan worden gekomen. Op de tweede plaats omdat er op schoolniveau al 
sinds de eerste PRIMA-meting in 1994/95 een beproefde variabele bestaat wat 
betreft de sociaal-etnische compositie. 
 
4.5.1  De compositievariabele 
Allereerst is het de vraag hoe de sociaal-etnische compositie moet worden 
geïndiceerd. Binnen het PRIMA-onderzoek is – zoals hierboven al aangegeven – 
al een compositievariabele geconstrueerd, die bijvoorbeeld wordt gebruikt om 
met name de resultaten op de toetsen terug te rapporteren naar de scholen. Met 
behulp van deze variabele kunnen de scholen hun eigen resultaten vergelijken met 
die van andere scholen, waarbij rekening gehouden wordt met de sociaal-etnische 
samenstelling van de scholen. Deze variabele is geconstrueerd uit de etniciteit en 
opleiding van de ouders, zoals die bekend is uit de groepsformulieren. Deze 
compositievariabele kent 7 categorieën. We hebben deze variabele ook in het 
vorige hoofdstuk al gebruikt en daar kort toegelicht. Voor een goed begrip van de 
hierna volgende analyses geven we hier echter nogmaals de omschrijving van de 
categorieën. 
• C1: op deze scholen behoort ten minste 50% van de leerlingen tot de 

categorie Turkse en Marokkaanse kinderen van laagopgeleide ouders; 
• C2: ook op deze scholen behoort ten minste 50% van de leerlingen tot de 

categorie allochtone kinderen van laagopgeleide ouders, maar hier gaat het 
om alle allochtone kinderen, dus niet alleen Turkse en Marokkaanse; 

• C3: op deze scholen behoort ten minste 50% van de leerlingen tot de 
categorie autochtone kinderen van laagopgeleide ouders; 

• C4: op deze scholen behoort ten minste 50% van de leerlingen tot de 
categorie kinderen van ouders met een MBO-opleiding; 

• C5: op deze scholen behoort ten minste 50% van de leerlingen tot de 
categorie kinderen van ouders met een HBO- of WO-opleiding; 
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• C6: op deze scholen domineert niet één categorie; er is sprake van een 
tamelijk heterogene, maar wel relatief kansrijke en overwegend autochtone 
schoolbevolking: kinderen van autochtone ouders met een LBO-, MBO- of 
HBO/WO-opleiding vormen tezamen meer dan 90% van de schoolbevolking;  

• C7: ook op deze scholen domineert niet één categorie; er is daarentegen 
sprake van een zeer heterogene schoolbevolking, met zowel kansarme als 
kansrijke en zowel allochtone als autochtone leerlingen. 

De variabele geeft dus, kortweg, aan wat de dominante groep leerlingen is op een 
school, gemeten naar sociale en etnische herkomst. 
In Tabel 4.8 geven we de verdeling van de leerlingen over de categorieën van de 
compositievariabele weer, met daarbij een uitsplitsing naar groep 4 en 8. 
 
Tabel 4.8  Compositie van de school, naar jaargroep (in %) 

compositie groep 4 groep 8 

≥50% T/M, ≤LBO 10 10 

≥50% all, ≤LBO 9 8 

≥50% aut, ≤LBO 8 9 

≥50% MBO 12 13 

≥50% HBO/WO 8 7 

≥90% aut kansrijk 27 28 

zeer heterogeen 27 26 

   

N=100% 14334 12630 

 
 
Uiteraard zijn de verdelingen in de twee jaargroepen vrijwel identiek omdat alleen 
het verschillend aantal leerlingen in groepen 4 en 8 binnen de school voor variatie 
zorgt. Meer dan een kwart van de leerlingen zit op een school met vrijwel alleen 
autochtone ‘kansrijke’ leerlingen. Aan de andere kant zit bijna 20% op een school 
met overwegend allochtone leerlingen met laag opgeleide ouders. 
 
Deze compositievariabele combineert sociale en etnische herkomst, en is 
daardoor eenvoudig en efficiënt. In deze studie zijn we echter ook geïnteresseerd 
in sociale en etnische compositie als afzonderlijke variabelen. We onderzoeken 
daarom eerst in hoeverre de PRIMA compositie-variabele dezelfde of een andere 
voorspelling van de effectmaten geeft dan de afzonderlijke variabelen. Als 
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afzonderlijke variabelen onderscheiden we: % Surinaamse/Antilliaanse 
leerlingen, % Turkse/Marokkaanse leerlingen, % overige allochtone leerlingen, 
en % leerlingen van ouders met maximaal een LBO-opleiding. 
 
We hebben hierbij (co)variantie-analyses uitgevoerd uitgaande van de tweetraps 
benadering van meerniveau-gegevens. De procedure is: bereken eerst de 
schoolgemiddelden van de effectmaten en voorspel deze vanuit de schoolvariabelen, 
gewogen met het aantal leerlingen. Om op een totale N=aantal scholen uit te komen 
wordt daarboven met een vast gewicht ‘aantal scholen/aantal leerlingen’ gewogen. 
Deze benadering geeft schattingen en hun standaardfouten en variantieverklaringen 
die zeer goed met multilevel-analyse overeenkomen, voornamelijk omdat de 
betrouwbaarheidscorrectie in multilevel-analyse als belangrijke factor het aantal 
leerlingen op de school bevat. 
 
Tabel 4.9 laat allereerst de totale samenhang zien van de PRIMA compositie-
variabele met de effectmaten. 
 

Tabel 4.9  Samenhang compositie en effectmaten, naar jaargroep (gemiddelden) 

groep 4          compositie Eta p 

 T/M all aut MBO HBO kansr heter totaal   

Taal 1008 1014 1035 1054 1056 1052 1034 1039 .76 .000 

Rekenen 60 60 65 68 70 69 65 66 .62 .000 

Positie 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 .20 .001 

Zelfvertrouwen 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 .10 .434 

Welbevinden 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 .19 .002 

 
groep 8          compositie Eta p 

 T/M all aut MBO HBO kansr heter totaal   

Taal 1091 1096 1114 1125 1132 1126 1111 1116 .73 .000 

Rekenen 113 112 115 117 119 118 114 116 .53 .000 

Positie 3.6 3.7 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 .15 .035 

Zelfvertrouwen 3.5 3.6 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 .15 .048 

Welbevinden 3.9 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9 3.9 .14 .074 
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Bij zeven categorieën is een effect met Eta=.22 net significant. We zien dat er alleen 
sprake is van beduidende compositie-effecten op taal en rekenen. Daarbij scoren, 
niet verrassend, de scholen met vooral MBO-, HBO- en kansrijke ouders significant 
beter dan scholen met vooral allochtone en laagopgeleide ouders. Er lijkt met name 
een breuk tussen scholen met veel laagopgeleide allochtonen (Turken en 
Marokkanen, en allochtonen in het algemeen) en autochtonen en hoger opgeleiden. 
Dit geldt voor zowel groep 4 als groep 8. 
  
Tabel 4.10 laat de resultaten van de covariantie-analyses zien. Allereerst zijn de 
drie afzonderlijke dummy’s voor etniciteit dummy’s als covariaten gebruikt 
(onder ‘etniciteit), vervolgens % ouders met maximaal LBO (onder ‘opleiding’), 
daarna beide variabelen samen en als laatste de producten van etniciteit met 
opleiding als lineaire interactie-variabelen. 
 

Tabel 4.10  Covariantie-analyses compositie en effectmaten, naar jaargroep 

 etniciteit opleiding etn.+opl. interactie 

 Eta p Eta p Eta p Eta p 

Taal .29 .000 .50 .000 .14 .094 .13 .138 

Rekenen .24 .000 .35 .000 .14 .079 .14 .064 

Positie .09 .576 .11 .308 .08 .744 .06 .891 

Zelfvertrouwen .07 .826 .08 .765 .07 .872 .05 .974 

Welbevinden .12 .205 .14 .063 .12 .263 .12 .244 

 
 etniciteit    opleiding     etn.+opl.    interactie 

 Eta p Eta p Eta p Eta p 

Taal .33 .000 .49 .000 .19 .001 .19 .002 

Rekenen .30 .000 .28 .000 .19 .002 .20 .001 

Positie .14 .070 .17 .012 .15 .048 .14 .068 

Zelfvertrouwen .14 .069 .19 .003 .15 .038 .15 .058 

Welbevinden .13 .139 .20 .001 .18 .005 .18 .007 

 
 
Uit vergelijking van Tabel 4.10 met Tabel 4.9 valt af te leiden dat etniciteit een 
groter deel van de compositie-variantie wegneemt dan opleiding. Voor taal in groep 
bedraagt Eta .76 (zie Tabel 4.9); na controle voor etniciteit blijft er nog Eta=.29 over, 
en na controle voor opleiding nog Eta=.50 (zie Tabel 4.10). Als beide variabelen 
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worden ingevoerd blijft er geen significant van nul afwijkende variantie meer over, 
met name in groep 4. Toevoeging van de interacties etniciteit*opleiding doet daar 
nog een klein beetje vanaf, maar niet veel. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat de werking van de samengestelde PRIMA-
compositie-variabele niet onderdoet voor de additieve werking van etniciteit en 
opleiding. Om die reden geven we de voorkeur aan de samengestelde variabele, 
met name ook omdat deze variabele goed de schooltypes weergeeft zoals die in 
de praktijk bestaan. Immers, etniciteit en milieu (i.c. opleiding) zijn in de 
werkelijkheid dusdanig met elkaar verweven dat het uiteenleggen in zekere zin tot 
iets kunstmatigs en abstracts neigt.  
 
4.5.2  Samenhangen compositie en effectmaten 
Uit Tabel 4.9 kan worden afgeleid dat als compositie-categorie ‘heterogeen’ 
tussen ‘≥50% all, ≤LBO’ en ‘≥50% aut, ≤LBO’ wordt gezet, er een in stappen 
metrische kwantificatie van compositie ontstaat wat betreft taal, rekenen en 
(minder) sociale positie. Zo is op grond van deze variabele dan ook een driedeling 
(1-2, 3-4, 5-7) te maken die vrijwel perfect als metrische variabele reageert in 
relatie tot de effectmaten. Met deze twee variabelen (zeven- en driedeling) hebben 
we nog enkele variantie-analyses uitgevoerd om dit te laten zien. In Tabel 4.11 
geven we de resultaten. 
 
Tabel 4.11  Totale en lineaire samenhang compositie met effecten, naar jaargroep 

 groep 4 groep 8 

 7-deling 3-deling  7-deling 3-deling 

 Eta r Eta r  Eta r Eta r 

Taal .76 .69 .76 .75  .73 .68 .72 .72 

Rekenen .62 .58 .62 .62  .53 .49 .52 .51 

Positie .20 .18 .17 .17  .15 -.01 .06 -.01 

Zelfvertrouwen .10 .06 .07 .06  .15 .00 .08 .02 

Welbevinden .19 .13 .12 .12  .14 -.04 .04 -.03 

 
 
We zien dat de lineaire samenhang Pearson-r bij de ‘metrisch gemaakte’ zevendeling 
niet relevant lager is dan de totale samenhang Eta, met name in groep 4. De 
metrische driedeling laat zelfs zien dat deze variabele als perfect lineair kan worden 
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beschouwd, met name in groep 4 in relatie tot alle effectmaten en in groep 8 in 
relatie tot taal en rekenen. 
 
Om niet teveel verwijderd te raken van de specifieke inhoudelijke betekenis van 
de verschillende compositie-categorieën hebben we in de navolgende multilevel-
analyses toch gebruik gemaakt van de zevendeling als nominale variabele. 
 
Naast de compositie-variabele zal op het schoolniveau ook een telling van het 
aantal verschillende etniciteiten als predictor worden gebruikt. Dit geeft een 
indicatie van de heterogeniteit qua etnische herkomst, en daarmee van de taal- en 
cultuurdiversiteit op een school. We hebben de ‘fijne’ indeling van etniciteit 
gebruikt, dat wil zeggen de indeling die is gebaseerd op de 14 categorieën uit het 
groepsformulier. De telling heeft een range van 1 - 10. De verdeling van een 
ingedikte versie van deze diversiteit is in Tabel 4.12 weergegeven. 
 
Tabel 4.12  Aantal etnische groepen op school, naar jaargroep (in %) 

Diversiteit groep 4 groep 8 

1, 2 18 18 

3, 4 26 26 

5, 6 23 22 

7–10 33 33 

   

N=100% 14334 12630 

 
 
Uit de gegevens in de tabel blijkt dat meer dan de helft van de leerlingen op een 
school zit met 5 of meer etnische groepen. 
 
In Tabel 4.13 en 4.14 worden de samenhangen tussen compositie en etnische 
diversiteit weergegeven met de overige variabelen. In Tabel 4.13a en 4.14a staan de 
kolompercentages, in Tabel 4.13b en 4.14b de gemiddelden. Tussen ( ) staat de 
samenhang vermeld. 
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Tabel 4.13a  Samenhangen compositie en diversiteit met etniciteit, opleiding, geslacht en 

leeftijd, groep 4 (kolom %) 

    compositie      diversiteit   

 T/M all aut MBO HBO kansr heter totaal  1,2 3,4 5,6 7+ totaal 

Etniciteit        (.40)      (.23) 

Nederlands 11 21 81 94 91 93 59 69  96 80 66 48 69 

Sur/ Ant 5 27 1 1 2 1 7 5  0 3 3 11 5 

Turk/ Mar 71 34 11 1 2 2 21 17  1 10 21 28 17 

overig 13 19 8 4 5 5 13 9  2 7 10 14 9 

Opleiding        (.34)      (.17) 

LO 53 34 17 1 2 2 18 15  2 9 19 24 15 

LBO 32 41 56 24 13 28 41 34  30 29 35 38 34 

MBO 11 18 21 54 27 41 27 31  43 35 27 25 31 

HBO/WO 5 7 6 21 58 29 15 20  24 27 19 13 20 

Geslacht        (.01)      (.02) 

jongen 49 50 49 49 50 49 50 50  50 48 50 50 50 

meisje 51 50 51 51 50 51 50 50  50 52 50 50 50 

Leeftijd        (.10)      (.08) 

norm 46 50 58 62 63 62 54 57  63 60 55 52 57 

>1/2 47 45 39 37 35 37 42 40  36 38 40 44 40 

>1 6 5 3 1 1 2 4 3  1 2 4 4 3 

               

N=100% 1386 1251 1200 1716 1093 3880 3808 14334  2539 3710 3287 4798 14334 

 
Tabel 4.13b  Samenhangen compositie en diversiteit met intelligentie en effectmaten, groep 4 

(gemiddelden) 

   compositie     diversiteit    

 T/M all aut MBO HBO kansr heter Eta 1,2 3,4 5,6 7+ Eta totaal 

IQ 25 25 27 28 30 29 27 .24 29 28 27 26 .15 27 

Taal 1008 1014 1035 1054 1056 1052 1034 .41 1052 1045 1037 1028 .23 1039 

Rekenen 60 60 65 68 70 69 65 .29 69 68 65 63 .19 66 

Positie 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 .08 3.7 3.7 3.6 3.6 .06 3.6 

Zelfvertr 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 .04 3.5 3.5 3.5 3.5 .06 3.5 

Welbev 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 .09 4.0 4.0 3.9 3.9 .07 4.0 
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Tabel 4.14a  Samenhangen compositie en diversiteit met etniciteit, opleiding, geslacht en 

leeftijd, groep 8 (kolom %) 

    compositie      diversiteit   

 T/M all aut MBO HBO kansr heter totaal  1,2 3,4 5,6 7+ totaal 

Etniciteit        (.41)      (.23) 

Nederlands 14 24 85 94 91 94 65 72  96 83 73 50 72 

Sur/ Ant 7 31 1 1 1 1 7 6  1 4 3 12 6 

Turk/ Mar 67 26 8 0 3 1 18 14  1 8 17 25 14 

overig 11 19 5 4 5 4 11 8  2 5 7 13 8 

Opleiding        (.35)      (.17) 

LO 59 37 19 2 2 2 18 16  2 9 20 26 16 

LBO 28 43 59 23 18 32 41 35  34 33 34 38 35 

MBO 9 17 15 55 26 38 26 30  40 34 28 23 30 

HBO/WO 4 4 6 20 54 28 14 19  25 24 18 13 19 

Geslacht        (.08)      (.03) 

jongen 39 44 48 52 50 52 49 49  52 49 50 47 49 

meisje 61 56 52 48 50 48 51 51  48 51 50 53 51 

Leeftijd        (.12)      (.08) 

norm 41 47 54 61 64 62 53 56  64 60 54 50 56 

>1/2 49 45 41 37 34 35 41 40  34 37 41 44 40 

>1 10 8 5 2 2 2 6 5  2 4 6 6 5 

               

N=100% 1218 1027 1078 1648 888 3510 3261 12630  2333 3337 2791 4169 12630 

 
 
Tabel 4.14b  Samenhangen compositie en diversiteit met intelligentie en effectmaten, groep 8 

(gemiddelden) 

   compositie     diversiteit    

 T/M all aut MBO HBO kansr heter Eta 1,2 3,4 5,6 7+ Eta totaal 

IQ 25 25 26 26 27 26 25 .16 26 26 26 25 .09 26 

Taal 1091 1096 1114 1125 1132 1126 1111 .34 1126 1120 1115 1107 .19 1116 

Rekenen 113 112 115 117 119 118 114 .23 117 116 116 114 .14 116 

Positie 3.6 3.7 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 .06 3.6 3.6 3.6 3.6 .03 3.6 

Zelfvertr 3.5 3.6 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5 .06 3.6 3.6 3.5 3.5 .04 3.5 

Welbev 3.9 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9 .07 3.9 3.9 3.8 3.9 .05 3.9 
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Uit Tabel 4.13a kan wat betreft compositie worden afgelezen dat in groep 4 
gemiddeld genomen op scholen met minstens 50% Turkse en Marokkaanse 
leerlingen 71% van Turkse of Marokkaanse herkomst is. Op scholen waar MBO- 
en HBO-opgeleiden en kansrijken de boventoon voeren is respectievelijk 94, 91 
en 93% van Nederlandse herkomst. Verder blijkt dat op scholen met ten minste 
50% Turkse en Marokkaanse leerlingen een relatief groot aantal kinderen zit dat 
ouder is dan de norm-leeftijd, een gevolg van verlaat instromen en zittenblijven. 
Wat diversiteit betreft komt naar voren dat Nederlandse kinderen zeer sterk zijn 
vertegenwoordigd op scholen met slechts enkele etnische groepen, terwijl Turkse 
en Marokkaanse kinderen juist veel zitten op scholen met veel verschillende 
etnische groepen. We zullen verder niet op de cijfers ingaan; ze spreken voor 
zich. 
 
Uit Tabel 4.13b komt naar voren dat er wel compositieverschillen zijn met 
betrekking tot taal, rekenen en intelligentie, maar niet wat betreft de niet-
cognitieve effectmaten. De breuk ligt met name tussen enerzijds scholen met 
vooral kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van MBO-, HBO- en WO-
opgeleide ouders. De compositieverschillen wijzen er dus op dat de verschillen 
sterk worden bepaald door opleidingsverschillen. Iets soortgelijks geldt met 
betrekking tot de etnische diversiteit, alhoewel daar de samenhangen zwakker 
zijn.  
 
De gegevens voor groep 8 liggen in dezelfde lijn als die voor groep 4, zij het dat 
de samenhangen in de hoogste groep in het algemeen minder sterk zijn. 
 
4.5.3  Multilevel-analyses 
Na eerst een beschrijvend overzicht te hebben gepresenteerd van de verdelingen en 
samenhangen van de hier relevante kenmerken, stappen we nu over naar een analyse 
waarbij we de gegevens multivariaat aan elkaar relateren. Op zoek naar een 
verklaring voor de aangetroffen verschillen maken we gebruik van multilevel-
analyse. Een belangrijke reden voor het uitvoeren van multilevel-analyses, in plaats 
van gewone regressie-analyses, is dat op die manier onderscheid gemaakt kan 
worden in variantieverklaringen op verschillende niveaus (vgl. Snijders & Bosker, 
1999). Het idee hierachter is dat de variantie in bijvoorbeeld leerlingprestaties voor 
een deel op het leerlingniveau bestaat en voor een deel op een hoger, bijvoorbeeld 
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schoolniveau. Variantie op het hogere niveau wordt meestal systematische variantie 
genoemd. 
Met schoolvariabelen kan alleen variantie in prestaties verklaard worden die 
gebonden is aan het schoolniveau. Daardoor kan een schoolvariabele die in een 
gewone regressie-analyse met school- en leerling variabelen slechts weinig van de 
totale variantie verklaart, toch een belangrijke voorspeller zijn als het niet-
systematische (=laagste niveau) deel van de variantie buiten beschouwing wordt 
gelaten. 
 
Predictoren op het leerlingniveau die niet binnen scholen zijn gecentreerd (=als 
afwijking van het schoolgemiddelde gezet) hebben een werking op zowel 
leerling- als schoolniveau, omdat de niet-binnenschool gecentreerde score de som 
is van een wel-binnenschool gecentreerde score en het schoolgemiddelde. Dit 
schoolgemiddelde heeft uiteraard alleen een werking op het schoolniveau. 
 
De modellen worden stapsgewijs opgebouwd, en wel als volgt. 
• Als eerste wordt, door het invoeren van een constante als predictor op beide 

niveaus, een zogenaamd 0-model berekend. Hieruit is af te leiden welk deel 
van de variantie in de effectmaten op leerlingniveau bestaat en welk deel op 
schoolniveau. 

• Vervolgens zullen we in model 1 etniciteit invoeren als 3 ‘dummy’s’, waarbij 
‘Nederlands’ als referentiegroep is gebruikt. 

• In model 2 worden dan de ‘correctiefactoren’ opleiding, geslacht en leeftijd 
ingevoerd. 

• In model 3 wordt daaraan nog intelligentie toegevoegd als controle voor 
‘beginniveau’. 

• In modellen 4, 5 en 6 worden de schoolniveau-variabelen compositie en 
diversiteit toegevoegd, in model 4 eerst alleen compositie, in model 5 alleen 
diversiteit en in model 6 beide. 

• In model 7 worden als laatste de interactieve effecten van compositie en 
diversiteit met etniciteit en opleiding toegevoegd. Hiermee is dus na te gaan 
of het in model 3 gevonden effect van etniciteit, respectievelijk opleiding 
verschillend is op scholen met een verschillende compositie of diversiteit. 
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In de tabellen zijn eerst de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (B) en de 
bijbehorende standaardfout (s.e.) gegeven. Ook wordt (onder ‘p’) nog aangegeven 
in welke mate de schattingen significant van nul afwijken. De mate van 
significantie wordt afgeleid door het berekenen van een z-score, namelijk z=B/s.e. 
Zwakke effecten, van net-significant tot iets sterker, zijn aangegeven met *, 
sterkere effecten met **. Wat zwak, respectievelijk sterk precies betekent in 
termen van z-scores hangt af van het aantal analyse-eenheden (hier: scholen) in de 
analyse. Voor N <120 scholen wordt algemeen een effect net-significant 
beschouwd als de significantie p-waarde <.10, overeenkomend met een z-waarde 
>1.65. Voor groepen met N=200 wordt gebruikt: net-significant is p <.05 ofwel z 
>1.96. Voor groepen met N=500 wordt gebruikt: net-significant is p <.001 ofwel 
z >3.29. Hiermee overeenkomend hebben we voor N=583 scholen gebruikt: * : z 
tussen 3.62 en 4.83, ** : z groter 4.83. 
 
In termen van gestandaardiseerde regressie-coëfficiënten komt * overeen met een 
(partiële) correlatie tussen .15 en .20, en ** met .20 en hoger. Deze waarden zijn te 
berekenen uitgaande van de standaardfout van een correlatie met een 
populatiewaarde van 0, namelijk s.e.=1/√ n . Dit is een benadering die goed is bij n 
>50. De correlatie die hoort bij een bepaalde combinatie van z en n kan dan 
berekend worden als r=z*(1/√n). Tabel 4.15 laat voor verschillende waarden van n 
de normaal gebruikte kritieke p-waarde zien evenals de bijbehorende z-waarde, 
uitgaande van tweezijdige toetsing. 
  
Tabel 4.15  Kritieke p- en z-waarden 

n p z r z bij 

r=.20 

120 .10 1.65 .15 2.19 

200 .05 1.96 .14 2.83 

300 .01 2.58 .15 3.46 

500 .001 3.29 .15 4.47 

583 .0008 3.62 .15 4.83 

 
 
We zien dat een ‘net-significant’ effect altijd een r=.14/.15 geeft, wat dan ook 
doorgaans erkend wordt als absolute ondergrens voor de relevantie van een effect. 
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In de laatste kolom staan de z-waarden die gebruikt kunnen worden om op basis 
van z-waarden gestandaardiseerde effecten te selecteren die uitgaan boven een 
‘net-significant’ niveau, waarbij we kiezen voor r=.20. 
Omdat we in de multilevel-tabellen geen lange reeksen van (meestal niet-
significante) interactie-effecten (hier 28) willen opnemen, is voor de interactieve 
effecten van schoolcompositie en diversiteit met etniciteit en opleiding, een selectie 
gemaakt op basis van z >3 , dus feitelijk niet significant maar er niet ver vanaf. 
Invullen van z=3 en n=583 in bovenstaande formule laat zien dat het dan gaat om 
effecten met een waarde van r=.12, inderdaad niet erg relevant. 
De tabellen zijn als volgt opgebouwd. In het tabeldeel ‘variantiecomponenten’ 
staat bij model 0 zoals gezegd de procentuele verdeling van de totale variantie in 
de effectmaten naar leerling- en schoolniveau. In de volgende modellen is 
vervolgens berekend welk deel van de variantie op elk van deze niveaus verklaard 
wordt door de ingevoerde predictoren. Deze variantieverklaringen zijn eerst 
berekend ten opzichte van model 0. Daarna is voor model 2 de verklaring door 
model 1 afgetrokken, waardoor onder model 2 de toevoeging in 
variantieverklaring staat na invoering van opleiding, geslacht en leeftijd. Bij 
model 3 is de variantieverklaring verminderd met die van de som van model 1 en 
2, waardoor onder model 3 de toevoeging in variantieverklaring staat na invoering 
van intelligentie. Onder modellen 4, 5 en 6 staat dan de toevoeging ten opzichte 
van model 3 en onder model 7 de toevoeging ten opzichte van model 6. 
 
De waarden achter Chi2/df worden gebruikt om te toetsen of een model 
significant afwijkt van een ander model:  
• voor model 1 is getoetst ten opzichte van model 0;  
• voor model 2 ten opzichte van model 1;  
• voor model 3 ten opzichte van model 2; 
• voor model 4, 5 en 6 ten opzichte van model 3;  
• voor model 7 ten opzichte van model 6.  
De gegeven waarde is een Chi2 waarde die berekend is door de Chi2 waarde 
(deviance) van het referentiemodel te verminderen met de Chi2 waarde van het 
model waarvoor men wil bekijken of het significant afwijkt. Het verschil in Chi2 
waarden wordt vervolgens gedeeld door het verschil in vrijheidsgraden van beide 
modellen. Bij n=583 scholen duidt een waarde van Chi2/df >13 bij df=1 bij 
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benadering op een net-significant verschil, bij df=3 is dat >7, bij df=6 is het >5 en 
bij df=36 is het >2. 
 
De controle-variabele intelligentie is door 10 gedeeld, zodat de regressie-coëfficiënt 
het aantal punten verandering in de effectmaat geeft bij 10 punten stijging in 
intelligentietestscore. Dit is ook gedaan voor de schoolvariabele diversiteit, zodat 
daar de regressie-coëfficiënt het aantal punten verandering in de effectmaat geeft 
tussen scholen met 1 etnische groep ten opzichte van scholen met (het maximale 
aantal van) 10 etnische groepen. 
De niet-cognitieve effectmaten zijn alle drie met 10 vermenigvuldigd, omdat 
anders de effecten en hun standaardfouten dikwijls zo klein zijn dat ze niet meer 
eenvormig aan de taal- en rekenresultaten te presenteren zijn met, zoals we 
hebben gedaan, 1 decimaal. Deze effecten moeten voor een inhoudelijke 
interpretatie dus door 10 worden gedeeld. 
Bij de schoolcompositie dummy’s is de categorie ‘≥90% autochtoon, kansrijk’ 
steeds als referentie-categorie gebruikt. 
 
Zoals gezegd worden interacties van schoolvariabelen met etniciteit en opleiding 
alleen in de tabellen opgenomen voor zover z >3. Er staat dan bijvoorbeeld 
C(1)*opleiding, hetgeen betekent: interactie van compositiecategorie 1 met 
opleiding. Als er geen interactie-effecten met z >3 zijn staat er onder het effect 
van diversiteit niets vermeld. Dit is het geval bij alle tabellen behalve in groep 4 
voor taal, rekenen en sociale positie. Maar ook daar gaat het in alle gevallen om 
effecten die eigenlijk niet significant zijn (vandaar geen *). 
 
In alle tabellen is de schatting van het algemeen gemiddelde van de effectmaten 
weggelaten omdat deze door de centrering van de predictoren gelijk zijn aan de 
gemiddelden zoals die in Tabel 4.13b en 4.14b onder ‘totaal’ zijn gepresenteerd. 
 
Hierna beginnen we met de presentatie van de analyse-resultaten met de gegevens 
van groep 4, waarbij de taalvaardigheid de te verklaren variabele vormt. In Tabel 
4.16a geven we eerst de resultaten op leerlingniveau; in Tabel 4.16b volgen de 
resultaten op schoolniveau. 
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Tabel 4.16a  Multilevel-analyse taal, groep 4, leerlingniveau 

model 0  1   2   3  

  B s.e. p B s.e. p B s.e. p 

Regressie-coëfficiënten           

Etniciteit           

Sur/ Ant  -13.9 1.4 ** -12.3 1.4 ** -10.1 1.3 ** 

Turk/ Mar  -36.7 .9 ** -30.2 .9 ** -27.7 .9 ** 

overig  -20.2 1.0 ** -18.2 1.0 ** -17.1 1.0 ** 

Opleiding     7.5 .3 ** 5.9 .3 ** 

Geslacht     2.0 .5 * 1.6 .5  

Leeftijd     -2.0 .5 * -2.2 .5 * 

IQ        16.5 .5 ** 

           

Variantie- 

componenten 

          

Leerlingniveau (%) 73.6 7.5   +2.9   +6.0   

Schoolniveau (%) 26.4 55.9   +9.3   +4.8   

Chi2/df  491  ** 181  ** 1039  ** 

 
 
We zien dat ruim een kwart (26.4%) van de variantie in taalscores op het 
schoolniveau ligt. 
De taalscore van Turkse/Marokkaanse leerlingen ligt gemiddeld bijna 37 punten 
lager dan die van Nederlandse leerlingen.  
Van de schoolniveau-variantie wordt meer dan de helft (55.9%) verklaard door 
etniciteit. Het gaat daarbij dus om de variantieverklaring in de schoolgemiddelden 
vanuit de verschillende percentages Nederlandse, Surinaamse/Antilliaanse, 
Turkse/Marokkaanse en overige etniciteiten op school. 
Etniciteit verklaart nog 7.5% van de binnenschool-variantie (d.w.z. verschillen 
tussen leerlingen) in taalscores.  
Doordat etniciteit samenhangt met de overige leerlingniveau-predictoren, zoals 
we al zagen met name met opleiding ouders, heeft het constanthouden van de 
overige predictoren in model 2 als gevolg dat de verschillen met de Nederlandse 
leerlingen iets kleiner worden, maar nog steeds zeer significant zijn. 
Van de drie toegevoegde controlevariabelen in model 2 heeft de opleiding de 
sterkste partiële samenhang met taal, 1 categorie verhoging in opleiding gaat 
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gemiddeld samen met 7.5 punt toename in taalscore, dat wil zeggen gemiddeld 
binnen etnische groepen en onder constanthouding van geslacht en leeftijd-
verschillen tussen de opleidingscategorieën. 
Opleiding, geslacht en leeftijd voegen op het leerlingniveau 2.9% toe aan de 
variantieverklaring en op het schoolniveau 9.3%.  
Hoewel er gemiddeld binnen etnische groepen, en na constanthouding van 
opleiding en leeftijd, een zwak effect is van geslacht, namelijk meisjes scoren 
gemiddeld 2 punten hoger dan jongens, valt dit toch net onder de significantie-
grens na constanthouding van intelligentie in model 3. 
Ook de overige effecten worden allemaal iets kleiner door deze constanthouding. 
Intelligentie doet nog eens 6, respectievelijk 4.8% bovenop de al bestaande 
variantieverklaringen op leerling- en schoolniveau. 
Samen verklaren de leerlingniveau-variabelen dus (7.5+2.9+6.0)=16.4%, van de 
variantie op het leerlingniveau en (55.9+9.3+4.8)=70% van de variantie op school-
niveau (zie ook Tabel 4.16b hierna).  
 
In Tabel 4.16b staan de resultaten op schoolniveau. 
 

Tabel 4.16b  Multilevel-analyse taal, groep 4, schoolniveau 

model  4   5   6   7  

 B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p 

Regressie-coëfficiënten            

Compositie             

≥50% T/M, ≤LBO -11.8 2.0 **    -11.7 2.1 **    

≥50% all, ≤LBO -15.0 2.1 **    -14.8 2.3 **    

zeer heterogeen -5.2 1.4 *    -4.9 1.7     

≥50% aut, ≤LBO -7.1 1.9 *    -7.0 1.9 *    

≥50% MBO 2.5 1.7     2.5 1.7     

≥50% HBO/WO .0 2.1     .0 2.1     

Diversiteit    -10.5 2.3 * -.7 2.8     

C(1) * opleiding          -3.9 1.2  

Variantie-componenten            

Schoolniveau (%) +4.9   +.9   +4.9   +.1   

Chi2/df 15  ** 21  ** 13  * 1  ns 
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We zien dat met name scholen met meer dan de helft allochtone leerlingen met laag 
opgeleide ouders gemiddeld beduidend lager scoren op taal dan de overwegend 
autochtone, kansrijke scholen: scholen met veel Turkse/Marokkaanse leerlingen met 
laag opgeleide ouders scoren gemiddeld 11.8 punten lager, en bij gelijksoortige 
scholen met overige allochtone leerlingen is dit zelfs 15 punten lager. 
Deze effecten zijn dus aanwezig ook nadat is gecorrigeerd voor factoren waarop de 
scholen in de compositiecategorieën verschillen, namelijk etniciteit van de leerling, 
opleiding ouders, geslacht, leeftijd en intelligentie.  
 
Ook van etnische diversiteit gaat een zwak effect uit, namelijk op scholen met 10 
verschillende etniciteiten halen de leerlingen gemiddeld een 10.5 punten lagere 
taalscore dan op scholen met 1 etnische groep. 
Omdat diversiteit en compositie noodzakelijk samenhangen, namelijk scholen met 
alleen Nederlandse leerlingen vallen per definitie in de ‘kansrijke’ categorie, en 
omdat de samenhang van compositie met taalscore sterker is dan die van diversiteit 
met taalscore, blijft er van het zelfstandige effect van diversiteit in model 6 weinig 
over.  
 
Compositie en diversiteit voegen samen 4.9% toe aan de variantie-verklaring die 
tot en met model 3 al was gevonden. 
 
We zien ook een zwak, hoewel strikt genomen niet-significant, interactie-effect 
van compositiecategorie 1 met opleiding van -3.9 punten. Dit betekent dat het 
opleidingseffect van 5.9 punten zoals dat in model 3 is gevonden, een gemiddelde 
is van een zwakker opleidingseffect op scholen met veel Turkse/Marokkaanse 
achterstandsleerlingen, namelijk ongeveer 5.9-3.9/2=4 punten, en een sterker 
opleidingseffect op scholen met veel autochtone leerlingen, namelijk ongeveer 
5.9+3.9/2=8 punten. Op kansrijke scholen telt de opleiding van de ouders dus 
zwaarder dan op Turkse/Marokkaanse achterstandsscholen wat betreft de 
taalscore.  
 
Op vergelijkbare wijze als voor taalvaardigheid in groep 4, hebben we ook 
multilevel-analyses uitgevoerd op de rekenvaardigheid, de sociale positie, het 
zelfvertrouwen en welbevinden voor zowel groep 4 als groep 8. Omdat de 
tabellen met de analyseresultaten sterk op elkaar lijken hebben we ze opgenomen 
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in de bijlagen. Naar aanleiding van deze resultaten kunnen we samenvattend wat 
betreft de centrale vraagstelling naar het effect van schoolcompositie zeggen dat 
dit effect alleen in redelijke sterkte aanwezig is in de voorspelling van taal in 
groep 4 (zie Tabel 4.16) en in beperkte mate in de voorspelling van rekenen in 
groep 4 en taal in groep 8. 
 
In Tabel 4.17 hebben we de bij alle multilevel-analyses verklaarde varianties bij 
elkaar gezet en bewerkt. Voor de overzichtelijkheid zijn ze afgerond op hele 
procenten. Links staan de twee niveaus, leerling: L niv en school: S niv. Bovenin 
staat onder ‘vari’ de totaal te verklaren variantie op de twee niveaus uit model 0. 
Onder ‘L var’ staat hoeveel van deze totaal te verklaren variantie verklaard wordt 
door de leerlingniveau-variabelen, onder ’S var’ door de schoolniveau-variabelen. 
Onder ‘totaal’ staat hoeveel procent van de totale variantie (100%) verklaard 
wordt op de twee niveaus. Als voorbeeld nemen we taal in groep 4 (zie ook Tabel 
3.9): 
L niv/L var=16%=(7.5+2.9+6.0), 16% van 74%=12% totaal 
S niv/L var=70%=(55.9+9.3+4.8),  
S niv/S var=5%=(4.9+.1), (70+5)=75% van 26%=20% totaal. 
Samen wordt er dus 12+20=32% van de taalvariantie verklaard. Dit is de 
variantieverklaring die men zou krijgen als een éénniveau-analyse zou worden 
uitgevoerd met de gebruikte variabelen. 
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Tabel 4.17  Samenvatting verklaarde varianties multilevel-analyses (in %) 

            groep 4         groep 8 

  vari L var S var totaal  vari L var S var totaal 

Taal L niv  74 16  12  82 19  16 

 S niv  26 70 5 20  18 77 2 14 

 totaal     32     30 

           

Rekenen L niv  81 22  18  85 28  24 

 S niv  19 53 4 11  15 44 1 7 

 totaal     29     31 

           

Positie L niv  87 4  3  89 1  1 

 S niv  13 5 2 1  11 2 4 1 

 totaal     4     2 

           

Zelfvertrouwen L niv  90 3  2  88 4  4 

 S niv  10 0 3 0  12 3 3 1 

 totaal     2     5 

           

Welbevinden L niv  79 3  2  79 2  2 

 S niv  21 2 4 1  21 1 3 1 

 totaal     3     3 

 
 
Hoewel de totale variantieverklaring bij taal en rekenen in beide groepen vrijwel 
gelijk is, namelijk 30%, is de verdeling hiervan over de twee niveaus nogal 
verschillend: 
• bij taal in groep 4 is de variantie meer aan het schoolniveau gebonden, terwijl 

dit in groep 8 op beide niveaus even sterk is; 
• bij rekenen in groep 4 is de variantie meer aan het leerlingniveau gebonden 

en dit is in groep 8 nog sterker het geval. 
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4.6  Meerderheids- en minderheidspositie van de leerling 
 
In deze paragraaf zullen we de invloed op de effectmaten onderzoeken van het in een 
meerderheids- dan wel minderheidspositie verkeren van een leerling wat betreft drie 
aspecten, te weten etniciteit, opleiding en geloof. In feite gaat het daarbij om een 
aanvulling op de analyses die we in de vorige paragraaf hebben gepresenteerd en 
waarbij de sociaal-etnische compositie van de school centraal stond. Evenals bij die 
analyses en om dezelfde daar al genoemde redenen maken we ook hier gebruik van 
de totale steekproef. 
Teneinde zicht te krijgen op de relatieve positie, hebben we per school eerst 
bepaald wat respectievelijk de meest voorkomende etniciteit, opleiding en geloof 
is. Vervolgens is gekeken of de leerling tot deze meerderheidsgroep behoort. 
‘Meerderheid’ is echter een relatief begrip. Soms wordt er de grootste groep mee 
bedoeld, soms de groep met meer dan de helft van het totaal. Om die reden is het 
wenselijk een nadere differentiatie aan te brengen. Om onderscheid te kunnen 
maken tussen situaties met een dominante meerderheidsgroep (bv. wat etniciteit 
betreft 90% Nederlands, 5% Turks, 5% overig) en situaties waarin de groepen 
meer gespreid zijn (bv. 40% Nederlands, 30% Turks, 30% overig), hebben we 
ook de variatie in de percentages berekend waarmee de verschillende etniciteiten, 
respectievelijk opleidingen en geloofsrichtingen voorkomen. We hebben op grond 
van de mediaan van deze verdelingen onderscheid gemaakt tussen relatief weinig 
(gespreid/divers) en relatief veel variatie (dominant).  
 
De meerderheid/minderheid-variabelen hebben zo drie categorieën, namelijk: 
1. de leerling bevindt zich in een minderheidsgroep; 
2. de leerling maakt deel uit van de grootste groep, maar deze groep is niet 

dominant; 
3. de leerling maakt deel uit van de grootste groep, en deze groep is dominant. 
Het gaat hier dus nadrukkelijk om een kenmerk op individueel niveau. 
 
Om de invloed van deze posities te kunnen onderzoeken maken we uiteindelijk 
gebruik van multilevel-analyse. In deze analyses is de laatste ‘meerderheid 
dominant’ categorie steeds als referentiecategorie gebruikt. 
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De analyses wat betreft het meerderheids/minderheidseffect van etniciteit en 
opleiding zullen voor groep 4 en 8 worden uitgevoerd en die wat betreft geloof 
alleen voor groep 2. Dit laatste heeft te maken met het gegeven dat de informatie 
over geloof alleen bekend is voor de leerlingen in groep 2. De gegevens over de 
etniciteit en opleiding zijn met behulp van de groepsformulieren die door de scholen 
zijn ingevuld verkregen. De gegevens over het geloof zijn verkregen via de 
vragenlijst die door de ouders van de betreffende leerlingen is ingevuld (vgl. 
Driessen, Van Langen & Vierke, 2000). 
 
4.6.1  Meerder/minderheid wat betreft etniciteit en opleiding 
Variabelen en verdelingen 
Wat betreft etniciteit is in eerste instantie gebruik gemaakt van een fijne indeling 
van 14 categorieën voor het bepalen van de ‘grootste groep’. Zoals al opgemerkt 
is deze informatie afkomstig uit het groepsformulier. Dit levert op schoolniveau 
de verdeling van de grootste groepen op zoals die in Tabel 4.1 is weergegeven. 
 
Tabel 4.18  Grootste etnische groep op basis van 14-deling 

etniciteit N 

Nederlands 487 

Surinaams/ Antilliaans 11 

Moluks 1 

Turks 38 

Marokkaans 40 

overig 6 

  

totaal 583 

 
 
Uit de tabel blijkt dat op 487 van de 583 scholen in de analyse Nederlandse 
leerlingen de grootste groep op school vormen. We zien dat slechts één school 
een grootste groep heeft die niet in een grovere vierdeling van etniciteit valt onder 
te brengen, namelijk Moluks. Ook omdat we op leerlingniveau steeds de 
vierdeling willen gebruiken, hebben we daarom besloten om bij de bepaling van 
de grootste etnische groep uit te gaan van de vierdeling. Deels omdat we in 
andere analyses Turkse en Marokkaanse leerlingen ook samenvoegen, vooral om 
tot stabielere en zo betrouwbaar mogelijke resultaten te komen, doen we dat hier 
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ook. Dit heeft echter ook een keerzijde: wanneer Turks en Marokkaans worden 
samengevoegd zullen er namelijk minder scholen zijn waar de grootste groep 
Nederlands is, namelijk als er bijvoorbeeld 40% Nederlandse, 30% Turkse, 25% 
Marokkaanse leerlingen zijn, is het met de 14-deling een ‘Nederlandse’ school en 
met de 4-deling, waar Turks en Marokkaans bij elkaar zijn gevoegd, een 
‘Turkse/Marokkaanse’ school. 
 
De verdelingen van de scholen naar etniciteit en opleiding staan in Tabel 4.19, 
respectievelijk Tabel 4.20 weergeven. 
 

Tabel 4.19  Grootste etnische groep op basis van 4-deling 

  Grootste groep Waarvan dominant 

 N % % 

Nederlands 471 81 63 

Surinaams/ Antilliaans 10 2 30 

Turks/Marokkaans 93 16 9 

overig 9 2 0 

    

totaal 583 100 53 

 
 
Tabel 4.20  Grootste opleidingsgroep 

  Grootste groep Waarvan dominant 

 N % % 

LO 74 13 55 

LBO 236 41 48 

MBO 203 35 48 

HBO/WO 70 12 57 

    

totaal 583 100 50 

 
 
We zien dat 81% van de scholen ‘Nederlands’ als grootste groep heeft. Van deze 
471 scholen is 63% (297 scholen, ofwel 51% van het totaal) zelfs dominant 
Nederlands. Er zijn 52 scholen waar alle leerlingen Nederlands zijn, terwijl de 
overige van deze 297 scholen percentages Nederlandse leerlingen hebben tussen 
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85 en 99%. Op scholen waar Turks/Marokkaans de grootste groep is, is deze 
groep veel minder vaak ook dominant, namelijk bij niet meer dan 9% van de 93 
scholen (= 8 scholen). De percentages Turkse/Marokkaanse leerlingen liggen hier 
ook tussen 85 en 100%. 
 
Wat opleiding betreft heeft het grootste deel van de scholen LBO of MBO als 
grootste groep. De verschillen in percentages waarin de opleidingcategorieën op 
een school voorkomen zijn echter niet zo groot als bij etniciteit en bovendien niet 
duidelijk gerelateerd aan het opleidingsniveau: op alle niveaus zijn er ongeveer 
evenveel scholen onder als boven de mediaan.  
 
Na koppeling van het schoolbestand met de leerlingenbestanden vinden we voor 
de gecombineerde meerderheid/dominantie-variabelen de verdelingen die zijn 
weergegeven in Tabel 4.21. Het betreft hier dus gegevens op leerlingniveau. 
 
Tabel 4.21  Meerder/minderheidspositie wat betreft etniciteit en opleiding, naar jaargroep (in %) 

 groep 4 groep 8 

Positie etniciteit   

Minderheid 23 21 

Meerderheid divers 30 30 

Meerderheid dominant 48 49 

   

Positie opleiding   

Minderheid 51 51 

Meerderheid divers 22 21 

Meerderheid dominant 27 28 

   

N=100% 14334 12630 

 
 
Bijna de helft van de leerlingen bevindt zich in een etnisch dominante meerder-
heidspositie, terwijl ook de helft van de leerlingen zich in een minderheidspositie 
bevindt wat opleiding betreft. 
 
Deze twee posities zijn overigens vrijwel ongecorreleerd; in beide groepen is 
Cramérs V=.10: er is een zwakke tendens van overeenkomstige klassen om iets 
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oververtegenwoordigd te zijn. Zo is het percentage opleiding minderheid binnen 
de groep leerlingen in een etnische minderheidspositie 60% tegen 51% gemiddeld 
en het percentage opleiding dominante meerderheid binnen de groep leerlingen in 
een etnisch dominante meerderheidspositie 32% ten opzichte van 27 à 28% 
gemiddeld. 
 
Samenhangen 
In Tabel 4.22 laten we de samenhangen zien tussen de etnische, respectievelijk 
opleidingspositie en etniciteit, opleiding, geslacht, leeftijd, intelligentie en de 
effectmaten. In deze tabel staan ook de samenhangen tussen ( ) vermeld. Het betreft 
hier de gegevens van groep 4. De gegevens van groep 8 vertonen een nagenoeg 
identiek patroon; om die reden hebben we ze in de bijlagen opgenomen. 
 
Tabel 4.22a  Samenhangen meerder/minderheid met etniciteit, opleiding, geslacht en leeftijd, 

groep 4 (in %) 

   etniciteit opleiding  

 mind meer 

divers 

meer 

domin 

totaal  mind meer 

divers 

meer 

domin 

totaal 

Etniciteit    (.55)     (.05) 

Nederlands 15 65 96 69  67 72 69 69 

Sur/ Ant 17 2 2 5  6 5 5 5 

Turk/ Mar 30 30 2 17  17 15 19 17 

overig 37 2 0 9  11 8 7 9 

Opleiding    (.27)     (.12) 

LO 29 23 3 15  17 11 15 15 

LBO 38 38 29 34  27 42 39 34 

MBO 21 24 41 31  31 35 29 31 

HBO/WO 12 15 27 20  25 12 17 20 

Geslacht    (.01)     (.01) 

jongen 50 49 49 50  50 49 49 50 

meisje 50 51 51 50  50 51 51 50 

Leeftijd    (.10)     (.01) 

norm 48 54 63 57  57 56 58 57 

>1/2 46 42 36 40  40 41 39 40 

>1 6 4 1 3  3 3 3 3 

          

N=100% 3244 4272 6818 14334  7270 3181 3883 14334 
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Tabel 4.22b  Samenhangen meerder/minderheid met intelligentie en effectmaten, groep 4 

(gemiddelden) 

  etniciteit opleiding  

 mind meer 

divers 

meer 

domin 

totaal Eta mind meer 

divers 

meer 

domin 

totaal Eta 

IQ 26 27 29 27 .20 28 27 27 27 .02 

Taal 1022 1031 1051 1039 .32 1039 1040 1037 1039 .02 

Rekenen 62 64 69 66 .25 66 66 66 66 .02 

Positie 3.6 3.6 3.7 3.6 .08 3.6 3.6 3.7 3.6 .01 

Zelfvertrouwen 3.5 3.5 3.5 3.5 .02 3.5 3.5 3.5 3.5 .01 

Welbevinden 3.9 3.9 4.0 4.0 .05 4.0 3.9 4.0 4.0 .01 

 
 
We zien dat (zowel in groep 4 als in groep 8) leerlingen die in een dominante 
meerderheidspositie verkeren meestal (96%) Nederlandse leerlingen zijn, waarbij 
bovendien sprake is van een oververtegenwoordiging van het ouderlijk opleidings-
niveau MBO en HBO/WO en een relatief hoge score op intelligentie (voor groep 4) 
en op taal en rekenen.  
In de minderheids- en niet-dominante meerderheidspositie zijn de Turkse en 
Marokkaanse leerlingen altijd oververtegenwoordigd, en bovendien is er een 
oververtegenwoordiging van het ouderlijk opleidingsniveau ‘LO’. 
Als we de gegevens met betrekking tot etniciteit en opleiding vergelijken, valt op 
dat er wel relevante totale samenhangen zijn tussen de meerder/minderheids-
positie wat betreft etniciteit en de persoonskenmerken, respectievelijk effect-
maten, maar niet wat betreft opleiding. 
 
We zien hier al dat, voorzover er sprake is van samenhangen van de etnische 
positie met andere variabelen, deze samenhangen steeds draaien om het onder-
cheid ‘dominante meerderheid’ ten opzichte van ‘niet-dominante meerderheid’ 
plus ‘minderheid’ en niet zozeer om het onderscheid meerderheid versus 
minderheid. We hebben ook gezien dat etnische ‘dominante meerderheid’ meestal 
betekent ‘Nederlands’, zodat we al kunnen stellen dat het meerder/minder-
heidseffect in hoofdzaak een effect is van allochtoon versus autochtoon. 
De multivariate relaties tussen de meerder/minderheidskenmerken, effectmaten en 
controlevariabelen zullen worden geanalyseerd met behulp van multivel-analyse.  
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Evenals in het vorige hoofdstuk zullen we etniciteit van de leerling als eerste 
variabele in de analysemodellen invoeren. Dit betekent dat het meerderheids/-
minderheidseffect dat wordt toegevoegd het gemiddelde binnen-etnische groep 
meerderheids/minderheidseffect is. Dit effect is alleen zinvol te interpreteren als er 
geen sprake is van een interactief effect etniciteit*meerderheid/minderheid op 
effectmaten, met andere woorden: de meerderheids/minderheidseffecten binnen de 
etnische groepen mogen niet significant verschillen. Om dit te controleren hebben 
we tweeweg variantie-analyses uitgevoerd met etniciteit en meerderheid/minderheid 
als predictoren van de effectmaten. De interactie Eta’s zijn in Tabel 4.23 weer-
gegeven. Bij (4-1)*(3-1)=6 df is Eta significant als Eta >.22 . 
 
 
Tabel 4.23  Interactie-effecten etniciteit * meerder/minderheid (Eta’s) 

 groep 4 groep 8 

 meerder/minderheid w.b. 

 etn. opl. etn. opl. 

Taal .09 .03 .06 .02 

Rekenen .06 .02 .05 .03 

Positie .02 .02 .03 .02 

Zelfvertrouwen .04 .02 .03 .02 

Welbevinden .04 .02 .04 .03 

 
 
De tabel maakt duidelijk dat er geen sprake is van interactie-effecten etnici-
teit*meerder/minderheid op de effectmaten. Dit betekent dus dat etniciteit en 
meerderheids/minderheidspositie wat betreft etniciteit en opleiding dus zonder 
problemen als additieve variabelen op het leerlingniveau kunnen worden opge-
nomen. 
 
Multilevel-analyses 
In de analyses met betrekking tot meerder/minderheidspositie zullen de predic-
oren in deze volgorde worden ingevoerd:  
• als eerste wordt het 0-model berekend. Hieruit is af te leiden welk deel van de 

variantie in de effectmaten op leerlingniveau bestaat en welk deel op 
schoolniveau; 
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• vervolgens wordt in model 1 etniciteit ingevoerd als 3 ‘dummy’s’, waarbij 
‘Nederlands’ als referentiegroep is gebruikt; 

•  in model 2 wordt de etnische meerder/minderheidspositie toegevoegd aan 
etniciteit, met ‘meerderheid dominant’ als referentiecategorie; 

• in model 3 wordt de opleiding meerder/minderheidspositie toegevoegd aan 
etniciteit, met ‘meerderheid dominant’ als referentiecategorie; 

• in model 4 worden beide meerder/minderheidsvariabelen toegevoegd aan 
etniciteit; 

• in model 5 worden opleiding, geslacht en leeftijd toegevoegd aan model 4; 
• in model 6 wordt intelligentie toegevoegd aan model 5; 
• in modellen 7, 8 en 9 worden weer de schoolcompositie/diversiteit 

toegevoegd, eerst apart en vervolgens samen; qua schoolcompositie vormt 
‘kansrijk, autochtoon’ de referentiecategorie; 

• in model 10 worden de interactievariabelen tussen schoolcompositie/-
diversiteit en de twee meerder/minderheidsvariabelen toegevoegd aan model 
9. 

 
Omdat de resultaten met betrekking tot model 0 en 1 overeenkomen met die 
welke al in het vorige hoofdstuk zijn gepresenteerd, laten we die hier achterwege 
en beginnen we met de resultaten van model 2. 
 
De gegeven verklaarde varianties en modeltoetsingen vinden dus op de volgende 
manier plaats: 
• model 2, 3 en 4 ten opzichte van model 1 (zie vorige hoofdstuk); 
• model 5 ten opzichte van model 4; 
• model 6 ten opzichte van model 5; 
• model 7, 8 en 9 ten opzichte van model 6; 
• model 10 ten opzichte van model 9. 
 
In Tabel 4.23 presenteren we als eerste de resultaten met betrekking tot de 
taalprestaties in groep 4, te beginnen met model 2.  
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Tabel 4.23a  Multilevel-analyse taal, groep 4, leerlingniveau 

model  2   3   4   5   6  

 B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. P 

Regressie-coëfficiënten               
Etniciteit                
Sur/ Ant -12.2 1.6 ** -14.1 1.4 ** -12.2 1.6 ** -11.7 1.6 ** -9.8 1.5 ** 

Turk/ Mar -35.0 1.0 ** -36.7 .9 ** -35.0 1.0 ** -29.2 1.0 ** -27.0 1.0 ** 
overig -17.9 1.4 ** -20.3 1.0 ** -17.8 1.4 ** -17.3 1.3 ** -16.5 1.3 ** 
Positie etniciteit                
Minderheid -6.4 1.4 *    -6.7 1.4 ** -3.7 1.3  -2.6 1.3  
Meerderheid divers -6.7 1.2 **    -6.9 1.2 ** -4.9 1.1 * -3.7 1.1  
Positie 
Opleiding 

               

Minderheid    2.1 .8  2.3 .8  1.1 .7  1.0 .7  
Meerderheid divers    1.6 1.0  1.9 1.0  1.8 1.0  1.8 .9  
Opleiding          7.3 .3 ** 5.8 .3 ** 
Geslacht          2.0 .5 * 1.6 .5  
Leeftijd          -2.0 .5 * -2.1 .5 * 

IQ             16.5 .5 ** 

Variantie-componenten              
Leerlingniveau (%) +.0   +.0   +.0   +2.9   +6.0   
Schoolniveau (%) +4.4   +.1   +4.7   +6.7   +3.8   
Chi2/df 16  ** 4  ns 11  * 174  ** 1033  ** 

 

We zien dat er in eerste instantie significante effecten zijn van het behoren tot een 
etnische minderheids-, respectievelijk niet-dominante meerderheidsgroep: in 
beide gevallen is de taalscore ruim 6 punten lager dan in de dominante 
meerderheidsgroep. Deze effecten bestaan onafhankelijk van de etniciteit van de 
leerling, deze is namelijk constant gehouden. De effecten zijn dan ook kleiner dan 
de 20-30 punten lagere taalscore die we eerder al vonden als totale samenhang 
tussen etnische positie en taal. 
 
We zagen ook dat de positie wat betreft etniciteit samenhangt met opleiding en in 
mindere mate leeftijd en (in groep 4) intelligentie. Na het constant houden van 
opleiding, geslacht en leeftijd in model 5 blijkt er dan ook alleen nog het effect 
van de niet-dominante meerderheidspositie net-significant te zijn, en na invoering 
van intelligentie is ook dit effect niet meer significant. 
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De positie wat betreft opleiding hangt in geen enkel model samen met de 
taalscore. Hoewel de totale samenhang van de opleidingspositie met de 
effectmaten al bijna 0 is (zie Tabel 4.22b), is het in principe mogelijk dat er toch 
effecten van deze positie zijn na constanthouding van controlevariabelen. In dat 
geval is er sprake van een suppressor-werking van de controlevariabelen op de 
relatie tussen meerder/minderheidspositie en effectmaat, ofwel: de totale 
samenhang geeft geen goede inschatting van de zelfstandige werking van de 
positie. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er samenhangen zijn tussen positie 
en de controlevariabelen. We zagen in Tabel 4.22a dat dit wat betreft de 
opleidingspositie ook nauwelijks het geval is, zodat suppressor-effecten niet 
verwacht kunnen worden. 
 
De schattingen die in model 6 gevonden worden zijn, door de afwezigheid van 
zelfstandige positie-effecten wat betreft etniciteit en opleiding, dan ook vrijwel gelijk 
aan die in model 3 uit het vorige hoofdstuk.  
 
Ook Tabel 4.23b met effecten van schoolcompositie en diversiteit wijkt wat 
modellen 7, 8 en 9 betreft daardoor niet relevant af van de modellen 4, 5 en 6 uit 
het vorige hoofdstuk.  
 

Tabel 4.23b  Multilevel-analyse taal, groep 4, schoolniveau 

  7   8   9   10  

 B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p 

Regressie-coëfficiënten            

Compositie             

≥50% T/M, ≤LBO -12.3 2.2 **    -12.0 2.2 **    

≥50% all, ≤LBO -15.7 2.2 **    -15.2 2.4 **    

zeer heterogeen -6.4 1.7 *    -5.9 1.8     

≥50% aut, ≤LBO -7.2 2.0 *    -7.1 2.0 *    

≥50% MBO 3.2 1.7     3.1 1.7     

≥50% HBO/WO .4 2.2     .5 2.2     

Diversiteit    -9.7 2.7 * -2.1 2.9     

Variantie-componenten            

Schoolniveau (%) +3.8   +.1   +3.9   +.2   

Chi2/df 13  * 12  ns 11  ns 1  ns 
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De tabel laat zien dat bij model 10 geen interactie-effecten bestaan tussen 
compositie en diversiteit met de meerder/minderheidsposities qua etniciteit en 
opleiding. Dit betekent dat de partiële meerder/minderheidseffecten zoals die in 
model 6 zijn gevonden op scholen met bijvoorbeeld veel Turkse/Marokkaanse 
leerlingen niet significant anders zijn dan op scholen met overwegend 
Nederlandse leerlingen, namelijk in beide contexten niet significant afwijkend 
van 0. 
 
In Tabel 4.24 vervolgen we met de gegevens betreffende de rekenprestaties in groep 
4. 
 

 

Tabel 4.24a  Multilevel-analyse rekenen, groep 4, leerlingniveau 

model  2   3   4   5   6  

 B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p 

Regressie-coëfficiënten 

Etniciteit                

Sur/ Ant -4.0 .6 ** -5.1 .5 ** -4.0 .6 ** -3.5 .5 ** -2.5 .5 ** 

Turk/ Mar -5.2 .4 ** -6.1 .3 ** -5.2 .4 ** -3.3 .4 ** -2.1 .3 ** 

overig -2.3 .5 ** -3.8 .4 ** -2.3 .5 ** -1.9 .5 * -1.6 .4 * 

Positie etniciteit                

Minderheid -2.9 .5 **    -3.0 .5 ** -2.1 .5 * -1.5 .4  

Meerderheid divers -2.4 .4 **    -2.4 .4 ** -1.7 .4 * -1.0 .4  

Positie 
opleiding 

               

Minderheid    .6 .3  .7 .3  .2 .3  .2 .2  

Meerderheid divers    .0 .3  .1 .4  .1 .3  .1 .3  

Opleiding          2.5 .1 ** 1.7 .1 ** 

Geslacht          -3.5 .2 ** -3.7 .2 ** 

Leeftijd          -.6 .2  -.6 .2  

IQ             8.4 .2 ** 

Variantie-componenten               

Leerlingniveau (%) +.0   +.0   +.0   +5.7   +14.5   

Schoolniveau (%) +6.6   +.2   +6.8   +4.9   +10.7   

Chi2/df 20  ** 10  ns 13  * 290  ** 2456  ** 
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Tabel 4.24b  Multilevel-analyse rekenen, groep 4, schoolniveau 

  7   8   9   10  

 B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p 

Regressie-coëfficiënten            

Compositie             

≥50% T/M, ≤LBO -2.5 .8     -2.1 .8     

≥50% all, ≤LBO -3.4 .8 *    -2.6 .8     

zeer heterogeen -1.2 .6     -.5 .6     

≥50% aut, ≤LBO -1.5 .7     -1.5 .7     

≥50% MBO -.7 .6     -.8 .6     

≥50% HBO/WO -.8 .8     -.8 .8     

Diversiteit    -3.5 .9 * -2.9 1.0     

Variantie-componenten            

Schoolniveau (%) +2.0   +1.2   +2.9   +.1   

Chi2/df 4  ns 13  * 4  ns 1  ns 

 
De analyseresultaten met betrekking tot rekenen zijn in grote lijnen dezelfde als die 
met betrekking tot taal. Een belangrijk verschil is dat er voor rekenen meer 
additionele variantie wordt verklaard door de leerlingniveau-kenmerken. Verder 
blijkt compositie voor taal wèl en voor rekenen niet van belang. 
 
We hebben de multilevel-analyses ook uitgevoerd met de drie niet-cognitieve 
effectmaten en bovendien tevens voor groep 8. Vanwege de overeenkomsten in 
resultaten hebben we de betreffende tabellen in de bijlagen opgenomen. We 
volstaan hier met enkele concluderende opmerkingen. Bij de interpretatie van de 
resultaten met betrekking tot de niet-cognitieve effectmaten dient ook hier 
bedacht te worden dat de coëfficiënten met 10 zijn vermenigvuldigd. 
 
Al deze analyses samenvattend kunnen we het volgende stellen: 
• Er zijn geen relevante zelfstandige werkingen van de meerder/ 

minderheidspositie waarin de leerling verkeert; alleen in groep 8 wat betreft 
taal en sociale positie vinden we zwakke effecten van de etnische positie. Dit 
laatste houdt in dat leerlingen die zich qua etniciteit in een ‘diverse 
meerderheidspositie’ bevinden hogere taalprestaties leveren dan leerlingen in 
een ‘dominante meerderheidspositie’ en dat leerlingen die zich in een 
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etnische minderheidspositie bevinden lager scoren wat betreft sociale positie 
dan leerlingen die zich in een ‘dominante meerderheidspositie’ bevinden. 

• Er is slechts één zwak interactie-effect van schoolcompositie met etnische 
positie, namelijk bij sociale positie in groep 4. Door het grote aantal 
onderzochte interactie-effecten (nl. 10*28=280 effecten) is er echter een 
redelijke kans dat dit effect op toeval berust. 

 
4.6.2  Meerder/minderheid wat betreft geloof 
Variabelen en verdelingen 
In deze paragraaf zullen we de effecten onderzoeken van het geloof van de 
ouders, de meerder/minderheidspositie van de leerling wat betreft geloof van de 
ouders en de denominatie van de school op de cognitieve en niet-cognitieve 
effectmaten. De geloofsgegevens zijn alleen bekend uit de oudervragenlijst van 
groep 2. Omdat in deze vragenlijst veel gegevens ontbreken, zullen leerlingen 
alleen in de analyse worden betrokken als het geloof van (een van de) de ouders 
bekend is. Dit is het geval bij ruim 10000 van de 14000 leerlingen in groep 2. Een 
aantal scholen valt hierdoor ook geheel uit de analyse. Er blijven 549 van de 583 
scholen over. In de multilevel-analyses zijn de kritieke significantie waarden dan 
ook aan deze situatie aangepast, namelijk *= z >3.5, **=z >4.7 en chi2/df is bij 
df=1 net-significant bij een waarde van 12. 
 
De bepaling van de meerder/minderheidspositie voor geloof heeft op identieke 
wijze plaatsgevonden als die voor etniciteit en opleiding, In Tabel 4.25 geven we 
daarom als eerste weer de verdeling van de scholen naar de grootste geloofsgroep. 
De vraag die aan de ouders is voorgelegd luidde: ‘Tot welke kerk, 
geloofsgemeenschap of levensbeschouwelijke groepering rekent u zich?’ Ze 
konden vervolgens kiezen uit negen antwoordalternatieven. Voor de onderhavige 
analyses hebben we de categorieën op inhoudelijke en getalsmatige gronden 
teruggebracht tot vier hoofdcategorieën. 
 



Compositie van de schoolpopulatie en meerder-en minderheidspositie 
 

 153 

Tabel 4.25  Grootste geloofsgroep, groep 2 

 grootste groep waarvan dominant 

 N % % 

geen 157 29 38 

RK 150 27 57 

PC 108 20 58 

Islam/Hindoe 134 24 52 

    

totaal 549 100 51 

 
 
De categorie ‘geen geloof’ vormt op bijna eenderde van de scholen de grootste 
groep, maar deze groep komt op relatief weinig van deze scholen (38%) als domi-
nante groep naar voren. Bijna een kwart van de scholen heeft het 
Islamitische/Hindoe geloof als grootste groep, en op ruim de helft van deze 134 
scholen vormt deze groep ook een dominante meerderheid. 
De meerder/minderheidspositie van de leerlingen is in Tabel 4.26 gegeven. 
 
Tabel 4.26  Meerder/minderheid positie geloof, groep 2 (in %) 

Positie geloof  

Minderheid 33 

Meerderheid divers 27 

Meerderheid dominant 40 

N=100% 10141 

 
 
Uit de tabel blijkt dat een derde van de leerlingen zich wat het geloof van hun ouders 
betreft in een minderheidspositie bevindt, terwijl 40% zich in een dominante 
meerderheidspositie verkeert. 
 
In Tabel 4.27 presenteren we de samenhangen tussen geloof en meerder/minder-
heidspositie wat betreft geloof en etniciteit, opleiding, geslacht, leeftijd en de 
effectmaten. Intelligentie is niet opgenomen in deze reeks omdat er geen 
intelligentietest in groep 2 is afgenomen. In Tabel 4.28 volgen de samenhangen met 
de denominatie van de school. Dit laatste gegeven is afkomstig uit de bestanden van 
het ministerie van OCW. Er zijn vier hoofdcategorieën onderscheiden: overig 
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bijzonder (OB), openbaar (OP), PC, en RK. In de tabellen staat tussen ( ) steeds de 
samenhang vermeld. 
 

Tabel 4.27a  Samenhangen geloof en meerder/minderheid geloof met etniciteit, opleiding, 

geslacht en leeftijd, groep 2 (in %)  

        geloof  meerder/minderheid geloof 

 geen RK PC Isl/Hi overig totaal  mind meer divers meer domin totaal 

Geloof           (.22) 

geen 100 0 0 0 0 28  32 39 17 28  

RK 0 100 0 0 0 32  25 27 39 32  

PC 0 0 100 0 0 20  22 14 22 20  

Islam/Hindoe 0 0 0 100 0 19  15 20 21 19  

overig 0 0 0 0 100 2  6 0 0 2  

Etniciteit      (.51)     (.12) 

Nederlands 96 91 89 4 63 75  72 75 77 75  

Sur/ Ant 1 4 3 8 7 4  6 3 2 4  

Turk/ Mar 0 0 1 74 2 14  10 16 17 14  

overig 4 5 7 13 29 7  12 6 4 7  

Opleiding      (.29)     (.03) 

LO 3 4 3 40 9 10  10 9 11 10  

LBO 33 30 26 35 29 31  32 32 29 31  

MBO 37 37 40 16 36 34  32 33 35 34  

HBO/WO 28 29 31 9 26 25  26 25 25 25  

Geslacht      (.01)     (.02) 

jongen 52 52 53 53 48 52  54 52 51 52  

meisje 48 48 47 47 52 48  46 48 49 48  

Leeftijd      (.06)     (.03) 

norm 70 69 71 61 65 68  67 66 70 68  

>1/2 30 31 29 38 34 32  33 33 29 32  

>1 0 0 0 1 1 0  0 0 0 0  

N=100% 2814 3197 1994 1927 209 10141  3310 2758 4073 10141 
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Tabel 4.27b  Samenhangen geloof en meerder/minderheid geloof met effectmaten, groep 2 

(gemiddelden) 

         geloof      meerder/minderheid geloof 

 geen RK PC Isl/Hi overig totaal Eta mind meer 

divers 

meer 

domin 

totaal Eta 

Taal 986 986 985 953 977 979 .36 979 979 981 979 .03 

Rekenen 56 57 56 47 55 55 .28 54 55 55 55 .04 

Positie 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8 .12 3.8 3.8 3.8 3.8 .05 

Zelfvertrouwen 3.6 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6 .05 3.6 3.6 3.6 3.6 .02 

Welbevinden 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.1 .07 4.1 4.1 4.1 4.1 .02 
 



Sociale Integratie in het Primair Onderwijs 
 

 156

Tabel 4.28a  Samenhangen denominatie met geloof, etniciteit, opleiding, geslacht en leeftijd, 

groep 2 (in %) 

   denominatie  

 OB OP PC RK Totaal 

Geloof     (.37) 

geen 14 47 25 18 28 

RK 28 13 11 58 32 

PC 22 10 52 7 20 

Islam/Hindoe 34 27 9 16 19 

overig 2 2 3 1 2 

Etniciteit     (.11) 

Nederlands 60 68 85 77 75 

Sur/ Ant 8 3 3 3 4 

Turk/ Mar 22 21 7 13 14 

overig 10 8 6 7 7 

Opleiding     (.06) 

LO 14 13 5 10 10 

LBO 27 32 31 30 31 

MBO 32 31 38 33 34 

HBO/WO 26 23 26 27 25 

Geslacht     (.02) 

jongen 49 53 52 53 52 

meisje 51 47 48 47 48 

Leeftijd     (.03) 

norm 72 67 70 66 68 

>1/2 28 32 29 33 32 

>1 0 1 0 0 0 

N=100% 802 2905 2381 4053 10141 

 
Tabel 4.28b  Samenhangen denominatie met effectmaten, groep 2 (gemiddelden) 

   denominatie  

 OB OP PC RK totaal Eta 

Taal 974 977 981 981 979 .07 

Rekenen 54 54 55 56 55 .06 

Positie 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 .04 

Zelfvertrouwen 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 .03 

Welbevinden 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 .01 
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We kunnen uit Tabel 4.27a aflezen dat in de categorieën geen geloof, RK en PC 
de Nederlanders met tussen de 89 en 96% vertegenwoordigd zijn. De categorie 
Islamitisch/Hindoe bevat voor drie kwart Turkse en Marokkaanse leerlingen en 
40% van de Moslims en Hindoe’s heeft maximaal een lagere-schoolopleiding. De 
categorie Islamitisch/Hindoe telt ook relatief veel oudere leerlingen, 
waarschijnlijk ten gevolge van verlate instroom. 
Wat betreft de relatie geloof en effectmaten laat Tabel 4.27b zien dat er alleen 
relevante verschillen zijn met betrekking tot de taal- en rekenprestaties, waarbij 
met name de categorieën Islamitisch/Hindoe, en in mindere mate overig geloof, 
afwijken van de andere geloofscategorieën. 
Er zijn geen relevante totale samenhangen tussen de meerder/minderheidspositie 
met betrekking tot geloof en de verschillende kenmerken en effectmaten.  
 
Uit Tabel 4.28a blijkt dat er weliswaar een relevante samenhang bestaat tussen 
het geloof van de ouders en de denominatie van de school, maar dat er duidelijk 
geen sprake is van een één-op-één relatie: bij schoolkeuzes spelen niet alleen 
geloofsoverwegingen een rol.  
Tabel 4.28b maakt duidelijk dat er geen verschillen tussen de denominaties zijn 
wat betreft de effectmaten. 
 
Om ook hier zowel de variabelen geloof en meerder/minderheidspositie van 
geloof op het lagere analyseniveau te kunnen invoeren zonder 
interpretatieproblemen door interactieve werkingen van deze twee, hebben we 
tweeweg variantie-analyses uitgevoerd met geloof en meerder/minderheidspositie 
van geloof als predictoren van de effectmaten. Dit levert de interactie Eta’s op 
zoals ze in Tabel 4.29 staan weergegeven. Bij (5-1)*(3-1)=8 df is Eta significant 
als Eta >.25. 
 

Tabel 4.29  Interactie-effecten geloof * meerder/minderheid geloof (Eta’s) 

                                                       meerder/minderheid w.b. geloof 

Taal .07 

Rekenen .05 

Positie .03 

Zelfvertrouwen .05 

Welbevinden .04 
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De coëfficiënten laten zien dat er geen sprake is van interactie-effecten 
etniciteit*meerder/minderheid op de effectmaten. 
 
Multilevel-analyses 
In de multilevel-analyses zijn de volgende categorieën van predictoren als 
referentiecategorie gebruikt: 
• bij geloof: geen geloof; 
• bij meerder/minderheidspositie geloof: dominante meerderheid; 
• bij etniciteit: Nederlands; 
• bij denominatie: openbaar (OP). 
 
We zullen de analyseresultaten voor geloof in één tabel presenteren, waarbij de 
schoolvariabele denominatie van de school het laatste model is. We hebben apart 
onderzocht of er sprake is van interactieve werkingen van denominatie met geloof 
en meerder/minderheid geloof (in voorgaande multilevel-analyses steeds het 
laatste model) en dit blijkt niet een keer voor te komen. In verband met de iets 
lagere N=549 hebben we hier een wat minder streng criterium aangehouden en 
zelfs op z >2.5 gecontroleerd. 
 
De predictoren zullen in deze volgorde worden ingevoerd: 
• in model 1 wordt geloof van de ouders aan het nul-model toegevoegd; 
• in model 2 wordt de meerder/minderheidspositie qua geloof toegevoegd aan 

het nul-model; 
• in model 3 worden geloof en meerder/minderheidspositie beide toegevoegd 

aan het nul-model; 
• in model 4 worden etniciteit, opleiding, geslacht en leeftijd toegevoegd aan 

model 3; 
• in model 5 wordt denominatie toegevoegd aan model 4. 
 
De gegeven verklaarde varianties en modeltoetsingen vinden op de volgende 
manier plaats: 
• model 1, 2 en 3 ten opzichte van het nul-model; 
• model 4 ten opzichte van model 3; 
• model 5 ten opzichte van model 4. 
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In Tabel 4.30 en Tabel 4.31 presenteren we resultaten met betrekking tot de twee 
cognitieve effectmaten. De resultaten ten aanzien van de drie niet-cognitieve 
effectmaten hebben we in de Bijlage opgenomen; daarbij dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat de coëfficiënten met 10 zijn vermenigvuldigd. De 
bespreking van alle analyses volgt na Tabel 4.31. 
 

Tabel 4.30  Multilevel-analyse taal, groep 2 

model 0  1   2   3   4   5  

  B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p 

Regressie-coëfficiënten                

Geloof                 

RK  -.2 1.0     -.6 1.0  .5 .9  .0 1.0  

PC  -.4 1.1     -.5 1.1  .5 1.0  .8 1.1  

Islam/Hindoe  -27.6 1.1 **    -28.0 1.1 ** -8.2 1.8 * -8.2 1.8 * 

overig  -6.1 2.3     -5.0 2.4  -1.8 2.3  -1.7 2.3  

Positie geloof                 

Minderheid     -.3 1.0  -2.8 1.0  -1.7 1.0  -1.8 .9  

Meerderheid divers     .2 1.3  -1.7 1.1  -1.5 1.1  -1.6 1.1  

Etniciteit                 

Sur/ Ant           -16.0 2.0 ** -16.0 2.0 ** 

Turk/ Mar           -18.9 1.9 ** -19.1 1.9 ** 

overig           -14.0 1.4 ** -14.1 1.4 ** 

Opleiding           6.9 .4 ** 6.9 .4 ** 

Geslacht           7.1 .6 ** 7.1 .6 ** 

Leeftijd           7.8 .7 ** 7.8 .7 ** 

Denominatie                 

OB              -1.1 2.2  

PC              -1.0 1.6  

RK              1.9 1.4  

Variantie-componenten                

Leerlingniveau (%) 80.7 4.0   .0   4.0   +6.5      

Schoolniveau (%) 19.3 48.7   .1   49.6   +7.8   +.4   

Chi2/df  166  ** 0  ns 112  ** 123  **  1  ns 
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Tabel 4.31  Multilevel-analyse rekenen, groep 2 

model 0  1   2   3   4   5  

  B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p 

Regressie-coëfficiënten                

Geloof                 

RK  .1 .4     -.1 .4  .3 .4  .0 .4  

PC  .6 .4     .6 .4  .7 .4  .9 .4  

Isl/Hindoe  -8.0 .4 **    -8.2 .4 ** -3.6 .7 ** -3.6 .7 ** 

Overig  -.3 .9     .5 .9  1.2 .9  1.2 .9  

Positie geloof                 

Minderheid     -.5 .4  -1.4 .4 * -1.1 .4  -1.1 .4  

Meerderheid divers     .2 .5  -.3 .5  -.4 .4  -.4 .4  

Etniciteit                 

Sur/ Ant           -4.3 .8 ** -4.3 .8 ** 

Turk/ Mar           -3.2 .7 * -3.3 .7 * 

overig           -3.2 .5 ** -3.3 .5 ** 

Opleiding           3.1 .2 ** 3.1 .2 ** 

Geslacht           .8 .2  .8 .2  

Leeftijd           3.8 .3 ** 3.8 .3 ** 

Denominatie                 

OB              .3 1.0  

PC              -1.2 .7  

RK              1.1 .6  

Variantie-componenten                

Leerlingniveau (%) 80.8 2.8   .0   2.8   +6.2      

Schoolniveau (%) 19.2 29.4   .2   30.6   +6.1   +1.7   

Chi2/df  104  ** 5  ns 73  ** 112  ** 2  ns 

 
 
De resultaten van al deze analyses zijn als volgt samen te vatten: 
• Ook na constanthouding van de etniciteit, opleiding van de ouders, geslacht 

en leeftijd van de leerling is er een negatief effect van de geloofscategorie 
‘Islamitisch/Hindoe’ ten opzichte van ‘geen geloof’ op taal, rekenen en 
sociale positie. Gezien het feit dat het hier om heel specifieke groep gaat, 
komt dit echter niet onverwacht. 

• Er is nergens sprake van een zelfstandige werking van de meerder/minder-
heidspositie van geloof. 
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• Er is nergens sprake van een zelfstandig effect van denominatie. 
• Er zijn wel zelfstandige effecten van etniciteit op de taal- en rekenprestaties, 

maar niet op sociale positie, zelfvertrouwen en welbevinden. Ook zijn er 
zelfstandige effecten van opleiding, geslacht en leeftijd op de effectmaten. 

• Er zijn geen interactieve effecten van denominatie met geloof en 
meerder/minderheidspositie geloof. 

 
 
4.7  Samenvatting en conclusies 
 
In deze deelstudie zijn twee onderwerpen onderzocht. Het eerste betreft de vraag 
naar de effecten van de sociaal-etnische compositie van de leerlingenpopulatie 
van de school op een aantal cognitieve en niet-cognitieve effectmaten, daarbij 
rekening houdend met verschillende achtergrondkenmerken van de leerlingen. 
Het tweede onderwerp betreft de vraag of het voor de cognitieve en niet-
cognitieve onderwijsresultaten van leerlingen iets uitmaakt of zij zich qua sociaal 
milieu, etnische herkomst en geloof op school in een meerder- dan wel minder-
heidspositie bevinden.  
 
Samenhangen 
Voorafgaand aan de feitelijke beantwoording van de vragen is een beschrijving 
gegeven van de verdelingen van de achtergrondkenmerken (etniciteit, opleiding 
ouders, geslacht en leeftijd) en de relatie van die kenmerken met de effectmaten 
(taal- en rekenprestaties, sociale positie, zelfvertrouwen en welbevinden) en de 
controlevariabele intelligentie. Dat is gebeurd met betrekking tot de gegevens 
betreffende het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs afzonderlijk. De 
analyses zijn steeds apart uitgevoerd voor de groepen 2, 4, 6 en 8. 
 
Voor de taal- en rekenprestaties van leerlingen in het basisonderwijs hebben we, 
volgens verwachting, de samenhangen gevonden die ook al bekend zijn uit ander 
onderzoek. Te weten: 
• Nederlandse leerlingen doen het beter dan allochtone leerlingen; 
• leerlingen van HBO/WO-ouders doen het beter dan leerlingen van met name 

LO/LBO-ouders; 
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• met name in groep 8 doen leerlingen met de normleeftijd van 11 jaar het beter 
dan leerlingen van 12/13 jaar, hetgeen op een negatieve samenhang met 
zittenblijven dan wel verlaat instromen duidt (wellicht een cumulatief effect). 

• de gevonden trends verschillen niet tussen de jaargroepen. 
Wat betreft de niet-cognitieve effectmaten is de conclusie dat er geen significante 
samenhangen zijn met de achtergrondkenmerken.  
 
Sociaal-etnische compositie van de school  
De analyses wat betreft de sociaal-etnische compositie zijn uitgevoerd op de 
gegevens van het basisonderwijs groep 4 en 8. 
 
De uiteindelijk gehanteerde compositievariabele in de analyses met betrekking tot 
het basisonderwijs kent de volgende categorieën: 
• scholen met minimaal 50% Turkse en Marokkaanse kinderen van 

laagopgeleide ouders; 
• scholen met minimaal 50% allochtone kinderen van laagopgeleide ouders; 
• scholen met minimaal 50% autochtone kinderen van laagopgeleide ouders; 
• scholen met minimaal 50% kinderen van ouders met een MBO-opleiding; 
• scholen met minimaal 50% kinderen van ouders met een HBO- of WO-

opleiding; 
• scholen met een tamelijk heterogene, relatief kansrijke en overwegend 

autochtone schoolbevolking; 
• scholen met een zeer heterogene schoolbevolking van zowel kansarme als 

kansrijke en zowel allochtone als autochtone leerlingen. 
Naast deze sociaal-etnische compositievariabele is ook nog rekening gehouden met 
de etnische diversiteit, i.c. het aantal verschillende etnische groepen op een school. 
 
Nagegaan is in hoeverre er effecten zijn van deze twee kenmerken (sociaal-etnische 
compositie en diversiteit) nadat rekening is gehouden met de achtergrondkenmerken 
(etniciteit, opleiding ouders, geslacht en leeftijd) en de controlevariabele 
(intelligentie) op de taal- en rekenprestaties en sociale positie, zelfvertrouwen en 
welbevinden. Tevens is nagegaan of dergelijke effecten van etniciteit en opleiding 
verschillen voor scholen met een verschillende compositie of diversiteit. 
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De resultaten van de analyses laten zien dat het effect van schoolcompositie 
alleen in redelijke sterkte aanwezig is in de voorspelling van de taalprestaties van 
leerlingen in groep 4 en 8 en in beperkte mate in de voorspelling van de 
rekenprestaties in groep 4. Met name scholen met meer dan de helft allochtone 
leerlingen met laag opgeleide ouders scoren beduidend lager op taal, 
respectievelijk rekenen dan de scholen met overwegend autochtone kinderen van 
hoog opgeleide ouders. Er zijn daarbij geen verschillen in het effect van de 
etniciteit en ouderlijke opleiding op scholen van verschillende compositie of 
diversiteit. Wat betreft de drie niet-cognitieve effectmaten, te weten sociale 
positie, zelfvertrouwen en welbevinden van de leerling, zijn er geen effecten. 
 
Meerder/minderheidspositie van de leerling op school 
 
De analyses met betrekking tot de meerder/minderheidspositie van de leerlingen 
op school heeft betrekking op drie aspecten, namelijk etniciteit, opleiding ouders 
en geloof ouders. Wat betreft etniciteit en opleiding zijn de analyses uitgevoerd 
op de gegevens van de leerlingen in groep 4 en 8 van het basisonderwijs en wat 
betreft het geloof op de gegevens van de leerlingen in groep 2. 
 
De analyses hebben in principe dezelfde opzet als die ten aanzien van compositie-
effecten. Nu gaat het echter niet om een school-, maar een leerlingkenmerk. De 
meerderheid/minderheid-variabelen hebben drie categorieën, namelijk: 
• de leerling bevindt zich in een minderheidsgroep; 
• de leerling maakt deel uit van de grootste groep, maar deze groep is niet 

dominant; 
• de leerling maakt deel uit van de grootste groep, en deze groep is dominant. 
 
De resultaten van de analyses met betrekking tot meerder/minderheidspositie qua 
etniciteit en opleiding maken duidelijk dat er geen relevante zelfstandige werking 
is van de meerder/minderheidspositie waarin de leerling verkeert; alleen in groep 
8 wat betreft taal en sociale positie vinden we zwakke effecten van de etnische 
positie. 
 
De resultaten van de analyses met betrekking tot het geloof van de ouders en de 
denominatie van de school kunnen als volgt worden samengevat: 
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• ook na constanthouding van de etniciteit, opleiding van de ouders, geslacht 
en leeftijd van de leerling is er een negatief effect van de geloofscategorie 
‘Islamitisch/Hindoe’ ten opzichte van ‘geen geloof’ op taal, rekenen en 
sociale positie. Gezien het feit dat het hier om heel specifieke groep gaat 
komt dit niet onverwacht; 

• er is nergens sprake van een zelfstandige werking van de meerder/minder-
heidspositie van geloof; 

• er is nergens sprake van een zelfstandig effect van denominatie. 
 



 165

5 Risicoleerlingen in basisonderwijs en speciaal 
onderwijs
Margaretha Vergeer 

 
 
 
 
Dit hoofdstuk gaat over integratie en segregatie van risicoleerlingen. De term 
risicoleerlingen wordt over het algemeen gebruikt voor leerlingen die in het regu-
lier onderwijs achterop raken en daardoor de kans lopen verwezen te worden naar 
het speciaal onderwijs. Het gaat om de leerlingen die het zwakst presteren in een 
groep, eventueel specifieke leer- en/of gedragsproblemen hebben en extra zorg 
nodig hebben. Andere gebruikelijke termen om deze groep mee aan te duiden zijn 
‘zorgleerlingen’ of ‘leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’. Wij prefe-
reren hier de term risicoleerlingen en gebruiken deze gemakshalve ook als aan-
duiding voor degenen die de ‘lichtere’ vormen van speciaal (basis)onderwijs 
bezoeken.  
Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 1, wordt rond deze groep leerlingen in 
Nederland al decennia lang een afzonderlijke discussie gevoerd over integratie in 
het regulier onderwijs. De centrale vraag in deze discussie is wat voor deze leer-
lingen de meeste kansen biedt op maatschappelijk succes en integratie op langere 
termijn: een aparte, gespecialiseerde vorm van onderwijs die gerichte onder-
steuning biedt op zowel cognitief als niet-cognitief terrein, en waarin kinderen 
zich veilig kunnen voelen in een omgeving met lotgenoten, of deelnemen aan de 
‘gewone’ school, wat minder stigmatiserend is en meer gelegenheid biedt tot 
interacties met allerlei verschillende kinderen.  
 
Het is deze vraag die in dit hoofdstuk centraal staat. We hebben daarvoor een uit-
werking gemaakt naar drie verschillende invalshoeken. In de eerste plaats be-
schrijven we, aan de hand van de Nederlandse onderzoeksliteratuur en van 
PRIMA-gegevens over verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs, de 
historische ontwikkelingen met betrekking tot segregatie van risicoleerlingen. 
Vervolgens gaan we aan de hand van een al eerder uitgevoerd onderzoek op de 
gegevens van PRIMA na of het voor risicoleerlingen iets uitmaakt of zij onder-
wijs volgen in een gesegregeerde of een geïntegreerde schoolomgeving, dat wil 
zeggen op scholen voor speciaal onderwijs of op scholen voor regulier onderwijs. 
Daarna wordt voor risicoleerlingen in het basisonderwijs onderzocht in hoeverre 



Sociale Integratie in het Primair Onderwijs 
 

 166

er een relatie is tussen het prestatieniveau van de klas en het zich in een minder-
heids- of meerderheidspositie bevinden, dat wil zeggen de aanwezigheid zijn van 
veel of weinig andere risicoleerlingen binnen de klas, en de cognitieve ontwik-
keling en het niet-cognitieve functioneren. Ook de relatie tussen het gemiddelde 
prestatieniveau van de klas en het aantal leerlingen dat onderwijsvertraging 
oploopt wordt hierbij betrokken. Maar eerst gaan we nader in op de probleem-
stelling voor dit hoofdstuk. 
 
 
5.1 Probleemstelling 
 
Risicoleerlingen zijn in Nederland, zoals we hierna zullen laten zien, in 
toenemende mate opgevangen in aparte scholen voor speciaal onderwijs. De 
discussie die vervolgens gevoerd is over de voor –en nadelen hiervan heeft recent 
geresulteerd in een beleidsprogramma (Weer Samen Naar School), dat er op 
gericht is zoveel mogelijk risicoleerlingen te handhaven in het regulier onderwijs. 
Hoewel deze beleidskeuze breed wordt gedragen, is er eigenlijk nog weinig 
empirische onderbouwing voor de argumenten vóór of tegen een dergelijk beleid 
(zie ook Hoofdstuk 2). De vraag welke onderwijssetting de gunstigste uitwerking 
heeft, zowel in cognitief opzicht (waar leren risicoleerlingen meer) als in niet-
cognitief opzicht (waar functioneren ze het best in sociaal-emotionele zin), is nog 
onvoldoende beantwoord. In dit onderzoek wordt deze vraag uiteengelegd in twee 
aspecten van  de onderwijssetting. De eerste is het onderscheid tussen speciaal 
onderwijs en gewoon onderwijs. De tweede gaat over het zich bevinden in een 
minderheids- of meerderheidspositie binnen de klas in het gewone 
basisonderwijs. Om een en ander in wat breder perspectief te plaatsen worden ook 
de historische ontwikkelingen geschetst die zich hebben voorgedaan in de 
segregatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
 
5.1.1  Apart of samen: speciaal onderwijs versus gewoon onderwijs 
Onder segregatie wordt in dit rapport de concentratie van bepaalde groeperingen 
in de klas of op school verstaan, waarbij de verdeling van groeperingen leidt tot 
verschillen in leerlingencompositie van scholen. Het onderscheid tussen gewone 
basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs is op te vatten als een geïnte-
greerde en gesegregeerde onderwijssetting voor risicoleerlingen. In PRIMA wor-
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den over beide onderwijssoorten longitudinale gegevens verzameld. Dat maakt 
het mogelijk om voor leerlingen met gelijke cognitieve en niet-cognitieve ken-
merken na te gaan van welke setting zij het meest profiteren. Deze vraag is reeds 
eerder in PRIMA onderzocht door Peetsma, Roeleveld en Vergeer (2001). Er 
hoefden voor dit onderwerp dus geen nieuwe analyses te worden gedaan. We 
zullen in dit hoofdstuk de resultaten van deze reeds beschikbare analyses nog-
maals (in samengevatte vorm) presenteren.  
 
5.1.2  Meerderheids- of minderheidspositie 
De tweede vraag die we ons gesteld hebben bouwt voort op het vorige hoofdstuk, 
waarin we effecten van schoolcompositie en meerderheids- en minderheidspositie 
hebben onderzocht. Wanneer risicoleerlingen gehandhaafd blijven in het gewone 
basisonderwijs zou het er voor hun ontwikkeling toe kunnen doen of ze in hoog- 
of laagpresterende groepen zitten, en of ze al dan niet veel ‘lotgenoten’ (andere 
risicoleerlingen) in de groep hebben. Er kan voor risicoleerlingen dus een invloed 
worden verwacht van de cognitieve klascompositie. Over dit soort invloeden 
bestaan verschillende theorieën (zie Hoofdstuk 2 voor een overzicht). Vanuit de 
referentiegroepentheorie kan verondersteld worden dat zwak presterende leer-
lingen in een cognitief heterogeen samengestelde klas beter af zijn omdat zij 
kunnen profiteren van de aanwezigheid van beter presterende leerlingen. Zij 
zouden echter ook juist slechter af kunnen zijn in een heterogeen samengestelde 
klas, omdat hun zelfvertrouwen wordt ondermijnd door de confrontatie met hun 
eigen zwakkere prestaties (Slavin, 1987; Guldemond, 1994; De Vries, 1994; Dar 
& Resh, 1994; Terwel, 1997). Het klasgemiddelde wordt verondersteld ook op 
indirecte wijze een rol te spelen, namelijk doordat de leerkracht de verwachtingen 
en het onderwijsaanbod  aanpast aan het niveau van een specifieke klas (De Vos, 
1986; zie voor een uitgebreidere bespreking Hoofdstuk 2). Bij een laag klas-
gemiddelde zouden alle leerlingen, en risicoleerlingen mogelijk in versterkte 
mate, daardoor onvoldoende gestimuleerd kunnen worden tot goede prestaties.  
Daarnaast kan ook het aantal risicoleerlingen in de groep van invloed zijn. Naar 
analogie van de door Teunissen (1988) voor etnische groepen beschreven proces-
sen zouden ook risicoleerlingen zich veiliger en sociaal sterker kunnen voelen in 
een klas met (voldoende) andere risicoleerlingen. Dat zou weer een gunstige 
uitwerking kunnen hebben op de cognitieve prestaties. Op het gebied van de 
minder- of meerderheidspositie kunnen daarom twee concurrerende hypothesen 



Sociale Integratie in het Primair Onderwijs 
 

 168

onderscheiden worden. In een klas met in cognitief opzicht meer gelijken zouden 
risicoleerlingen zich veiliger kunnen voelen, minder vaak geïsoleerd zijn en een 
beter zelfvertrouwen hebben met een positief effect op motivatie en daarmee op 
prestaties. In een klas met in cognitief opzicht meer gelijken zouden risico-
leerlingen echter ook juist te weinig uitgedaagd kunnen worden tot hogere pres-
taties. 
Deze onderzoeksvraag betreft het onderscheid tussen reguliere basisscholen met 
meer of minder laagpresteerders en het hiermee ten dele samenhangende onder-
scheid tussen basisscholen met een hoger of lager gemiddeld klasniveau. Bij deze 
onderzoeksvraag gaat het dus om twee factoren die mogelijk samenhangen met de 
prestaties van risicoleerlingen, namelijk het gemiddelde prestatieniveau in de klas 
waarvan de risicoleerling deel uitmaakt en de aanwezigheid van andere zwak 
presterende leerlingen. Verwacht wordt dat het  gemiddeld klasniveau samenhang 
vertoont met de taal- en rekenprestaties van de risicoleerlingen. Voor het bekle-
den van een minder- of meerderheidspositie binnen de klas wordt niet alleen 
samenhang verwacht met de taal- en rekenprestaties van risicoleerlingen, maar 
ook met hun cognitief zelfvertrouwen, welbevinden en sociale integratie in de 
klas.  
 
5.1.3  Vraagstellingen 
In dit hoofdstuk zullen de volgende vragen worden beantwoord: 
- Wat zijn de historische ontwikkelingen in de segregatie van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften? 
- In hoeverre verschillen de leerprestaties, het zelfvertrouwen en de werk-

houding van risicoleerlingen in een geïntegreerde en een gesegregeerde 
onderwijssetting? 

- Is er voor de leerprestaties, het zelfvertrouwen, het welbevinden en de sociale 
integratie verschil tussen leerlingen in klassen met een hoog of een laag 
gemiddeld prestatieniveau? 

- Verschillen de scores op deze afhankelijke variabelen voor leerlingen die bin-
nen hun klas in een minderheids- of meerderheidspositie verkeren? 
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5.1.4  Analyseopzet en instrumenten 
Voor de eerste onderzoeksvraag wordt een beschrijvend overzicht gegeven van de 
historische ontwikkelingen met betrekking tot de segregatie van risicoleerlingen. 
Ook worden empirische gegevens weergegeven over de ontwikkelingen in de 
verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs in de periode tussen 1994 
en 1998, op basis van PRIMA. 
Voor de tweede onderzoeksvraag wordt gebruik gemaakt van de resultaten van 
het onderzoek van Peetsma e.a. (2001). In het betreffende onderzoek is nagegaan 
of de cognitieve en/of niet-cognitieve ontwikkeling van risicoleerlingen in het 
basisonderwijs verschilt van die van vergelijkbare leerlingen in het speciaal 
onderwijs. Dit is onderzocht in een onderzoeksdesign met gematchte leerlingen. 
 
De derde en vierde onderzoeksvraag worden beantwoord door een secundaire 
analyse op de gegevens van PRIMA-2 en PRIMA-3. Onderzocht is hoe 
risicoleerlingen zich in cognitief en niet-cognitief opzicht ontwikkeld hebben 
tussen de meting bij PRIMA-2 en PRIMA-3 in klassen die van elkaar verschillen 
in gemiddeld vaardigheidsniveau en in heterogeniteit binnen de klas. Hierbij 
wordt ook de vraag betrokken of risicoleerlingen in scholen met een hoger 
gemiddeld vaardigheidsniveau meer kans lopen te doubleren, dan wel verwezen 
te worden naar het speciaal onderwijs. 
 
Voor een nadere beschrijving van variabelen en instrumenten verwijzen we terug 
naar het vorige hoofdstuk. Als afhankelijke variabelen fungeren hier opnieuw de 
taal- en rekenscores, en de variabelen zelfvertrouwen, schoolwelbevinden en 
sociale integratie in de klas die ontleend zijn aan het leerlingprofiel1.  Voor de 
tweede vraag is tevens gebruik gemaakt van de eveneens uit het leerlingprofiel 
afkomstige variabele werkhouding (3 items; voorbeelditem: ‘denkt al gauw dat 
zijn/haar werk af is’). Als controlevariabelen fungeren de compositie van de school, 
de sociaal-etnische achtergrond van leerlingen en hun intelligentiescore, die 
eveneens in PRIMA beschikbaar is.  
 
 

1 PRIMA-instrument voor de meting van niet-cognitieve kenmerken van leerlingen, zie 
hoofdstuk 1 en 4. 
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5.2 Historische ontwikkelingen in de segregatie van risicoleerlingen 
 
In deze paragraaf schetsen we allereerst de historische ontwikkelingen met 
betrekking tot de segregatie van risicoleerlingen. We gaan daarbij onder meer in 
op de beleidscontext, de groei van het speciaal onderwijs en factoren die verant-
woordelijk zijn voor deze groei. Aan het slot van de paragraaf presenteren we 
enkele resultaten van analyses op de PRIMA-gegevens met betrekking tot 
verwijzing naar speciaal onderwijs. 
 
5.2.1  Historische ontwikkelingen en beleidscontext 
Achtergronden  
Het speciaal onderwijs in Nederland kent een lange historie. De eerste school 
voor speciaal onderwijs - aan dove kinderen - werd in 1790 opgericht. Daarna 
volgden nog initiatieven voor blinde en voor ernstig verstandelijk gehandicapte 
kinderen, maar de omvang van het speciaal onderwijs bleef beperkt, zowel in 
kwantitatief opzicht als naar doelgroep. Pas bij de invoering van de leerplicht in 
1901 ontstond de noodzaak tot onderwijs aan kinderen die het normale onderwijs 
niet konden volgen. De leerplicht leidde daarmee tot een snelle uitbreiding van de 
vraag naar speciale onderwijsvoorzieningen (Meijnen, 1987; Van Rijswijk & 
Kool, 1999).  
 
Lange tijd bestond het speciaal onderwijs in Nederland voornamelijk uit 
onderwijs aan moeilijk lerende kinderen. In 1950 betrof het 85.6% van het totaal 
aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (toen buitengewoon onderwijs 
geheten). Vanaf 1950 valt een sterke groei te constateren van een nieuw type 
speciaal onderwijs, namelijk het onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedings-
moeilijkheden. Het stelsel van speciaal onderwijs groeide in de loop van de jaren 
uit tot een ‘omvangrijk en uiterst gedifferentieerd mini-systeem’ (Doornbos, 
1987), waarin uiteindelijk vijftien verschillende typen speciaal onderwijs werden 
onderscheiden. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs is vooral in de 
jaren zestig en zeventig enorm toegenomen, met name in het onderwijs voor in 
hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk), voor kinderen met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden (lom) en voor moeilijk lerende kinderen (mlk) (Pijl, 
1997). 
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Langzamerhand werden vraagtekens geplaatst bij de plaatsing van met name deze 
leerlingen met relatief geringe onderwijsproblemen in het speciaal onderwijs. De 
effectiviteit van vooral de scholen voor lom en mlk bij de behandeling van 
leerproblemen werd sinds 1980 ter discussie gesteld. Plaatsing van leerlingen op 
deze schooltypen bleek niet tot betere vorderingen te leiden dan handhaving in het 
regulier onderwijs (Pijl & Pijl, 1995). Ook in sociaal opzicht werd het speciaal 
onderwijs in twijfel getrokken. De plaatsing van leerlingen op speciale scholen 
zou tot gevolg hebben dat de leerlingen een steeds geïsoleerder plaats in de 
samenleving gaan innemen, waardoor hun maatschappelijke integratie belemmerd 
wordt (Van Rijswijk & Kool, 1999). Om dat te voorkomen zouden deze 
leerlingen zoveel mogelijk onderwijs moeten krijgen in de reguliere setting samen 
met leeftijdgenootjes (Madden & Slavin, 1983; Pijl & Meijer, 1995). 
 
In Nederland heeft het integratiestreven vorm gekregen in het Weer Samen Naar 
School (WSNS)-beleid, dat vanaf 1991 is ingevoerd. Dit beleid is erop gericht 
leerlingen die extra zorg behoeven zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs 
op te vangen. Het gaat hierbij in eerste instantie om een deel van het speciaal 
onderwijs, namelijk om afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters 
(iobk), scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen (lom), en 
scholen voor moeilijk lerende kinderen (mlk) (Kool & van Rijswijk, 1999). Juist 
bij deze groepen leerlingen met relatief geringe problemen zou het WSNS-beleid 
het best gerealiseerd kunnen worden.  
 
Groei van het speciaal onderwijs 
Analyses van Pijl (1997) laten zien dat het aantal 4- tot 19-jarigen in het speciaal 
onderwijs in de periode tussen 1975 en 1995 gegroeid is van 80.037 tot 118.917, 
terwijl het totaal aantal 4- tot 19-jarigen in de Nederlandse bevolking in deze 
periode afnam van 3.828.708 tot 2.988.610. De laatste jaren van de betreffende 
periode blijkt de jaarlijkse groei lager dan in de jaren ervoor. Voor de periode 
1986-1995 geeft Pijl ook afzonderlijke cijfers voor primair en voortgezet speciaal 
onderwijs. Hieruit blijkt dat het aandeel kinderen in het primair lom-onderwijs 
(iobk of so) tussen 1986 en 1995 groeide van .94%  tot 1.10%  van het totaal 
aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd. Voor het mlk-onderwijs waren de deel-
namecijfers in deze beide jaren .59% en .93%. Pijl signaleert dat het aantal 
leerlingen in het mlk- en zmlk-onderwijs tussen 1974 en 1985 betrekkelijk stabiel 
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is gebleven, maar dat in deze periode toch sprake was van een relatieve groei om-
dat het totaal aantal leerlingen in de betreffende leeftijdsgroep in die periode 
aanzienlijk afnam. 
 
Het aantal leerlingen in het iobk en de kernafdelingen in het so2 blijkt sinds 1990 
veel minder sterk te groeien dan daarvoor en is in 1996 licht gedaald. Deze daling 
is voornamelijk te danken aan ontwikkelingen in het lom. De deelname aan het 
mlk is sinds 1992 gestabiliseerd. De laatste jaren is nog wel sprake van groeiende 
deelname aan enkele andere schooltypen, namelijk het zmlk, het overige so en het 
aantal oudere kinderen in de vso-afdelingen van het zmok3. 
 
Deelnamecijfers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
geven aan dat het aantal leerlingen in het voormalig lom- en mlk-onderwijs en de 
aan lom-scholen verbonden iobk-afdelingen tussen 1995 en 1999 met 10% 
afgenomen is. Als percentage van de totale leeftijdsgroep is de afname .48, 
namelijk van 3.69% tot 3.21%. Daarmee lijkt een belangrijke doelstelling van 
WSNS, het terugdringen van de groei van het speciaal onderwijs, gerealiseerd 
(Ministerie van OC&W, 2000). Pijl (1997) maakt echter duidelijk dat voor het 
lom-onderwijs de groei al was gestopt op het moment dat WSNS werd geïm-
plementeerd. Wel zou het beleid een preventieve werking op de (verdere) groei 
van het lom gehad kunnen hebben. In het mlk werden de eerste tekenen van een 
ombuiging tegelijk met de eerste concrete maatregelen van WSNS zichtbaar. De 
ontwikkelingen in de groei van lom en mlk kunnen daarom volgens Pijl niet 
volledig verklaard worden door het WSNS-beleid. 
 
Factoren die een rol spelen bij de groei van het speciaal onderwijs 
a. Milieu en etniciteit 
In een analyse van de deelnamecijfers over de periode 1972-1992 rapporteren Pijl 
& Pijl (1995) dat de deelnamecijfers voor het mlk in de periode 1972-1982 een 
aantal jaren stabiliseerden. Zij citeren in dit verband Doornbos (1987), die als 

2  Kernafdelingen: het gedeelte van het so dat bezocht wordt door leerlingen in de -. Wanneer in 
de tekst wordt gesproken over het so wordt in de regel het so voor leerlingen in de basis-
schoolleeftijd bedoeld.  

3  Zmlk: onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. Zmok: onderwijs voor zeer moeilijk 
opvoedbare kinderen.  
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mogelijke verklaring van de stagnerende groei vanaf 1970 de initiatieven tot 
verbetering van de schoolsituatie van kinderen uit achterstandssituaties noemt. 
Het mlk-onderwijs nam van oudsher veel kinderen uit gezinnen met een lage 
sociale status op. Pogingen van het basisonderwijs de positie van achter-
standsleerlingen te verbeteren zouden tot gevolg gehad hebben dat deze categorie 
leerlingen in mindere mate naar het mlk-onderwijs verwezen werden. Lom-
leerlingen zouden daarentegen redelijk verdeeld zijn over de sociaal-economische 
klassen. De milieu-problematiek lijkt hier veel minder dominant (Meijnen, 1987). 
Pijl & Pijl (1995) veronderstellen dat de groei van het mlk-onderwijs in de 
periode na 1982 samenhing met het verbeterde imago van het mlk en met de 
verhoudingsgewijs grotere instroom van allochtone leerlingen. Doornbos (1987) 
merkt op dat vanaf 1980 de instroom van allochtone leerlingen vooral in het mlk-
onderwijs sterk toeneemt, al ligt het deelnamepercentage op dat moment nog 
onder het algemeen gemiddelde van allochtone leerlingen in het basisonderwijs. 
Gegevens van Tesser, Merens & Van Praag (1999) laten zien dat in de jaren ‘80 
de deelname van allochtone leerlingen aan het speciaal onderwijs geringer was 
dan de deelname van autochtone leerlingen, maar dat in de periode 1991-1997 het 
aandeel allochtonen in het speciaal onderwijs 1 tot 2% hoger is dan hun aandeel 
in het regulier basisonderwijs. Allochtone leerlingen zijn niet gelijkmatig 
verdeeld over de verschillende typen speciaal onderwijs. Zij zijn sterk 
oververtegenwoordigd in het mlk-onderwijs, maar ondervertegenwoordigd in het 
iobk- en lom-onderwijs, waardoor hun vertegenwoordiging in deze groep scholen, 
die de doelgroep voor het WSNS-beleid vormen, per saldo gelijk is aan de 
deelname aan het bao. De lichte oververtegenwoordiging in het speciaal onder-
wijs als geheel is vooral het gevolg van deelname van allochtone leerlingen aan 
overige vormen van so, met name het onderwijs voor dove kinderen, de 
pedologische instituten, scholen voor slechthorende kinderen en scholen voor 
moeilijk opvoedbare kinderen. Tesser e.a. (1999) verklaren de oververtegenwoor-
diging in het mlk-onderwijs door een verschil in beoordeling door leerkrachten 
van leerachterstanden bij allochtone en autochtone leerlingen. Achterstanden bij 
allochtone leerlingen zouden toegeschreven worden aan geringere begaafdheid, 
waardoor ze eerder in het mlk- dan in het lom-onderwijs terechtkomen, terwijl 
achterstanden bij autochtone leerlingen eerder aan ontwikkelingsstoornissen 
toegeschreven worden, waardoor ze juist eerder naar het lom worden verwezen.  
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Analyses van Pijl (1997) van de deelnamecijfers over de periode tussen 1988 en 
1996 maken duidelijk dat er voor allochtone leerlingen ook nog  verschillen zijn 
naar etnische herkomst. In 1988 waren Turkse leerlingen ondervertegenwoordigd 
in het onderwijs aan in hun ontwikkeling bedreigde kleuters en het speciaal 
onderwijs, maar in de loop van de tijd benaderde de Turkse deelname aan het 
speciaal onderwijs de deelname aan het reguliere basisonderwijs. Bij de 
Marokkaanse leerlingen ontwikkelde de aanvankelijk vrijwel gelijke deelname 
aan speciaal onderwijs en basisonderwijs zich tot een duidelijke oververtegen-
woordiging in het speciaal onderwijs. De grote oververtegenwoordiging van de 
Surinaamse leerlingen verminderde sterk in de loop van de jaren. Ledoux (1988) 
wijst er in dit verband op dat leerkrachten bij leerlingen die nog niet zo lang in 
Nederland zijn geneigd zijn leerproblemen en achterstanden toe te schrijven aan 
problemen met de Nederlandse taal en andere acculturatieproblemen. Voor 
Surinaamse en Antilliaanse leerlingen zou dit in veel mindere mate gelden dan 
voor leerlingen uit Marokko of Turkije. Op grond van resultaten van inter-
nationaal onderzoek veronderstelt Ledoux tevens dat kinderen uit specifieke 
etnische minderheden, met name West-Indische kinderen, door leerkrachten 
eerder worden gezien als kinderen met gedragsproblemen en daardoor sneller 
verwezen worden dan leerlingen uit andere groepen. 
 
b. Verblijfsduur in het speciaal onderwijs 
De deelnamecijfers aan het speciaal onderwijs zijn gebaseerd op het aantal 
kinderen dat op een bepaald moment (peildatum) aan het speciaal onderwijs 
deelneemt. Deze cijfers zeggen echter weinig over de kans dat een individueel 
kind in het speciaal onderwijs terecht komt (Pijl, 1997). Ramingen van het deel 
van de bevolking dat ooit in de schoolloopbaan in aanraking komt met het 
speciaal onderwijs blijken veel hoger dan de deelnamecijfers op de peildata. 
Vooral in het lom blijken deze cohortcijfers ruim driemaal zo groot als de 
deelnamepercentages op de peildata, omdat de verblijfsduur van deze leerlingen 
vergeleken met de andere typen van speciaal onderwijs relatief kort is. Een moge-
lijke verklaring voor de groei van het speciaal onderwijs is daarom ook dat 
leerlingen steeds langer op een school voor speciaal onderwijs verblijven. Op de 
groei van het lom en het mlk blijkt deze verklaring echter niet van toepassing. De 
groei in deze beide schooltypen blijkt wel degelijk veroorzaakt te worden door het 
groeiende deel van de bevolking dat terecht komt in deze vormen van speciaal 
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onderwijs. Voor de overige schooltypen is de langere verblijfsduur wel een 
belangrijke factor bij de verklaring van de groei. 
 
c. Verwijzing door het regulier onderwijs 
In het Onderwijsverslag 1999 (Inspectie van het Onderwijs, 2000) wordt gecon-
stateerd dat basisscholen er al enige jaren in slagen meer leerlingen op te vangen 
die vroeger naar het lom- of mlk-onderwijs zouden gaan. De analyses van Pijl 
bevestigen dit. Hij onderscheidt twee soorten instroom in het so: kinderen die 
voor hun intrede in het speciaal basisonderwijs geen volledig dagonderwijs volg-
den, en kinderen die eerst op een gewone basisschool hebben gezeten. De eerste 
groep is sneller gegroeid dan de tweede. De tweede is echter wel het grootst:  het 
regulier basisonderwijs in 1995 nog verantwoordelijk voor 70% van de instroom 
in het (v)so.  
 
Positie van leerlingen in regulier en speciaal onderwijs 
Hoewel het terugbrengen van het aantal verwijzingen uiteraard een positieve 
ontwikkeling is vanuit de beleidsdoelstellingen van WSNS, is het ook van belang 
na te gaan hoe de betreffende leerlingen zich binnen het regulier en het speciaal 
onderwijs ontwikkelen. Een tweede doelstelling van het WSNS-beleid is immers 
de verbetering van de zorg van het regulier onderwijs voor kinderen met 
problemen (Kool & Van Rijswijk, 1999). Peschar (1997) omschrijft de sociale 
doelstelling van WSNS als het in sterkere mate bijeenbrengen van verschillende 
categorieën leerlingen in een klas, minder segregatie, meer heterogene groepen en 
de ontwikkeling van adaptief onderwijs. Dit zijn de positieve verwachtingen over 
integratie (zie probleemstelling). Maar daar kunnen negatieve verwachtingen 
tegenover worden gesteld. Met name de vraag of leerlingen met problemen wel 
baat hebben bij opvang in het regulier onderwijs in cognitief en psychosociaal 
opzicht is hierbij van belang (Ruijssenaars, 1996; 1999). Ook de gevolgen van 
integratie van leerlingen met problemen voor de overige leerlingen worden hierbij 
ter discussie gesteld. De prestaties van leerlingen zonder problemen lijken niet 
beïnvloed te worden door de aanwezigheid van leerlingen met leerproblemen 
(Klinger e. a., 1998). Het is echter de vraag of dit ook het geval is bij plaatsing 
van leerlingen met sociaal-emotionele of gedragsproblemen in het regulier 
onderwijs.  
Daarnaast is aandacht voor de veranderende leerlingpopulaties van belang. De 
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groep leerlingen met problemen zal toenemen in het regulier onderwijs. Door het 
verdwijnen van leerlingen met betrekkelijk geringe problematiek uit het speciaal 
onderwijs, zal in dit onderwijstype de problematiek verzwaren. Om de effecten 
van deze verschuivingen na te gaan, hebben Pijl & Pijl (1994) de consequenties 
van verschillen in prestaties van leerlingen in regulier en speciaal onderwijs door-
gerekend. In een meta-analyse van publicaties over verschillen in school-
vorderingen van leerlingen in regulier, lom- en mlk-onderwijs bleek dat lom- en 
mlk-leerlingen respectievelijk 1.4 en 2.3 standaarddeviaties onder het gemiddelde 
van leerlingen in het regulier onderwijs presteren. Dit betekent dat 92% van de 
lom-leerlingen minder presteert dan de gemiddelde leerling in het regulier 
onderwijs. Voor de mlk-leerlingen gaat het om 99%. Deze gegevens zijn 
vervolgens gebruikt om te berekenen wat de effecten van integratie van lom- en 
mlk-leerlingen in het regulier onderwijs zijn. De effecten voor het onderwijs als 
geheel,  het systeemniveau, blijken gering. Het aantal leerlingen met problemen 
dat niet langer verwezen wordt naar het speciaal onderwijs is immers betrekkelijk 
gering in vergelijking met het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs. 
Gemiddeld zal er bij handhaving van alle leerlingen met leer- en opvoedings-
problemen in het regulier onderwijs in een bepaald schooljaar voor ongeveer de 
helft van de leerkrachten niets veranderen. De overige leerkrachten krijgen of 
houden een of twee leerlingen in de klas die anders naar het speciaal onderwijs 
verwezen zouden worden. Voor bepaalde scholen kunnen deze effecten echter 
groter zijn. Hoeveel leerlingen een school verwijst is immers mede afhankelijk 
van toevallige factoren als de leerlingpopulatie, terwijl er ook regionale 
verschillen zijn in het aantal verwijzingen. De gevolgen van veranderingen in 
verwijzingsbeleid zullen ook te merken zijn in de gemiddelde prestaties van de 
klas. Lom- en mlk-leerlingen die in het regulier onderwijs blijven zullen tot de 
slechtste leerlingen van de klas behoren. De beste 25% van de lom-leerlingen 
presteert beter dan de slechtste zes leerlingen in het regulier onderwijs, de 
slechtste 25% presteert op een zeer laag niveau. De doorsnee mlk-leerling levert 
slechtere prestaties dan de laagst presterende leerling in een gemiddelde klas in 
het regulier onderwijs. Het klasgemiddelde zal dus mogelijk als gevolg van 
WSNS enigszins dalen.  
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5.2.2  Empirische bevindingen met betrekking tot verwijzingen 
In de vorige paragraaf is een overzicht gegeven van ontwikkelingen die zich 
hebben voorgedaan rond de segregatie van risicoleerlingen, op basis van beschik-
bare literatuur over de Nederlandse situatie. Er is daarbij nog geen gebruik 
gemaakt van PRIMA-gegevens, omdat die zich niet goed lenen voor analyses op 
ontwikkelingen in het speciaal onderwijs. Over één onderwerp biedt PRIMA 
echter wel empirisch materiaal, namelijk over de verwijzing van risicoleerlingen 
naar het speciaal onderwijs vanuit het basisonderwijs. In deze paragraaf presen-
teren we hierover enkele gegevens. We gebruiken hiervoor, om iets te kunnen 
zeggen over ontwikkelingen, de drie beschikbare metingen van PRIMA: meting 1 
(uit schooljaar 1994/95), meting 2 (1996/97) en meting 3 (1998/99). In elk van 
deze metingen is aan de directies van basisscholen gevraagd hoeveel leerlingen 
zij in de afgelopen twee jaar naar het speciaal onderwijs hebben verwezen, en 
naar welk type speciaal onderwijs. Voor 220 scholen blijkt dit gegeven voor drie 
achtereenvolgende metingen bekend. In de nu volgende paragrafen zullen we 
voor deze groep scholen ingaan op ontwikkelingen in het percentage leerlingen 
dat in de betreffende tijdsperiode is verwezen, en de samenhang tussen verwij-
zingspercentage en enkele andere schoolkenmerken, te weten schoolgrootte, com-
positie, denominatie en urbanisatiegraad. Ook vermelden we de resultaten van een 
analyse op verschillen tussen scholen die veel en weinig verwijzen. 
 
Verwijzing naar het speciaal onderwijs 
Uit Tabel 5.1 blijkt dat de basisscholen elke twee jaar gemiddeld zo’n 1.7% van 
de leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen. Procentueel is het totaal 
aantal verwijzingen tussen de drie metingen nauwelijks afgenomen. Wel lijkt er 
iets minder vaak verwezen te worden naar het lom-onderwijs. Het percentage 
leerlingen dat gemiddeld naar dit schooltype verwezen wordt, is tussen de 
metingen steeds met 0.1% afgenomen. Naar het mlk- en overig speciaal onderwijs 
wordt daarentegen in de loop van de jaren iets vaker verwezen. In grote lijnen is 
dit een bevestiging van de bevindingen van Pijl (1997), die we in eerder hebben 
gerapporteerd. Alleen voor het mlk wijkt het beeld wat af. PRIMA laat hier nog 
een lichte stijging zien, en geen stabilisatie. 
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Tabel 5.1  Verwijzing naar speciaal onderwijs over de twee voorgaande schooljaren als 

percentage van totaal aantal leerlingen 

 gemiddeld minimum maximum 

Totaal PRIMA-1* 1.7 0 9.6 

Lom .9 0 6.1 

Mlk .5 0 4.0 

ander sbo .3 0 2.1 

Totaal PRIMA-2 1.8 0 7.0 

Lom .8 0 4.7 

Mlk .6 0 3.3 

ander sbo .4 0 3.4 

Totaal PRIMA-3 1.7 0 8.3 

Lom .7 0 3.8 

Mlk .6 0 4.8 

ander sbo .4 0 3.4 

* Bij PRIMA-1 is gevraagd naar verwijzingen over de afgelopen 5 schooljaren; dat percentage   

is, ter wille van de vergelijkbaarheid omgerekend naar 2 schooljaren 
 
In Tabel 5.2 is weergegeven in hoeverre scholen met een uiteenlopende leer-
lingpopulatie verschillen in de frequentie waarmee leerlingen naar het speciaal 
onderwijs verwezen worden. Hierbij maken we weer gebruik van de voor PRIMA 
ontwikkelde compositievariabele. 
 

Tabel 5.2  Percentage verwijzingen naar het speciaal onderwijs naar leerlingpopulatie 

(PRIMA-indeling COMPOS)* 

 PRIMA-1 PRIMA-2 PRIMA-3 

Compositie school    

>50% hbo-wo 1.4 1.5 1.5 

>50% mbo 1.8 1.4 1.4 

>50% lbo-autochtoon 1.8 2.2 2.0 

>50% lbo Turks of Marokkaans 1.5 2.1 1.3 

>50% lbo overig allochtoon 2.5 2.8 2.5 

Anders (heterogeen) 1.6 1.6 2.0 

Totaal 1.7 1.8 1.7 

Significantie Chi2 (p-waarde) .28 .02 .08 

* De indeling voor compositie is gebaseerd op de indeling in zes categorieën die tot en met  

PRIMA-2 gehanteerd werd 
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In het algemeen zijn het de scholen met veel kansrijke leerlingen (> 50% hbo-wo 
en >50% mbo) en de ‘overige’ scholen die het minst frequent leerlingen 
verwijzen. Scholen met veel allochtone of autochtone leerlingen waarvan de 
ouders ten hoogste een lbo-opleiding hebben doen dat het meest (zie Tabel 5.2). 
Scholen met veel leerlingen uit de categorie overige allochtone gezinnen waarvan 
de ouders een lbo-opleiding hebben, blijken bij alle drie de metingen de meeste 
leerlingen naar het speciaal onderwijs te verwijzen, namelijk tussen 2.5 en 2.8%. 
In vergelijking hiermee verwijzen scholen met veel Turkse en Marokkaanse 
leerlingen waarvan de ouders een opleiding op maximaal lbo-niveau hebben 
opvallend weinig leerlingen naar het speciaal onderwijs, met uitzondering van de 
periode van de tweede meting. Uit de tabel blijkt dat de verschillen naar 
compositie van de school alleen bij de tweede meting significant zijn. 
 
In Tabel 5.3 relateren we de verwijzingen aan de denominatie van de school. 
 
Tabel 5.3  Percentage verwijzingen naar het speciaal onderwijs naar denominatie van de 

school 

 PRIMA-1 PRIMA-2 PRIMA-3 

Denominatie    

Openbaar 1.6 1.7 1.8 

PC 1.7 1.5 1.7 

RK  1.7 2.0 1.8 

Overig-bijzonder 1.8 1.7 1.1 

Totaal 1.7 1.8 1.7 

Significantie Chi2 (p-waarde) .95 .34 .34 

 
 
De denominatie van de school lijkt nauwelijks van invloed op de verwijzingsper-
centages. Er doen zich in dit opzicht ook geen systematische verschillen voor 
tussen de drie meetmomenten. 
 
In Tabel 5.4 kijken we naar de verwijzingen in relatie tot de urbanisatiegraad van 
de gemeente waarin de scholen zijn gevestigd. 
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Tabel 5.4  Percentage verwijzingen naar urbanisatiegraad 

 PRIMA-1 PRIMA-2 PRIMA-3 

Urbanisatiegraad    

Niet stedelijk 1.6 1.4 1.4 

Weinig stedelijk 1.3 1.3 1.6 

Matig stedelijk 1.8 1.7 1.7 

Sterk stedelijk 2.4 2.6 2.1 

Zeer sterk stedelijk 1.4 2.0 1.8 

Totaal 1.7 1.8 1.7 

Significantie verschillen (Chi2; p-waarde) .02 .00 .20 

 
 
De urbanisatiegraad lijkt wel van invloed bij de verwijzing naar het speciaal 
onderwijs. De scholen in niet of weinig verstedelijkte gebieden verwijzen het 
minst, de sterk stedelijke gebieden het meest. Dit spoort met de eerder genoemde 
regionale verschillen in verwijzing. Opvallend is hier de verhoudingsgewijs lage 
score voor de zeer sterk stedelijke gebieden. Dit zijn de grote steden, waar zich 
naar verhouding de meeste scholen met veel Turkse en Marokkaanse leerlingen 
bevinden. Dit komt overeen met het lagere verwijzingspercentage dat we voor 
deze scholen hebben gevonden (zie Tabel 5.2). 
 
We zijn ook nagegaan of er een relatie is tussen het percentage verwijzingen en 
de schoolgrootte; dat blijkt echter nauwelijks het geval te zijn. 
 
Verschillen tussen de minst en meest frequent verwijzende scholen 
We zijn ook nagegaan of er verschillen tussen scholen bestaan in de stabiliteit van 
het verwijzingspatroon. Ongeveer 7% van de 220 scholen behoort op alle meet-
momenten tot de minst frequente verwijzers, 8% procent tot de meest frequent 
verwijzende scholen. De overige scholen vertonen een wisselend verwijzings-
patroon of behoren tot de gemiddelde verwijzers. In de volgende analyses is 
nagegaan in hoeverre er sprake is van verschillen tussen de scholen die veel of 
weinig verwijzen. 
 
De compositie van scholen blijkt niet samen te hangen met systematisch weinig 
of juist veel verwijzen naar het speciaal onderwijs (zie Tabel 5.5). In de meeste 
compositiecategorieën zitten zowel weinig als veel verwijzende scholen. 
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Tabel 5.5  Veel of weinig verwijzende scholen naar populatie (in %)* 

  steeds weinig steeds veel 

Compositie   

>50% hbo-wo - - 

>50% mbo 33 18 

>50% lbo-aut 20 24 

>50% lbo-T/M 20 18 

> 50% lbo-all - 18 

Anders (heterogeen) 27 24 

Totaal 15 17 

Significantie Chi 2 (p-waarde)  .47 

* De indeling voor compositie is gebaseerd op de indeling in zes categorieën die tot en met 

PRIMA-2 gehanteerd werd 
 
 
Scholen van protestants-christelijke signatuur blijken vaker tot de weinig ver-
wijzende scholen te behoren, terwijl rooms-katholieke scholen juist vaker syste-
matisch veel verwijzen naar het speciaal onderwijs (zie Tabel 5.6). De verschillen 
tussen de denominaties zijn echter niet significant. 
 
Tabel 5.6  Veel of weinig verwijzende scholen naar denominatie (in %) 

 steeds weinig steeds veel 

Denominatie   

Openbaar 33 35 

PC 33 12 

RK 27 53 

Overig-bijzonder 7 - 

Totaal 15 17 

Significantie Chi 2 (p-waarde) .24 

 
 
Significante verschillen tussen de beide typen scholen worden wel gevonden 
wanneer onderscheid gemaakt wordt naar de urbanisatiegraad (zie Tabel 4.7). 
Scholen in een niet- of weinig verstedelijkt gebied behoren vaker tot de weinig 
verwijzende scholen, terwijl scholen met een sterk stedelijk karakter vaker tot de 
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frequent verwijzende behoren. De zeer sterk verstedelijkte gebieden vertonen 
daarentegen in dit opzicht geen verschil. 
 

Tabel 5.7  Veel of weinig verwijzende scholen naar urbanisatiegraad (in %) 

  steeds weinig steeds veel 

Urbanisatiegraad   

Niet stedelijk 40 18 

Weinig stedelijk 40 6 

Matig stedelijk - 6 

Sterk stedelijk 7 53 

Zeer sterk stedelijk 13 18 

Totaal 15 17 

Significantie Chi2 (p-waarde) .02 

 
5.2.3  Samenvatting 
In het voorgaande is een overzicht gegeven van ontwikkelingen in de segregatie 
van risicoleerlingen. We hebben gezien dat zich in de loop van de vorige eeuw 
langzamerhand een volledig separaat stelsel voor speciaal onderwijs heeft 
ontwikkeld, en dat dit met name in de jaren zeventig en tachtig sterk in omvang is 
toegenomen. Die toename kwam voor het grootste deel voor rekening van de 
typen speciaal onderwijs voor ‘lichtere’ probleemgroepen, het lom en mlk. De 
groei van het speciaal onderwijs is niet eenvoudig te verklaren, er ligt een heel 
samenspel van factoren aan ten grondslag. Eén van die factoren is de toename, 
sinds de jaren tachtig, van het aantal allochtone leerlingen in het so. Aanvankelijk 
bleef hun deelname aan het so achter bij die van de autochtone leerlingen, maar 
inmiddels is dat omgeslagen in een (lichte) oververtegenwoordiging. Allochtone 
leerlingen zijn bovendien anders verdeeld over de so-typen dan autochtone 
leerlingen: ze nemen vaker deel aan het mlk, en minder vaak aan het lom.  
 
Sinds 1991 is het WSNS-beleid van kracht, gericht op integratie van 
risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs. Als dit beleid slaagt (de trend is 
dat er in ieder geval al stabilisatie van de groei van het so is opgetreden), zal het 
basisonderwijs daar gevolgen van ondervinden. Vooral veel-verwijzende basis-
scholen zullen hun aanpak moeten veranderen. Verder zullen zowel in het basis-
onderwijs (waar meer zwak presterende leerlingen zullen zijn) als in het speciaal 
onderwijs (waar een verzwaring van problemen optreedt omdat de ‘betere’ 
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leerlingen in het basisonderwijs blijven) de gemiddelde prestaties naar ver-
wachting (iets) dalen.  
Uit de analyses van PRIMA-data rond verwijzingsgedrag van basisscholen is 
gebleken dat het percentage verwijzingen in de periode 1991-1997 ongeveer 
constant is gebleven. Verwijzingen naar het lom zijn iets afgenomen, die naar mlk 
en andere vormen van speciaal onderwijs iets toegenomen. Denominatie en 
schoolgrootte vertonen geen samenhang met het percentage verwijzingen. 
Urbanisatiegraad en compositie van de school doen er wel toe. In stedelijke 
gebieden wordt meer verwezen dan in niet-stedelijke gebieden, maar in zeer sterk 
stedelijke gebieden (de grootste steden) juist weer minder. Dit hangt vermoedelijk 
samen met het grote aantal scholen met veel Turkse en Marokkaanse leerlingen in 
de grote steden: scholen die voor meer dan de helft uit Turkse en Marokkaanse 
leerlingen bestaan verwijzen ook wat minder. Er is echter op deze scholen wel 
een trend naar meer verwijzen. Er zijn maar weinig scholen die systematisch veel 
of systematisch weinig verwijzen. De veel verwijzende scholen bevinden zich 
vaker in stedelijke gebieden, de weinig verwijzende in niet-stedelijke gebieden. 
Op de andere schoolkenmerken (denominatie, compositie, grootte) zijn er geen 
verschillen. 
 
 
5.3 Speciaal onderwijs versus gewoon onderwijs 
 
In deze paragraaf wordt de onderzoeksvraag naar de verschillen in leerprestaties, 
het zelfvertrouwen en de werkhouding van risicoleerlingen in een geïntegreerde 
setting (het regulier basisonderwijs) en een gesegregeerde onderwijssetting (het 
speciaal basisonderwijs) beantwoord. Zoals gezegd maken we hiervoor gebruik 
van de bevindingen van Peetsma e. a. (2001). We bespreken eerst de opzet van dit 
onderzoek, en daarna de resultaten over de ontwikkeling van de leerlingen in 
beide onderwijstypen. 
 
5.3.1  Onderzoeksopzet 
De onderzoeksopzet is reeds elders uitgebreid beschreven, namelijk in de rap-
portages over de aanvankelijke studie van Peetsma e.a. (2001). Daarom bespreken 
we hier de opzet alleen in grote lijnen. Voor details wordt verwezen naar 
Roeleveld (1997) en Peetsma e.a. (2001).  
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De kern van het design bestaat uit een vergelijking van gematchte leerlingen in 
het basisonderwijs en het speciaal onderwijs (lom en mlk). Daartoe is in een voor-
onderzoek (Roeleveld, 1997) allereerst bepaald welke leerlingen als 
‘risicoleerlingen’ in het basisonderwijs beschouwd worden. Criteria daarvoor 
waren:  
- zwakke taalprestaties en/of  zwakke rekenprestaties (behorende tot de 20% 

zwakst scorenden in de representatieve steekproef uit het basisonderwijs van 
PRIMA-1);  

- zwakke werkhouding, zwak zelfvertrouwen (een score lager dan 2.5 bij een 
scorebereik van 1 tot en met 5 op de schaal werkhouding en/of 
zelfvertrouwen bij PRIMA-2). 

Deze voor de identificatie van risicoleerlingen in het basisonderwijs ontwikkelde 
definities zijn ongewijzigd toegepast op leerlingen in het speciaal onderwijs waar, 
zoals te verwachten viel, een groter aandeel van de leerlingen als risicoleerling 
kon worden aangemerkt. Vervolgens is bij elke risicoleerling uit het speciaal 
onderwijs een bijpassende leerling uit het reguliere basisonderwijs gezocht 
(individuele matching). Bijpassend betekent in dit geval dat beide leerlingen 
zowel tot precies dezelfde risicogroepen behoren (zwak in prestaties en/of 
gedrag), als dat ze gelijk zijn op de achtergrondkenmerken geslacht, etnische 
herkomst en opleidingsniveau van de ouders. Bovendien is geprobeerd om 
gematchte leerlingen zo min mogelijk te laten verschillen in leeftijd. De 
aanvankelijke matchgroep is in de loop van het onderzoek aangepast doordat er 
bij de tweede ronde van PRIMA (schooljaar 1996/1997) enerzijds meer achter-
grondgegevens bekend werden en er anderzijds ook leerlingen en scholen uit-
vielen. Het uiteindelijke analysebestand  omvat een groep van 252 gematchte 
paren risicoleerlingen, steeds één afkomstig uit het reguliere basisonderwijs en 
één uit het speciaal onderwijs, waarvan beide leden aan de tweede meting van 
PRIMA hebben meegedaan. Deze leerlingen zijn ook nog gevolgd in de derde 
meting van PRIMA (schooljaar 1998/1999). De uitval bij deze derde meting 
bleek echter groot: er bleven nog slechts enkele tientallen matchparen over. 
Daardoor ligt het zwaartepunt in de analyses op de vergelijking tussen PRIMA-1 
en PRIMA-2.  
 
Bij een analysedesign met twee opeenvolgende metingen van dezelfde variabele 
treedt veelal het verschijnsel van regressie naar het gemiddelde op. Bij de voor dit 
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onderzoek geselecteerde leerlingen, die een lage score hebben op een of meer van 
de variabelen taal, rekenen, werkhouding en zelfvertrouwen, kan zeker verwacht 
worden dat er regressie-effecten optreden. In het onderzoek zijn de scores van de 
leerlingen daarom gecorrigeerd voor de regressie naar het gemiddelde (zie voor 
details Peetsma e.a., 2001). De correctie is voor elk van de vier afhankelijke 
variabelen uitgevoerd. Het bleek dat de analyses met de voor regressie naar het 
gemiddelde gecorrigeerde gegevens nauwelijks tot andere conclusies leidden dan 
de analyses op de ongecorrigeerde data. De regressie-effecten bleken ongeveer 
hetzelfde uit te werken bij de gematchte leerlingen, zodat de onderlinge verschil-
len ongeveer vergelijkbaar blijven. Beide groepen behoren immers tot de slechtst 
presterenden (risicoleerlingen, geselecteerd op grond van laagste scores) uit de 
verdeling. 
 
5.3.2  Resultaten 
De resultaten van het onderzoek worden hier besproken vanuit de vraag of 
segregatie in een afzonderlijk onderwijssysteem (het speciaal onderwijs) een 
positieve dan wel negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van risico-
leerlingen. Steeds worden eerst de resultaten voor de leerlingen in lom of mlk en 
in het basisonderwijs als groep gepresenteerd4, terwijl daarna de gegevens voor de 
individuele matchparen besproken worden. 
 
De ontwikkeling van leerlingen in onderwijs voor lom en basisonderwijs 
Op groepsniveau blijken zich nauwelijks verschillen voor te doen in de ontwik-
keling van de gematchte leerlingen uit onderwijs voor lom en basisonderwijs. De 
gemiddelde scores voor taal, werkhouding en zelfvertrouwen blijken noch op elk 
van de beide meetmomenten, noch wat betreft de ontwikkeling tussen beide 
momenten te verschillen. Voor rekenen is dit wel het geval. Terwijl de aanvanke-
lijke scores nauwelijks verschilden, verschillen de scores van de beide groepen 
leerlingen bij de tweede meting significant van elkaar, terwijl ook het verschil in 
ontwikkeling significant verschilt voor de beide groepen (de risicoleerlingen in 

4  Ten tijde van het onderzoek was er nog sprake van afzonderlijke scholen voor leerlingen met 
leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en voor moeilijk lerenden (mlk). Beide schooltypen 
verschillen in onderwijspraktijk en leerlingpopulatie en hun resultaten worden daarom hier 
afzonderlijk besproken. 
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het reguliere basisonderwijs gingen met rekenen meer vooruit).  
De verschillen in ontwikkeling zijn vervolgens per matchpaar geanalyseerd om te 
zien in hoeverre bijvoorbeeld de basisschoolleerlingen van elk paar systematisch 
meer vooruitgegaan zijn in cognitieve vaardigheden dan de bijbehorende lom-
leerlingen (Wilcoxon’s matched-pairs signed rank test). Evenals op groepsniveau 
het geval was zijn er bij de taalontwikkeling van gematchte paren weinig 
systematische verschillen in ontwikkeling. Paren waarbij de lom-leerling meer 
vooruit is gegaan komen bijna evenveel voor als paren waarbij de bao-leerling 
meer vooruit is gegaan. Het resultaat is dat er bij taal geen significant verschil in 
ontwikkeling gevonden wordt (Z=-.308, p=.758). Bij de rekenontwikkeling zijn er 
meer paren waarvan de basisschoolleerling meer vooruit is gegaan dan andersom 
(53 versus 37) en de gemiddelde ontwikkeling ten aanzien van rekenen is bij de 
basisschoolleerlingen ook groter dan bij de lom-leerlingen (114.7 versus 97.1). 
Deze verschillen zijn ook statistisch significant (Z=-2.279, p=.023). Risico-
leerlingen in het basisonderwijs blijken dus meer vooruit te gaan in rekenen dan 
risicoleerlingen in het onderwijs voor lom. Bij de ontwikkeling van de werk-
houding (Z=-1.377, p=.169) en het zelfvertrouwen (Z=-.865, p=.387) blijken na 
correctie voor regressie naar het gemiddelde geen verschillen te bestaan. De 
ontwikkeling bij deze variabelen is niet systematisch positiever of negatiever voor 
de verschillende groepen leerlingen. 
 
Bij de analyse van de ontwikkeling van de risicoleerlingen op lom- en basis-
scholen over drie PRIMA-metingen, dus tussen 1994 en 1998, gaat het om 
beduidend kleinere aantallen dan bij de analyses van de ontwikkeling tussen 1994 
en 1996. Vooral bij de toets op verschillen in ontwikkeling op het niveau van de 
matchparen zijn de aantallen zeer klein. Niettemin gaan de tendensen duidelijk in 
één richting. Bij de resultaten voor de cognitieve ontwikkeling blijken de lom-
leerlingen een duidelijke achterstand op te lopen ten opzichte van de vergelijkbare 
risicoleerlingen in het regulier basisonderwijs. De ontwikkeling van de scores 
voor  taal en rekenen is beduidend geringer bij de lom-leerlingen dan bij de verge-
lijkbare leerlingen in het basisonderwijs. Bij de beoordeling van hun werkhouding 
krijgen de bao-leerlingen in 1998 echter lagere scores dan de lom-leerlingen. Het 
verschil in ontwikkeling ten opzichte van de scores van deze leerlingen in 1994 
vertoont dezelfde tendens maar is niet statistisch significant. Bij de analyses op 
het niveau van de matchparen (Wilcoxon) is de tendens hetzelfde als bij de 
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gemiddelde gegevens. De taalprestaties van de lom-leerlingen blijven achter bij 
die van de bao-leerlingen. Deze resultaten zijn echter maar op 15 paren geba-
seerd, waarbij zes van de negen paren achterblijven. Voor de rekenprestaties  
blijkt de lom-leerling zich bij alle paren minder goed te ontwikkelen dan de 
bijbehorende bao-leerling over de vier onderzochte jaren. Bij zeven paren geldt 
dat ook voor de ontwikkeling over de laatste twee jaar. Ondanks de kleine aan-
tallen zijn de genoemde verschillen voor rekenen statistisch significant. Voor 
zelfvertrouwen en werkhouding worden geen belangrijke verschillen gevonden 
bij deze analyses op het niveau van de matchparen. 
  
De ontwikkeling van leerlingen in onderwijs voor mlk en basisonderwijs 
Bij de analyse van de gemiddelde scores taal en rekenen voor de gematchte 
leerlingen in mlk en basisonderwijs blijkt dat de risicoleerlingen in het 
basisonderwijs zowel in 1994 als in 1996  hoger scoren dan de leerlingen in het 
onderwijs voor mlk. De ontwikkeling verschilt echter niet significant tussen de 
beide jaren. Wat betreft de gemiddelde scores voor de niet-cognitieve vaar-
digheden blijken er alleen significante verschillen te zijn voor de ontwikkeling 
van de werkhouding tussen de beide jaren. Deze is iets negatiever voor 
risicoleerlingen in het basisonderwijs dan voor de mlk-leerlingen.  
 
Bij vergelijking op het niveau van individuele matchparen blijkt dat de 
ontwikkeling van de rekenvaardigheid iets gunstiger is voor de mlk-leerlingen 
dan voor de risicoleerlingen in het basisonderwijs. Bij 74 paren ontwikkelt de 
mlk-leerling zich beter dan de vergelijkbare bao-leerling, terwijl slechts bij 57 
paren de bao-leerling zich beter ontwikkelt dan de mlk-leerling. De tendens is 
echter niet significant (Z=-1.541, p=.123). Voor taal worden geen verschillen in 
ontwikkeling gevonden.  
De ontwikkeling van werkhouding is beter bij de mlk-leerlingen dan bij de bao-
leerlingen. Er zijn 89 paren waarbij de ontwikkeling van de mlk-leerling beter is 
dan die van de bao-leerling, terwijl dat bij maar 52 paren andersom is (Z=-2.876, 
p=.004). Gemiddeld blijft het oordeel over de werkhouding van de mlk-leerlingen 
ongeveer gelijk, terwijl dat over de risicoleerlingen in het basisonderwijs slechter 
wordt. Bij het zelfvertrouwen van leerlingen blijken zich geen verschillen in 
ontwikkeling voor te doen. Er zijn ook evenveel paren waarbij de mlk-leerlingen 
het beter doet als paren waarbij de bao-leerling het beter doet. 
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Uit de analyse van de gemiddelde scores over vier jaar, dus tussen PRIMA-1 en 
PRIMA-3, blijkt dat de ontwikkeling van taal en rekenen tussen deze jaren 
aanzienlijk geringer is voor mlk-leerlingen dan voor de risicoleerlingen in het 
bao. Bij de beoordeling van de werkhouding krijgen de bao-leerlingen in 1998 
iets lagere scores dan de mlk-leerlingen. Analyse op het niveau van matchparen 
(Wilcoxon) maakt duidelijk dat de ontwikkeling van de mlk-leerlingen bij reke-
nen (Z=-3.723, p=.000) en bij taal (Z=-2.669, p=.001) achterblijft bij die van de 
bao-leerlingen. Bij rekenen is de ontwikkeling van de mlk-leerling negen maal 
beter dan die van de bao-leerling, terwijl de bao-leerling zich in 22 gevallen beter 
ontwikkelt dan de mlk-leerling. Voor de ontwikkeling van taal zijn deze getallen 
twee en dertien. Bij de ontwikkeling in de niet-cognitieve vaardigheden op deze 
langere termijn zijn op het niveau van matchparen geen significante verschillen 
tussen beide groepen leerlingen. 
 
5.3.3  Samenvatting 
In deze paragraaf zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de 
ontwikkeling van gematchte risicoleerlingen in basis- en speciaal onderwijs door 
Peetsma e.a. (2001). Het speciaal onderwijs is naar compositie van de 
leerlingpopulatie een gesegregeerd onderwijssysteem. Daarom kunnen de 
resultaten van het onderzoek geïnterpreteerd worden als de samenhang tussen 
segregatie en de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van risicoleerlingen. 
Over de eerste periode van twee jaar (van PRIMA-1 naar PRIMA-2) zijn slechts 
weinig verschillen gevonden in ontwikkeling tussen risicoleerlingen in het 
basisonderwijs en risicoleerlingen in het lom en mlk. Bij de lom-leerlingen blijft 
de ontwikkeling van rekenen wat achter bij die van vergelijkbare leerlingen in het 
basisonderwijs. Bij de mlk-leerlingen verbetert de werkhouding ten opzichte van 
de vergelijkbare leerlingen uit het basisonderwijs. Verder worden er geen 
significante verschillen gevonden. Het beeld na twee jaar is daarom dat er slechts 
weinig verschillen zijn in ontwikkeling tussen risicoleerlingen in de verschillende 
onderwijsvormen. Er is hooguit een tendens dat binnen het regulier basis-
onderwijs de cognitieve ontwikkeling iets gunstiger verloopt, terwijl de 
ontwikkeling van de werkhouding daar juist minder gunstig is. 
Aanvulling van deze gegevens met die van de volgende PRIMA-meting (PRIMA-
3) leidt tot een duidelijker beeld. Over deze langere periode van vier jaar (van 
PRIMA-1 tot PRIMA-3) blijken de risicoleerlingen in het basisonderwijs zich op 
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cognitief gebied gunstiger te ontwikkelen dan de vergelijkbare risicoleerlingen in 
zowel onderwijs voor lom als onderwijs voor mlk. Voor de niet-cognitieve vaar-
digheden zijn over deze langere periode  geen significante verschillen gevonden. 
Hierbij dient echter bedacht te worden dat de  analyses voor deze langere periode  
nog maar op kleine aantallen gebaseerd zijn en er sprake is van een zekere 
selectiviteit in de uitval. 
 
 
5.4 Meerderheids- en minderheidspositie 
 
In de vorige paragraaf is de ontwikkeling van leerlingen in verschillende 
schooltypen onderzocht, namelijk in het regulier en het speciaal primair 
onderwijs. In deze paragraaf kijken we naar de ontwikkeling van risicoleerlingen 
in verschillende typen basisscholen. We concentreren ons hierbij, anders dan in 
Hoofdstuk 4, op compositiekenmerken van de klas waarin de leerling zit.  
De twee onderzoeksvragen die hier centraal staan zijn de volgende.  
• Is er wat betreft de ontwikkeling van de cognitieve prestaties verschil tussen 

leerlingen in klassen met een hoog of een laag gemiddeld prestatieniveau?  
• Verschillen de scores voor de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden 

voor leerlingen in homogene of heterogene klassen? 
Voor de cognitieve prestaties kijken we weer naar de scores op de reken- en taal-
toetsen. Voor de niet-cognitieve vaardigheden zijn de variabelen zelfvertrouwen, 
welbevinden en sociale integratie in de klas (opgenomen zijn in de groep) 
geselecteerd, omdat deze centraal staan in de hypothesen over de werking van 
cognitieve klascompositie op risicoleerlingen (zie Hoofdstuk 2 en § 5.1).  
 
5.4.1  Steekproef 
Bij de onderzoeksvragen in dit deel gaat het voor de cognitieve variabelen om de 
ontwikkeling van risicoleerlingen tussen PRIMA-2 en PRIMA-3. Daarvoor 
komen dus alleen leerlingen in aanmerking voor wie zowel voor PRIMA-2 als 
voor PRIMA-3 (dezelfde) gegevens beschikbaar zijn. Om voldoende 
risicoleerlingen in de analyses te kunnen betrekken, zijn daarom zowel de 
leerlingen uit de representatieve als uit de aanvullende steekproef van PRIMA in 
dit deel van het onderzoek opgenomen. Er is dus gebruik gemaakt van de vol-
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ledige steekproef leerlingen in het basisonderwijs voor zowel PRIMA-2 als 
PRIMA-3.  
De ontwikkeling van leerlingen tussen PRIMA-2 en PRIMA-3 kan gevolgd 
worden voor drie perioden: de ontwikkeling van groep 2 naar groep 4, van groep 
4 naar groep 6 en van groep 6 naar groep 8. Gezien de vergelijkbaarheid van de 
reken- en taalprestaties is hier alleen  de ontwikkeling van 4 naar 6 en van 6 naar 
8 verkend. 
Het totaal aantal leerlingen in deze groep dat de taal- en rekentoetsen gemaakt 
heeft bij de metingen in 1996 (PRIMA-2) en 1998 (PRIMA-3) staat vermeld in 
Tabel 5.8. 
 

Tabel 5.8  Aantal leerlingen steekproef basisonderwijs in 1996 en 1998 

Aantal leerlingen  Waarvan ook getoetst  

1996  in 1998 

Leerlingen groep 4 in 1996 

Taal 

Rekenen 

 

14215 

14242 

 

7401 

6916 

   

Leerlingen in groep 6 in 1996   

Taal 13469 7771 

Rekenen 13452 7251 

 
 
Tussen de beide metingen blijken nogal wat leerlingen uitgevallen te zijn. De 
voorgenomen analyses kunnen uitsluitend plaatsvinden bij leerlingen die aan 
beide metingen hebben deelgenomen. Voor de interpretatie van de resultaten is 
het van belang dat die leerlingen geen groep met speciale kenmerken vormen. We 
willen daarom eerst weten of de uitval uit het cohort selectief is. 
De uitval van leerlingen tussen de meetmomenten kan op twee manieren 
plaatsvinden, namelijk door uitval van scholen en door uitval van individuele 
leerlingen. Naar beide vormen van uitval is voor de periode tussen PRIMA-1 en 
PRIMA-2 afzonderlijk onderzoek verricht (Roeleveld & Portengen, 1998). 
Hieruit bleek dat de uitval van scholen niet selectief is. We nemen daarom aan dat 
de uitval op schoolniveau tussen de meting bij PRIMA-2 en PRIMA-3 ook niet 
selectief is. De uitval van individuele leerlingen bleek echter wel selectief te zijn. 
We hebben daarom voor de periode tussen PRIMA-2 en PRIMA-3 opnieuw geke-
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ken naar verschillen tussen leerlingen die wel en niet zijn uitgevallen. Tabel 5.9 
laat die verschillen zien. 
 
Tabel 5.9  Gemiddelde scores 1996 voor leerlingen die in 1998 wel en niet tot de steekproef 

behoorden 

 Toets gemaakt in 1998 Toets niet gemaakt in 1998 

 N M (SD) N M (SD) 

Taal 1996     

Leerlingen groep 4 7401 1036.8 (36.69) 6814 1031.8 (38.10) 

Leerlingen groep 6 7771 1075.51 (35.26) 5698 1072.9 (35.43) 

     

Rekenen 1996     

Leerlingen groep 4 6916 1075.6 (64.51) 7326 1058.0 (70.80) 

Leerlingen groep 6 7251 1141.6 (40.54) 6201 1135.6 (43.47) 

 
 
De tabel laat zien dat de leerlingen die in 1998 (PRIMA3) niet meer aanwezig 
waren, zowel voor taal als voor rekenen gemiddeld lager scoorden in 1996 
(PRIMA2) dan de leerlingen die in het cohort gebleven zijn. Dat geldt zowel voor 
de vergelijking tussen groep 4 (1996) en groep 6 (1998) als voor groep 6 (1996) 
en groep 8 (1998). De verschillen zijn voor rekenen groter dan voor taal, en voor 
leerlingen van groep 4 groter dan voor leerlingen in groep 6.  
Geconcludeerd moet dus worden dat vooral de leerlingen met lagere prestaties op 
de reken- en taaltoetsen tot de groep uitvallers behoren. Voor uitval op leerling-
niveau zijn verschillende redenen. Leerlingen kunnen bij de tweede meting één of 
meer toetsen niet gemaakt hebben wegens ziekte of andere oorzaken. Ook kunnen 
leerlingen tussen de beide metingen van school veranderd zijn in verband met 
verhuizing of een andere reden. Het is niet aannemelijk dat deze twee redenen 
samenhangen met de prestaties van de leerlingen. Dit zou wel het geval kunnen 
zijn bij twee andere redenen voor uitval op leerlingniveau, namelijk zittenblijven 
en verwijzing naar het speciaal onderwijs.  
Voor een deel van de leerlingen is de reden van uitval bekend. In totaal blijken na 
het schooljaar 1996/1997 455 kinderen uit groep 4 en 146 kinderen uit groep 6 te 
zijn blijven zitten. Verder zijn 196 respectievelijk 68 leerlingen verwezen naar het 
speciaal onderwijs. Deze aantallen zijn te klein om de lagere gemiddelde scores 
van de leerlingen die niet aan de meting in 1998 hebben meegedaan volledig te 
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kunnen verklaren. We moeten daarom aannemen dat ook de leerlingen die om 
andere redenen (zoals verhuizing) de school en daarmee het cohort verlaten 
hebben gemiddeld zwakkere prestaties hadden dan de leerlingen die in het cohort 
zijn gebleven. Dit alles impliceert dat bij een analyse op ontwikkelingen in de 
tijd, zoals in de onderhavige studie, er sprake is van een zekere selectiviteit. 
 
Selectie en scores van risicoleerlingen 
Het begrip risicoleerling kan op veel manieren worden ingevuld, afhankelijk van 
de daarvoor te kiezen criteria5. In aansluiting op de in het onderzoek van Peetsma 
e.a. (2001) gehanteerde definitie is hier gekozen voor de leerlingen die behoren 
tot de 20% laagst presterenden in het basisonderwijs. Deze selectie is voor taal en 
rekenen apart uitgevoerd op de totale steekproef van alle leerlingen die de 
betreffende toets gemaakt hebben bij de PRIMA-2 meting in 1996. Vervolgens is 
de groep waarop de analyses zijn uitgevoerd beperkt tot de leerlingen die ook de 
toets bij de PRIMA-3 meting in 1998 gemaakt hebben. De risicoleerlingen in dit 
onderzoek zijn dus de leerlingen die hetzij voor taal, hetzij voor rekenen tot de 
20% laagst presterenden behoorden in 1996 en voor wie in 1998 nog toets-
gegevens beschikbaar zijn.  
In totaal kunnen volgens dit criterium in groep 4 1316 leerlingen als risicoleerling 
bij taal beschouwd worden, en 1047 leerlingen bij rekenen. In groep 6 voldoen 
1374 leerlingen aan het criterium bij taal, bij rekenen zijn het 1211 leerlingen. Het 
aantal leerlingen per vak en groep staat vermeld in Tabel 5.10. Een deel van de 
leerlingen behoort zowel bij taal als bij rekenen tot de risicogroep. In groep 4 is 
dit aantal 383, in groep 6 494. Bij de analyses zal echter uitgegaan worden van de 
afzonderlijke risicogroepen. De vergelijking van de eigen prestaties met die van 
andere leerlingen zal immers vooral per vak gemaakt worden. 

5  Zie voor een bespreking en empirische verkenning van het begrip risicoleerling een eerdere 
PRIMA studie van Derriks & de Kat (1997). 



Risicoleerlingen in basisonderwijs en speciaal onderwijs 
 

 193

Tabel 5.10  Aantal risicoleerlingen rekenen en taal 

Risicoleerling (20% laagst scorend  

in populatie bij de eerste meting) 

Groep 4 in 1996  

en groep 6 in 1998 

Groep 6 in 1996  

en groep 8 in 1998 

Alleen taal 933 880 

Alleen rekenen 663 686 

Taal en rekenen 383 494 

   

Totaal risico taal of rekenen 1979 2060 

Totaal risico taal 1316 1374 

Totaal risico rekenen 1046 1170 

 
 
De groep risicoleerlingen taal bestaat voor bijna 40% uit kinderen van Turkse of 
Marokkaanse ouders, die maximaal een opleiding op lager beroepsniveau hebben. 
Kinderen van autochtone ouders met ten hoogste een lagere beroepsopleiding en 
kinderen van ouders met een middelbare beroepsopleiding vormen elk ongeveer 
20% van de risicoleerlingen taal. In de risicogroep rekenen zijn de Turkse en 
Marokkaanse leerlingen minder opvallend vertegenwoordigd. De drie groepen die 
hiervoor genoemd zijn, vormen elk ongeveer 25% van de totale groep. De cijfers 
voor de leerlingen van groep 6 in PRIMA 2 wijken alleen af voor de Turkse en 
Marokkaanse leerlingen, die hier eenderde deel van de risicoleerlingen taal 
omvatten, en voor de kinderen van autochtone ouders met een lagere beroeps-
opleiding, die zowel bij taal als bij rekenen sterker vertegenwoordigd zijn dan in 
groep 4 het geval was, bij beide vakken zo’n 30%.  
 
In Tabel 5.11 zijn de gemiddelde scores van de risicoleerlingen weergegeven. 
Deze scores zijn aanzienlijk lager dan de scores voor de totale groep die in 
Hoofdstuk 4 vermeld zijn. Het betreft immers de 20% slechtst presterende leer-
lingen. 
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Tabel 5.11  Gemiddelde scores risicoleerlingen in 1996 en 1998 

Score in 1996 Score in 1998  

M (SD) M (SD) 

Taal   

Leerlingen in groep 4 in 1996 983.2 (18.09) 1047.4 (27.00) 

Leerlingen in groep 6 in 1996 1027.2 (13.98) 1084.0 (26.72) 

   

Rekenen   

Leerlingen in groep 4  in 1996 981.5 (24.43) 1125.3 (25.78) 

Leerlingen in groep 4  in 1996 1083.0 (15.66) 1187.4 (19.89) 

  
 
5.4.2  Analysemethode 
De voor de onderzoeksvragen relevante onafhankelijke factoren zijn het klas-
gemiddelde, de mate van heterogeniteit en het aandeel laagpresteerders in de klas. 
Nagegaan wordt of deze factoren, die gebaseerd zijn op de klassituatie bij 
PRIMA-2 in het schooljaar 1996-1997, samenhangen met de ontwikkeling tussen 
PRIMA-2 en PRIMA-3 (rekenen en taal) of met de scores bij PRIMA-3 
(zelfvertrouwen, welbevinden en sociale integratie in de klas). De interactie 
tussen de verschillende factoren is niet in het analysemodel opgenomen, omdat 
het niet zinvol zou zijn deze effecten te interpreteren vanwege de beperking tot 
risicoleerlingen. Voor de analyses van de ontwikkeling van reken- en 
taalvaardigheid tussen de beide metingen PRIMA-2 en PRIMA-3 is gebruik 
gemaakt van variantieanalyse volgens een herhaalde metingen design. Een 
belangrijk voordeel van deze analysemethode is dat hiermee een schatting van de 
effecten van de onafhankelijke variabelen op de ontwikkeling tussen de beide 
metingen gekregen wordt. Hierbij wordt de error-variantie gereduceerd, de 
variantie door individuele verschillen wordt volledig verwijderd uit de error-term. 
Een ander voordeel is dat volstaan kan worden met minder leerlingen, omdat 
dezelfde leerlingen vaker bevraagd zijn.  
 
Wat betreft de niet-cognitieve vaardigheden ligt een analyse van de ontwikkeling 
tussen beide metingen minder voor de hand. De samenhang tussen de niet-
cognitieve vaardigheden, het klasgemiddelde en het aandeel laagpresteerders is 
bepaald aan de hand van een multivariate variantieanalyse op de scores voor 
zelfvertrouwen, welbevinden en sociale integratie bij PRIMA-3. 
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Bij beide analyses is gecontroleerd voor de invloed van compositie van de school 
en voor de sociaal-etnische status van het gezin. Bij de PRIMA-variabele 
compositie van de school is de categorie ´onbekend´ als missing gecodeerd, 
omdat deze categorie door de geringe aantallen de resultaten van de analyses 
teveel zou beïnvloeden. Hetzelfde is het geval voor de categorie ´onbekend´ bij 
sociaal-etnische status van het gezin. Voor de analyses van de cognitieve 
ontwikkeling is ook het IQ van de leerling als covariaat opgenomen, voor de niet-
cognitieve vaardigheden is het IQ buiten beschouwing gelaten. Voor de drie 
factoren waarvoor in de analyses is gecontroleerd is de score bij PRIMA-2 in 
1996 gebruikt. Voor nadere informatie over en een beschrijving van deze factoren 
wordt verwezen naar eerdere hoofdstukken en naar de basisrapportages (zie onder 
andere Driessen, Van Langen & Vierke, 2000).  
 
Omdat de analyses gericht zijn op beantwoording van de onderzoeksvragen naar 
de invloed van de samenstelling van de klas op de ontwikkeling van de leer-
lingen, worden de resultaten van de analyses met betrekking tot de drie controle-
variabelen niet in de tekst besproken. De volledige toetsgegevens zijn echter 
opgenomen in het bijlagenrapport. 
 
5.4.3  Gemiddelde niveau van de klas 
Deze paragraaf bevat de resultaten over de relatie tussen de onafhankelijke 
variabele gemiddeld niveau van de klas en de cognitieve prestaties van de 
risicoleerlingen. Zoals in § 5.1.1. beschreven is deze relatie van belang omdat het 
klasgemiddelde een rol speelt bij de verwachtingen die de leerkracht heeft van de 
leerlingen en daarmee bij het niveau waarop het onderwijs gegeven wordt.  
 
Onafhankelijke variabelen 
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is voor elke klas het klasgemiddelde 
berekend voor rekenen en taal. Dit is voorafgaand aan de selectie van de 
risicoleerlingen gebeurd, zodat de score betrekking heeft op de complete groep 
die in 1996 getoetst is. Dit is immers de fysieke omgeving waarin de leerling 
onderwijs krijgt. Vervolgens is de positie van het klasgemiddelde binnen de totale 
steekproef in 1996 bepaald. Hiertoe zijn de scores verdeeld in vier gelijke 
groepen van elk 25% van de klassen. De eerste groep wordt gevormd door de 
25% klassen met het laagste klasgemiddelde in de steekproef, de vierde groep 
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door de 25%  klassen met het hoogste klasgemiddelde binnen de steekproef. 
Daartussen liggen de beide andere categorieën .  
 
In Tabel 5.12. staat vermeld in welke prestatiecategorie de groepen waarin de 
risicoleerlingen taal en rekenen zitten vallen. Terwijl de groep als geheel verdeeld 
is in vier categorieën van elk 25% van de klassen, blijken de risicoleerlingen niet 
evenwichtig verdeeld over de verschillende categorieën. Zowel bij taal als bij 
rekenen is in beide groepen rond de helft van de leerlingen afkomstig uit  klassen 
die wat gemiddeld niveau betreft tot de laagste 25% van de totale groep behoren. 
Dit was uiteraard te verwachten, omdat we risicoleerling in absolute termen 
hebben gedefinieerd (20% slechtst scorenden in de hele steekproef) en er met 
compositie samenhangende prestatieverschillen tussen klassen en scholen zijn 
(zie ook Hoofdstuk 4). Toch is de gevonden concentratie opvallend. We zien 
echter tevens dat de andere helft van de risicoleerlingen in groepen zitten die 
beter presteren, waarvan rond vijf procent in klassen met een hoog gemiddeld 
niveau. 
 

Tabel 5.12  Prestatieniveau van de klas waarin de risicoleerling zit 

 Taal  Rekenen  

 

Gemiddeld niveau klas 

Percentages 

 

Percentages 

Risicoleerlingen groep 4   

25% laagst presterende klassen 60.9 50.9 

25 - 50%  23.6 25.2 

50 - 75%  11.1 18.0 

25% hoogst presterende klassen 4.4 5.9 

   

Risicoleerlingen groep 6   

25% laagst presterende klassen 51.2 44.8 

25 - 50%  27.4 29.9 

50 - 75%  14.6 17.8 

25% hoogst presterende klassen 6.8 7.5 
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Samenhang met de ontwikkeling taal en rekenen 
We zullen nu bezien in hoeverre het gemiddeld niveau van de klas van invloed is 
op de ontwikkeling van de scores voor rekenen en taal bij de risicoleerlingen. 
Maakt het voor de vorderingen van risicoleerlingen iets uit of zij in klassen met 
een hoger of lager gemiddeld prestatieniveau zitten? In Tabel 5.13 is de samen-
hang weergegeven voor taal.  
 
Tabel 5.13  Gemiddelde ontwikkeling risicoleerlingen taal groep 4 en 6, naar gemiddelde 

niveau van de klas (tussen haakjes standaarddeviatie) 

 PRIMA 2 

1996 

PRIMA 3 

1998 

Ontwikkeling N 

 M (SD) M (SD) M (SD)  

   Leerlingen groep 4 

taal  

 

  

Lager dan 25%  980.6 (18.51) 1042.5 (24.48) 62.0 (29.43) 802 

25-50% 986.5 (16.12) 1053.8 (27.64) 67.3 (31.34) 310 

50-75% 988.7 (15.71) 1055.8 (28.05) 67.1 (31.61) 146 

75-100% 987.6 (21.18) 1060.4 (24.98) 72.8 (31.41) 58 

Totaal 983.2 (18.09) 1047.4 (26.98) 64.3 (30.41)  1316 

 

Leerlingen groep 6 

taal 

    

Lager dan 25%  1025.0 (15.04) 1079.1 (25.32) 54.1 (26.19) 704 

25-50% 1029.1 (12.21) 1088.1 (26.52) 59.0 (26.66) 377 

50-75% 1030.1 (12.40) 1088.9 (26.03) 58.8 (27.23) 200 

75-100% 1029.5 (13.02) 1094.4 (31.64) 64.9 (32.01) 93 

Totaal 1027.2 (13.98) 1084.0 (26.72) 56.8 (27.05) 1374 

 
 
Op de groepen met het hoogste klasgemiddelde bij de eerste meting na  zijn de 
taalprestaties van de risicoleerlingen beter naarmate ze in klassen met een hoger 
klasgemiddelde zitten. Bij de tweede meting lopen de verschillen tussen de 
scholen met een laag of juist een hoog gemiddelde sterker uiteen dan bij de eerste 
meting. De ontwikkeling van de scores tussen de beide meetmomenten maakt 
duidelijk dat risicoleerlingen in de 25% klassen met het laagste klasgemiddelde 
zich veel slechter ontwikkelen dan de risicoleerlingen die in klassen met een hoog 
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gemiddelde zitten. Na controle voor achtergrondvariabelen (compositie, sociaal-
etnische status en IQ) bleek het verschil in ontwikkeling statistisch significant 
voor de ontwikkeling tussen groep 4 en 6 (F=5,070, df=3, p=.002), maar niet 
tussen groep 6 en 8 (F=2,031, df=3, p=.108). 
 
Voor rekenen lopen de scores van de risicoleerlingen van groep 4 en 6  voor de 
verschillende klasniveaus juist bij de eerste toetsafname in 1996 sterker uiteen 
dan bij de tweede meting. De samenhang tussen het gemiddelde klasniveau en de 
ontwikkeling van de risicoleerlingen tussen de beide metingen is tegengesteld aan 
het patroon dat bij taal gevonden werd. De risicoleerlingen rekenen ontwikkelen 
zich tussen groep 4 en 6 en tussen groep 6 en 8 juist slechter naarmate het 
klasgemiddelde hoger is (zie Tabel 5.14). De verschillen zijn na controle voor de 
achtergrondvariabelen statistische significant, zowel voor de ontwikkeling tussen 
groep 4 en 6 (F=12.935, df=3, p=.000) als tussen groep 6 en 8 (F=6.722, df=3, 
p=.000). 
 

Tabel 5.14  Gemiddelde ontwikkeling risicoleerlingen rekenen, naar gemiddelde niveau van de 

klas (tussen haakjes standaarddeviatie) 

 PRIMA-2 

1996 

PRIMA-3 

1998 

Ontwikkeling N 

 M (SD) M (SD) M (SD)  

Leerlingen groep 4 

rekenen 

    

Lager dan 25%  977.2 (26.41) 1123.1 (26.28) 145.9 (29.32) 533 

25-50% 984.8 (21.43) 1128.8 (23.29) 144.1 (28.02) 264 

50-75% 986.2 (21.55) 1125.0 (26.32) 138.8 (30.77) 188 

75-100% 990.3 (19.79) 1129.6 (28.18) 139.3 (28.92) 62 

 981.5 (24.43) 1125.3 (25.78) 143.8 (29.34) 1047 

     

Leerlingen groep 6  

rekenen 

    

Lager dan 25%  1079.9 (17.58) 1185.0 (19.99) 105.2 (20.34) 543 

25-50% 1084.0 (13.99) 1189.2 (20.38) 105.2 (20.19) 362 

50-75% 1087.0 (12.62) 1189.8 (19.01) 102.7 (18.70) 215 

75-100% 1087.9 (12.04) 1188.2 (18.13) 100.4 (19.88) 91 

 1083.0 (15.66) 1187.4 (19.89) 104.4 (20.01) 1211 
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In de volgende paragraaf  worden  de resultaten met betrekking tot de relatie tus-
sen het prestatieniveau van de klas en de kans op zittenblijven en verwijzen 
gepresenteerd. 
 
Relatie tussen prestatieniveau van de klas, zitten blijven en verwijzing naar het 
speciaal onderwijs 
In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord of risicoleerlingen eerder verwezen 
worden naar het speciaal onderwijs of vaker een klas doubleren in klassen met 
een relatief hoog gemiddeld niveau. 
 
Eerst wordt in Tabel 5.15 weergegeven in hoeverre beide zaken zich in de steek-
proef voordoen. Vooral in groep 4 blijven nogal wat leerlingen zitten of worden 
verwezen naar het speciaal basisonderwijs, maar ook in groep 6 vindt het nog 
regelmatig plaats.  
 
Tabel 5.15  Aantal risicoleerlingen dat blijft zitten of wordt verwezen naar het speciaal 

onderwijs 

 Groep 4  Groep 6 

  (n=1761) (n=1748)   (n=1770) (n=1626) 

Doubleren  Doubleren Verwezen  

Risicoleerlingen taal 190 

Verwezen 

71  65 34 

Risicoleerlingen rekenen 233 99  71 36 

 
 
De samenhang tussen zittenblijven en verwijzing naar het speciaal onderwijs 
enerzijds en het gemiddeld prestatieniveau van de klas voor rekenen en taal 
anderzijds is voor de groepen 4 en 6 weergegeven in Tabel 5.16 en Tabel 5.17. 
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Tabel 5.16  Gemiddelde prestatieniveaus van de klas in groep 4  voor rekenen en taal in 

klassen waaruit tussen groep 4 en 6  risicoleerlingen doubleerden of verwezen zijn 

naar het speciaal onderwijs 

 

 

Doublerende 

risicoleerlingen 

Niet-doublerende 

risicoleerlingen 

N T-toets 

 M (SD) M (SD)   

Klasgemiddelde 

groep 4 taal  

1019.9 (18.96) 1015.1 (19.98) 190/ 1571 T=-3.118, 

df=1759,  

p=.002 

     

Klasgemiddelde 

groep 4 rekenen  

1054.6 (27.27) 1043.4 (31.77) 234/1517 T=-5.720, 

df=338.486, 

p=.000 

     

   

 

Verwezen 

risicoleerlingen  

Niet-verwezen  

risicoleerlingen   

Klasgemiddelde 

groep 4 taal   

1019.7 (17.67) 1015.4 (20.02) 71/1683 T=-1.771, 

df=1752,  

p=.077 

     

Klasgemiddelde 

groep 4 rekenen  

1050.9 (28.77) 1044.48 (31.55) 99/1644 T=-1.980, 

df=1744,  

p=.048 

 
 
De leerlingen die blijven zitten en de leerlingen die naar het speciaal onderwijs 
verwezen worden blijken in klassen te zitten waar het gemiddelde klasniveau 
hoger is dan dat van de overige leerlingen. De verschillen in gemiddelde tussen 
de al dan niet verwezen leerlingen die tot de risicogroep taal behoren zijn niet 
significant. 
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Tabel 5.17  Gemiddelde prestatieniveaus van de klas in groep 6  voor rekenen en taal in 

klassen waaruit tussen groep 6 en 8  risicoleerlingen doubleerden of verwezen zijn 

naar het speciaal onderwijs  

 

 

Doublerende 

risicoleerlingen 

Niet-doublerende 

risicoleerlingen 

N T-toets 

 M (SD) M (SD)   

Klasgemiddelde 

groep 6 taal (SD) 

1061.6(17.03) 1060.4(16.90) 65/1705 T=-.551,  

df=1768,  

p=.582 

     

Klasgemiddelde 

groep 6 rekenen 

(SD) 

1067.4(17.01) 1065.7(17.60) 71/1571 T=-.808,  

df=1640,  

p=.419 

     

 Verwezen 

risicoleerlingen  

Niet-verwezen  

risicoleerlingen 

  

     

Klasgemiddelde 

groep 6 taal (SD) 

1059.3(16.16) 1060.46(16.96) 34/1718 T=.398,  

df=1750,  

p=.691 

     

Klasgemiddelde 

groep 6 rekenen 

(SD) 

1065.1(14.63) 1065.8(17.67)  T=.250,  

df=1624,  

p=.803 

 
 
In tegenstelling tot de patronen die in groep 4 onderscheiden werden, is bij de 
leerlingen in groep 6 nauwelijks sprake van een verschil in klasgemiddelde tussen 
de al dan niet doublerende of verwezen leerlingen.  
 
Samenvatting 
In deze paragraaf is onderzocht in hoeverre het gemiddelde prestatieniveau van de 
klas samenhangt met de scores van risicoleerlingen voor rekenen en taal. Een aan-
zienlijk deel van de risicoleerlingen blijkt onderwijs te krijgen in groepen met het 
laagste klasgemiddelde voor taal. Risicoleerlingen taal blijken beter te presteren 
naarmate zij deel uitmaken van klassen met een hoger gemiddeld niveau. Ook de 
ontwikkeling tussen beide metingen is groter naarmate het klasgemiddelde hoger 
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is. De relatie tussen de ontwikkeling van de taalvaardigheid tussen groep 4 en 6 
en het klasgemiddelde is statistisch significant, maar tussen groep 6 en 8 is dit 
niet het geval. Bij rekenen is de samenhang tussen de ontwikkeling in reken-
vaardigheid en het gemiddelde klasniveau precies andersom dan bij taal. Hierdoor 
zijn de verschillen die aanvankelijk bestonden tussen leerlingen in klassen met 
verschillende klasgemiddelden bij de tweede meting aanzienlijk geringer dan bij 
de eerste meting. De relatie tussen het klasgemiddelde en de ontwikkeling is voor 
beide groepen significant. 
 
In klassen met een hoger klasgemiddelde worden risicoleerlingen uit groep 4 eer-
der verwezen naar het speciaal onderwijs en zij blijven vaker zitten. De 
verschillen blijken ook statistisch significant, behalve voor de verwijzing naar het 
speciaal onderwijs voor risicoleerlingen taal. Voor doubleren en verwijzing na 
groep 6 bleken nauwelijks verschillen in klasgemiddelde. Hier blijven leerlingen 
dus niet vaker zitten en worden ook niet eerder verwezen uit groepen met een 
hoger klasgemiddelde. 
 
5.4.4  Heterogeniteit van de klas  
In deze paragraaf gaat het om de vraag naar de samenhang tussen de ontwikkeling 
van de cognitieve vaardigheden van risicoleerlingen en heterogeniteit van de klas. 
Ook de samenhang tussen de niet-cognitieve vaardigheden en het aandeel laag 
presterende leerlingen in de klas wordt hier onderzocht. De verwachting is dat 
leerlingen in cognitief opzicht kunnen profiteren van cognitieve diversiteit in de 
klas. In niet-cognitief opzicht zou  de aanwezigheid van andere risicoleerlingen in 
de klas een positieve invloed hebben op zelfvertrouwen, welbevinden en sociale 
integratie in de groep. In een klas met in cognitief opzicht meer gelijken zouden 
risicoleerlingen zich veiliger kunnen voelen en minder vaak geïsoleerd zijn. 
 
Onafhankelijke variabelen 
Heterogeniteit hebben we geoperationaliseerd als de gemiddelde standaard-
deviatie binnen de klas. Voor elke klas is de standaarddeviatie op klasniveau 
bepaald voor rekenen en taal afzonderlijk. Evenals bij de analyses van de relatie 
tussen het gemiddeld niveau van de klas en rekenen en taal is dit gebeurd op de 
gegevens van de volledige klas. De scores zijn vervolgens verdeeld in vier gelijke 
groepen van elk 25% van de klassen. De eerste groep wordt gevormd door de 
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25% klassen met de geringste heterogeniteit binnen de totale steekproef, de vierde 
groep door de 25%  klassen met de grootste mate van heterogeniteit binnen de 
steekproef. Daartussen liggen de beide andere categorieën. De verdeling van de  
mate van heterogeniteit blijkt in de steekproef risicoleerlingen ongeveer gelijk aan 
die in de totale steekproef. De categorie met het kleinste aantal leerlingen bevat 
21% van de leerlingen, de grootste groep 29% van de leerlingen.  
 
Om de vraag naar de samenhang tussen het aandeel risicoleerlingen in de klas en 
de niet-cognitieve vaardigheden zelfvertrouwen, welbevinden en sociale 
integratie te onderzoeken is binnen elke klas het percentage risicoleerlingen taal 
bepaald. Er is gekozen voor de risicoleerlingen taal omdat het aantal beschikbare 
gegevens hiervoor het grootst is. Bovendien bleken de resultaten bij de 
risicoleerlingen rekenen vergelijkbaar met die voor de risicoleerlingen taal. We 
hebben voor dit deel een specifiekere maat gebruikt dan de heterogeniteit van de 
klas, namelijk het aandeel risicoleerlingen. Evenals bij de analyses van de relatie 
tussen het gemiddeld niveau van de klas en de cognitieve vaardigheden is het 
aandeel risicoleerlingen bepaald aan de hand van de gegevens van de volledige 
klas. Van alle leerlingen die in 1996 aan de taaltoets in groep 4 hebben 
meegedaan (n=14615), blijkt 69% in een klas te zitten die minder dan 25% 
risicoleerlingen bevat. Eenentwintig procent van de leerlingen heeft tussen 25 en 
50% risicoleerlingen in de klas. Meer dan 50% risicoleerlingen is een 
uitzondering, zeven procent van de leerlingen heeft tussen 50 en 75% risico-
leerlingen taal in de klas, en maar twee procent meer dan 75%. De cijfers voor de 
overige groepen en vakken zijn vergelijkbaar.  
Vervolgens is de positie van de klas wat betreft het aandeel risicoleerlingen bin-
nen de totale steekproef in 1996 bepaald. Hiertoe zijn de scores verdeeld in vier 
gelijke groepen van elk 25% van de klassen. De eerste groep wordt gevormd door 
de 25% klassen met het geringste aantal risicoleerlingen in de steekproef, de vier-
de groep door de 25%  klassen met het hoogste aantal risicoleerlingen binnen de 
steekproef. Daartussen liggen de beide andere categorieën .  
In Tabel 5.18 staat vermeld in welke prestatiecategorie de klassen waarin de 
risicoleerlingen taal en rekenen zitten vallen.  



Sociale Integratie in het Primair Onderwijs 
 

 204

Tabel 5.18  Percentage risicoleerlingen taal naar het aandeel laag presterende klasgenoten bij 
PRIMA-2 in 1996 

 

Aandeel laag presterenden in de klas 

Groep 4  

Percentages 

Groep 6  

Percentages 

25% klassen met geringste aandeel  

risicoleerlingen 

1.7 3.5 

Tussen 25 en 50% 11.1 15.1 

Tussen 50 en 75% 25.2 27.7 

25% klassen met het grootste aandeel risicoleerlingen 62.0 53.7 

 
 
Meer dan de helft van de risicoleerlingen taal binnen het reguliere basisonderwijs 
blijkt in de 25% klassen te zitten met het grootste aandeel risicoleerlingen. Tussen 
de 13 en 19% van de risicoleerlingen krijgt onderwijs in de 50% klassen met het 
geringste aantal risicoleerlingen. 
 
Samenhang met ontwikkeling taal en rekenen 
In Tabel 5.19 en Tabel 5.20 worden de gemiddelde scores weergegeven voor leer-
lingen die in klassen zitten met een verschillende mate van heterogeniteit. 
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Tabel 5.19  Gemiddelde ontwikkeling risicoleerlingen taal en rekenen tussen groep 4 en 6, 

naar mate van heterogeniteit van de klas (tussen haakjes standaarddeviaties) 

 PRIMA-2 PRIMA-3 Ontwikkeling N 

 M (SD) M (SD) M (SD)  

Taal     

25% geringste  

heterogeniteit 

986.7(13.56) 1043.8 (25.35) 57.0 (25.75) 342 

25-50% 984.4 (15.26) 1045.3 (26.94) 60.8 (27.49) 347 

50-75% 981.7 (18.52) 1049.6 (25.65) 67.9 (28.72) 297 

25% grootste  

heterogeniteit 

979.4 (23,10) 1051.5 (29.13) 72.1 (36.28) 330 

Totaal 983.2 (18.09) 1047.4 (26.98) 64.27 (30.35) 1316 

     

Rekenen     

25% geringste 

heterogeniteit 

983.3 (23.21) 1124.1 (25.61) 140.8 (30.25) 301 

25-50% 982.8 (22.53) 1125.0 (24.65) 142.3 (27.28) 233 

50-75% 980.7 (26.24) 1126.4 (27.55) 145.7 (28.88) 232 

25% grootste  

heterogeniteit 

979.3 (25.56) 1125.8 (25.43) 146.6 (30.13) 281 

Totaal 981.5 (24.43) 1125.3 (25.78) 143.8 (29.34) 1047 

 
 
Risicoleerlingen taal blijken zich tussen de twee metingen beter te ontwikkelen 
naarmate de heterogeniteit van de klas groter is. De samenhang blijkt ook 
significant nadat gecontroleerd is voor de achtergrondvariabelen compositie van 
de school, sociaal-etnische status van het gezin en IQ van de leerling (F=10.443, 
df=3, p=.000). Ook de risicoleerlingen rekenen blijken in hun ontwikkeling te 
profiteren van heterogeniteit in de klas. Zij ontwikkelen zich significant beter 
naarmate de klas heterogener is (F=5.402, df=3, p=.001). Zowel bij de risicoleer-
lingen taal als bij rekenen blijkt de gemiddelde score bij de eerste meting 
(PRIMA-2) juist lager naarmate de klas heterogener is in cognitief opzicht. 
Vooral bij taal is verschilt de ontwikkeling van risicoleerlingen voor de 
verschillende heterogeniteitscategorieën zodanig dat bij de tweede meting het 
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patroon tegengesteld is geworden. De taalscores zijn hier in tegenstelling tot 
PRIMA-2 bij PRIMA-3 juist hoger naarmate er meer heterogeniteit in de klas is. 
 
Tabel 5.20  Gemiddelde ontwikkeling risicoleerlingen taal en rekenen tussen groep 6 en 8, naar 

mate van heterogeniteit van de klas (tussen haakjes standaarddeviaties) 

 PRIMA-2 PRIMA-3 Ontwikkeling N 

 M (SD) M (SD) M (SD)  

Taal     

25% geringste  

heterogeniteit 

1028.9 (12.15) 1081.7 (27.08) 52.8 (26.45) 403 

25-50% 1027.9(13.79) 1082.1 (24.99) 54.2 (25.44) 334 

50-75% 1026.4 (13.86) 1086.1 (26.58) 59.7 (25.68) 359 

25% grootste  

heterogeniteit 

1024.8 (16.30) 1087.0 (28.01) 62.2 (30.17) 278 

Totaal 1027.2 (13.98) 1084.0 (26.72) 56.9 (27.05) 1374 

     

Rekenen     

25% geringste 

heterogeniteit 

1086.3 (15.00) 1186.8 (19.60) 100.5 (20.56) 248 

25-50% 1082.5 (15.23) 1188.4 (19.76) 106.0 (18.35) 296 

50-75% 1082.3 (15.18) 1186.7 (20.10) 104.4 (20.20) 347 

25% grootste  

heterogeniteit 

1081.5 (16.75) 1187.5 (20.07) 105.9 (20.52) 320 

Totaal 1083.0 (15.66) 1187.4 (19.89) 104.4 (20.01) 1211 

 
 
Evenals tussen groep 4 en 6 blijkt ook tussen groep 6 en 8 de ontwikkeling van 
risicoleerlingen taal (F=3.896, df=3, p=.009) en risicoleerlingen rekenen 
(F=8.205, df=3, p=.000) significant beter naarmate de klas heterogener is. Ook in 
deze groep blijken de scores voor taal en rekenen bij PRIMA-2 nog lager 
naarmate de cognitieve heterogeniteit in de klas groter is. Bij PRIMA-3 zijn de 
verschillen bij rekenen vrijwel verdwenen en bij taal zijn de scores juist hoger 
naarmate er meer heterogeniteit is.  
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Samenhang met de niet-cognitieve  variabelen 
Naast de verschillen op cognitief terrein tussen leerlingen in groepen met meer of 
minder risicoleerlingen behoort ook het functioneren op niet-cognitief terrein tot 
de onderzoeksvragen. Risicoleerlingen zouden meer zelfvertrouwen hebben, zich 
prettiger voelen en beter geïntegreerd zijn naarmate er meer risicoleerlingen in de 
klas zijn. Ook een niet te grote discrepantie tussen het cognitief functioneren van 
de risicoleerling en het gemiddelde niveau van de klas zou een positieve 
uitwerking op het niet-cognitief functioneren van de leerling kunnen hebben.  
Bij de bespreking van de onafhankelijke variabelen is al vermeld dat voor de 
analyses van de niet-cognitieve variabelen gekozen voor is een specifiekere maat 
dan de mate van heterogeniteit in de klas, namelijk het aandeel risicoleerlingen 
binnen de klas.  
 
In Tabel 5.21 zijn de scores van risicoleerlingen taal voor groep 4 (PRIMA-2)en 6 
(PRIMA-3) voor de drie niet-cognitieve vaardigheden op twee meetmomenten 
uitgesplitst naar het aandeel risicoleerlingen in de klas.  
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Tabel 5.21  Ontwikkeling in de scores voor de risicoleerlingen tussen groep 4 en 6, naar 

aandeel risicoleerlingen taal (sociale integratie is alleen bij PRIMA 3 gemeten) 

(vijfpunts-schalen) 

 PRIMA-2 N PRIMA-3 N 

 M(SD)  M(SD)  

Zelfvertrouwen     

25% klassen met geringste aandeel 

risicoleerlingen 

3.56(.609) 19 3.35(.671) 21 

25-50% 3.37(.687) 136 3.37(.663) 141 

50-75% 3.44(.672) 300 3.38(.670) 294 

25% klassen met het grootste aandeel 

risicoleerlingen 

3.42(.691) 665 3.41(.677) 708 

Totaal 3.42(.684) 1120 3.40(.673) 1164 

     

Welbevinden     

25% klassen met geringste aandeel 

risicoleerlingen 

3.78(.498) 21 3.78(.498) 19 

25-50% 3.78(.523) 141 3.79(.525) 136 

50-75% 3.83(.533) 295 3.84(.537) 300 

25% klassen met het grootste aandeel 

risicoleerlingen 

3.80(.524) 708 3.79(.543) 668 

Totaal 3.80(525) 1165 3.80(.539) 1123 

     

Sociale integratie     

25% klassen met geringste aandeel 

risicoleerlingen 

  3.27(.825) 21 

25-50%   3.43(.731) 146 

50-75%   3.46(.658) 306 

25% klassen met het grootste aandeel 

risicoleerlingen 

  3.47(.648) 735 

Totaal   3.46(.664) 1208 
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Op beide meetmomenten blijkt er voor leerlingen die in groep 4 en 6 beoordeeld 
zijn door hun leerkracht nauwelijks samenhang te zijn tussen  het aandeel 
risicoleerlingen en de scores voor zelfvertrouwen, welbevinden en sociale 
integratie in de klas. Alleen bij zelfvertrouwen blijkt dat risicoleerlingen na twee 
jaar aanzienlijk minder zelfvertrouwen hebben wanneer zij in een klas zitten met 
betrekkelijk weinig andere risicoleerlingen. De score voor zelfvertrouwen was 
overigens in PRIMA-2 hoog in verhouding tot die in de andere groepen. Ook bij 
sociale integratie, die alleen bij de tweede meting bepaald is, blijken leerlingen 
met weinig andere risicoleerlingen in de klas een lagere score te hebben. De 
effecten van het aandeel risicoleerlingen op het niet-cognitief functioneren bij de 
tweede meting bleken na controle voor de achtergrondvariabelen niet statistisch 
significant, evenmin als die van het gemiddelde niveau van de klas (zie het 
bijlagenrapport).  
 
De scores voor zelfvertrouwen, welbevinden en sociale integratie voor risicoleer-
lingen taal in groep 6 en 8 staan vermeld in Tabel 5.22. 
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Tabel 5.22  Ontwikkeling in de scores voor de risicoleerlingen tussen groep 6 en 8, naar 

aandeel risicoleerlingen taal (sociale integratie is alleen bij PRIMA 3 gemeten) 

(vijfpunts-schalen) 

 PRIMA 2 N PRIMA 3 N 

Zelfvertrouwen     

25% klassen met geringste aandeel 

risicoleerlingen 

3.23(.705) 43 3.27(.788) 45 

25-50% 3.26(.661) 190 3.23(.769) 189 

50-75% 3.37(.692) 343 3.41(.665) 368 

25% klassen met het grootste 

aandeel risicoleerlingen 

3.40(.675) 635 3.40(.658) 609 

Totaal 3.36(.680) 1211 3.37(.686) 1211 

     

Welbevinden     

25% klassen met geringste aandeel 

risicoleerlingen 

3.74(.480) 43 3.65(.647) 45 

25-50% 3.80(.530) 191 3.79(.579) 189 

50-75% 3.79(.525) 343 3.85(.582) 368 

25% klassen met het grootste 

aandeel risicoleerlingen 

3.81(.541) 636 3.78(.555) 610 

Totaal 3.80(.532) 1213 3.80(.571) 1212 

     

Sociale integratie     

25% klassen met geringste aandeel 

risicoleerlingen 

  3.97(.668) 47 

25-50%   4.04(.622) 205 

50-75%   4.06(.581) 376 

25% klassen met het grootste 

aandeel risicoleerlingen 

  4.07(.640) 728 

Totaal   4.06(.622) 1356 

 
 
Ook in groep 6 en 8 blijken de scores voor deze groep risicoleerlingen taal geen 
verband te hebben met het aandeel risicoleerlingen in de klas. Op beide 
meetmomenten zijn de scores ongeveer gelijk voor leerlingen uit klassen met een 
verschillend aandeel risicoleerlingen. De verschillen zijn ook niet significant, 
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noch voor het aandeel risicoleerlingen, noch voor het gemiddeld niveau van de 
klas (zie het bijlagenrapport voor de analyseresultaten). 
 
 
5.5 Samenvatting en conclusies 
 
In dit hoofdstuk is de samenhang onderzocht tussen segregatie en integratie van 
risicoleerlingen.  
 
Als eerste zijn de historische ontwikkelingen in de segregatie van leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften beschreven. Hieruit bleek dat de mate van 
segregatie naar sociale klasse en naar etniciteit verschilde voor de verschillende 
typen speciaal onderwijs. Autochtone leerlingen lijken eerder dan allochtone 
leerlingen het voordeel van de twijfel te krijgen wanneer er leerachterstanden zijn. 
Anderzijds worden leerproblemen en achterstanden ook vaak toegeschreven aan 
taal- en andere acculturatieproblemen. Tevens bleek dat afname van verwijzing 
naar het gesegregeerde speciaal onderwijs kan leiden tot segregatieprocessen 
binnen het regulier primair onderwijs omdat de leerlingen die ten gevolge van het 
WSNS-beleid binnen het regulier onderwijs blijven tot de slechtst presterenden 
binnen de klas behoren. 
 
De volgende onderzoeksvraag was die naar compositie, namelijk de vraag in 
hoeverre de leerprestaties, het zelfvertrouwen en werkhouding van risicoleer-
lingen in een geïntegreerde en een gesegregeerde onderwijssetting verschillen. 
Compositie is hiertoe geoperationaliseerd als het onderscheid tussen reguliere 
scholen voor primair onderwijs en speciaal primair onderwijs. Voor het beant-
woorden van deze onderzoeksvraag zijn de resultaten van het onderzoek van 
Peetsma e.a. (2001) naar gematchte risicoleerlingen in beide schooltypen 
gebruikt. Vooral na verloop van vier jaar, tussen PRIMA-1 en PRIMA-3 bleken 
risicoleerlingen in het regulier primair onderwijs zich op cognitief terrein iets 
gunstiger te ontwikkelen dan vergelijkbare leerlingen in het speciaal onderwijs. 
Voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en werkhouding werden op langere 
termijn geen verschillen gevonden tussen beide groepen leerlingen. 
Geconcludeerd werd dat segregatie van risicoleerlingen door concentratie in een 
afzonderlijk onderwijssysteem nauwelijks voordelen leek te bieden voor de 



Sociale Integratie in het Primair Onderwijs 
 

 212

ontwikkeling van dit type leerlingen. Hierbij dient echter rekening gehouden te 
worden met het feit dat de gegevens over een periode van vier jaar slechts voor 
een beperkte groep risicoleerlingen beschikbaar waren. 
 
Het zich bevinden in een minderheids- of meerderheidspositie is onderzocht in 
groepen binnen het regulier basisonderwijs. Hierbij is onderscheid gemaakt naar 
het gemiddelde niveau van de klas en de mate van heterogeniteit binnen de klas. 
Een aanzienlijk deel van de risicoleerlingen taal blijkt onderwijs te krijgen in 
groepen met het laagste klasgemiddelde. Risicoleerlingen worden tussen groep 4 
en 6 eerder verwezen naar het speciaal onderwijs en blijven vaker zitten in 
klassen met een hoger klasgemiddelde. Op verwijzing naar het speciaal onderwijs 
van risicoleerlingen taal na blijken de verschillen in klasgemiddelde ook 
significant. Voor doubleren en verwijzing na groep 6 bleken nauwelijks 
verschillen in klasgemiddelde. Hier bleven leerlingen dus niet vaker zitten en 
werden ook niet eerder verwezen uit groepen met een hoger klasgemiddelde.  
Risicoleerlingen taal blijken zich in beide groepen significant beter te 
ontwikkelen in groepen met een hoger klasgemiddelde en ook in meer heterogene 
klassen. Voor rekenen blijken risicoleerlingen zich juist significant beter te 
ontwikkelen in klassen met een lager klasgemiddelde. Maar net als bij taal is 
heterogeniteit op klasniveau juist gunstig voor de ontwikkeling van 
risicoleerlingen rekenen. Bij de scores voor niet-cognitief functioneren blijken 
nauwelijks verschillen te zien voor het aandeel risicoleerlingen in de klas en voor 
het gemiddeld niveau van de klas. Op niet-cognitief terrein werd voor de 
hypothese dat risicoleerlingen zich prettiger en veiliger voelen wanneer zij zich in 
de klas in gezelschap bevinden van andere risicoleerlingen geen evidentie 
gevonden. 
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6  Maatschappelijke participatie van ouders en  
onderwijsresultaten van kinderen 
Geert Driessen, Jan Doesborgh 

 
 
 
 
In dit hoofdstuk richten we de blik op de rol van de ouders. Zoals in hoofdstuk 
2 is aangegeven kunnen we verschillen verwachten tussen verschillende 
groepen ouders in de mate waarin ze sociaal geïntegreerd zijn in de 
Nederlandse samenleving. De mate van integratie van de ouders wordt 
verondersteld een effect te hebben op de onderwijskansen van hun kinderen. 
In de analyses die we in dit hoofdstuk presenteren gaat het ons vooral om dit 
effect. Maar eerst gaan we nader in op het hier gehanteerde integratieconcept 
en werken we de probleemstelling uit.  
 
 
6.1  Probleemstelling 
 
6.1.1 Integratie en participatie 
Sociale integratie, zo hebben we in hoofdstuk 2 gezien, is een bijzonder diffuus 
concept. Het wordt in verschillende betekenissen gebruikt en daardoor is het niet 
duidelijk wat er nu precies allemaal onder moet worden verstaan (zie ook 
Hartman-Eelken, 1992; De Valk, Esveldt, Henkens & Liefboer, 2001). Door 
verschillende auteurs op dit terrein worden er verschillende dimensies, sferen en 
aspecten aan onderscheiden, die elkaar bovendien deels overlappen. Bovendien 
kan het betrekking hebben op verschillende groepen, niet alleen allochtonen, maar 
ook autochtonen (Oomens & Driessen, 1999; RMO, 1998). We hebben in 
hoofdstuk 2 al het onderscheid besproken tussen ‘structurele integratie’, met als 
indicatoren bijvoorbeeld de mate van gevolgd onderwijs en positie op de 
arbeidsmarkt, en ‘sociaal-culturele integratie’, met indicatoren als de sociale 
contacten en deelname aan culturele instituties (zie ook Vermeulen & Penninx, 
1994). Sommige auteurs maken weer een onderscheid naar ‘participatie’ en 
‘oriëntatie’, ofwel naar concreet gedrag en houdingen (bv. Veenman, 1994). Ook 
de overheid interpreteert integratie in termen van maatschappelijke participatie, 
meer in het bijzonder sociale, culturele en politieke participatie (MinBiZa, 1994). 
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Onder sociale integratie verstaat de regering een wederkerig proces van 
acceptatie, waarbij zowel door de nieuwe burgers als door de samenleving waarin 
zij zich hebben gevestigd inspanningen geleverd moeten worden. In die visie 
dient integratie te worden gezien als een proces dat ertoe leidt dat mensen en 
bevolkingsgroepen volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen en waarbij 
wederzijds respect voor elkaars eigenheid als een noodzakelijke voorwaarde 
wordt gezien. Een vergelijkbare interpretatie wordt door de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2001) gegeven. De raad plaatst integratie 
echter op het niveau van de samenleving, terwijl participatie daar de pendant van 
is op het niveau van het individu. 
  
Uit deze verschillende definities wordt opnieuw duidelijk dat sociale integratie 
een begrip is dat vooral wordt toegepast op volwassenen, en in het bijzonder op 
migranten. Voor het onderwerp van dit hoofdstuk is dat ook een passend kader: 
we richten ons hier immers op de integratie van volwassenen (ouders), en 
daarbinnen geven we een prominente plaats aan de etnische achtergronden van de 
ouders. Ook is duidelijk dat er niet één definitie of indeling in aspecten bestaat, 
maar meerdere. Dat maakt het nodig om voor onze vraagstelling een eigen 
omschrijving van integratie te formuleren. We gaan er hier vanuit dat er sprake is 
van integratie wanneer personen met verschillende sociaal-etnische achtergronden 
op uiteenlopende maatschappelijke terreinen (op evenredige) wijze participeren, 
en we richten ons daarbij op concreet, waarneembaar gedrag. We vatten integratie 
hier dus op als maatschappelijke participatie in de ruimste zin van het woord. 
Onze definitie sluit daarmee sterk aan bij de officiële interpretatie van de 
overheid, zij het dat de regering spreekt in termen van ‘volwaardige participatie’, 
zonder duidelijk te maken wat dat in concreto behelst. ‘Evenredige participatie’ 
impliceert dat er een vergelijkingscategorie zou bestaan. Hier wordt daarvoor 
vooralsnog uitgegaan van de groep van autochtone Nederlanders – alhoewel daar 
natuurlijk bezwaren tegen kunnen worden aangevoerd. Als het gaat om 
participatie van allochtonen speelt overigens de verblijfsduur een belangrijke rol. 
Verondersteld kan worden dat naarmate allochtonen langer in Nederland 
verblijven, zij ook in sterkere mate in de Nederlandse samenleving gaan 
participeren. We zullen verblijfsduur dan ook als variabele meenemen in de 
analyses.  
Speciaal voor het thema van dit onderzoek, sociale integratie, zijn in PRIMA 
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enkele extra items toegevoegd aan de reguliere onderwerpen in de vragenlijst 
voor ouders van leerlingen in groep 2. Het gaat om items over de participatie van 
ouders op verschillende maatschappelijke terreinen. Daarmee kunnen de volgende 
aspecten van participatie worden onderscheiden: arbeidsparticipatie (het hebben 
van betaald werk), godsdienstige participatie (het bezoek van godsdienstige 
bijeenkomsten), politieke participatie (stemgedrag), participatie in maatschap-
pelijke organisaties (het als vrijwilliger actief zijn bij maatschappelijke 
organisaties), sociale participatie (participatie in club- en verenigingsverband), en 
cultuurparticipatie (bezoek van culturele activiteiten). Het gaat hier om aspecten 
die herhaaldelijk in de literatuur worden genoemd; vergelijk bijvoorbeeld 
Dagevos (2001), Dijkstra & Veenstra (2000), Engbersen & Gabriëls (1995), 
Fennema, Tillie, Van Heeslum, Berger & Wolff (2000), Hartman-Eeken (1992), 
MinBiZa (1994), MinBZK (2000). Nekuee & Verkuyten (1999), Oomens & 
Driessen (1999), Penninx & Slijper (1999), RMO (1998), Veenman (1994, 1995, 
1997), en Vermeulen & Penninx (1994).  
 
Het integratieconcept in deze studie wordt als een mediërende variabele opgevat; 
zie hiervoor het model uit deelstudie 2 van dit project. Enerzijds wordt nagegaan 
aan welke sociaal-economische, etnische, culturele en religieuze gezinsstructurele 
kenmerken dergelijke participatie gerelateerd is. Vervolgens wordt onderzocht in 
hoeverre deze participatie een verklaring kan bieden voor de cognitieve en niet-
cognitieve vaardigheden van de kinderen, rekening houdend met de genoemde 
gezinsachtergronden. 
 
De centrale veronderstelling is dat participatie van ouders uit groepen waarvan de 
cultuur dichter bij de Nederlandse ‘middle class’ cultuur staat sterker zal zijn dan 
die van groepen die daar verder van af staan. Dit geldt dus voor zowel allochtone 
als autochtone lager milieu groepen, maar misschien ook voor bepaalde religieuze 
groeperingen. Tevens wordt verondersteld dat wanneer ouders hoog scoren op de 
participatie-indicatoren en zij er daarmee blijk van geven zich op de ‘middle 
class’ schoolcultuur te oriënteren hun kinderen ook meer geaccepteerd zullen 
worden op de school, zich daar ook beter zullen voelen en meer zelfvertrouwen 
zullen hebben en betere prestaties zullen leveren.  
Integratie – of de verschillende aspecten daarvan – kan beschouwd worden als 
een sociale of culturele hulpbron. De verwachtingen over de gevolgen van de 
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integratie van ouders op de cognitieve en niet-cognitieve resultaten van de 
leerling kunnen ontleend worden aan de ecologische ontwikkelingstheorie van 
Bronfenbrenner en de theorie met betrekking tot cultureel kapitaal van Bourdieu, 
die zijn besproken in hoofdstuk 2. Bourdieu’s these impliceert dat naarmate 
ouders over meer cultureel kapitaal beschikken hun kinderen daarvan meer profijt 
hebben op school. Omdat de school ‘middle class’ geörienteerd is, passen 
kinderen met veel cultureel kapitaal daar beter in. Bronfenbrenners veronder-
stelling is dat naarmate er meer congruentie is tussen gezin en school, dat wil 
zeggen naarmate gezin en school meer in elkaars verlengde liggen, een 
effectievere context voor opvoeding en onderwijs ontstaat. Gezin en school 
streven in dit geval dezelfde waarden en normen na en hebben overeenkomstige 
culturele oriëntaties. De schoolloopbaan van leerlingen wordt positief beïnvloed 
wanneer de linguïstische en culturele competenties en affiniteiten die het kind in 
het gezin verwerft in sterkere mate overeenstemmen met hetgeen de school in dit 
opzicht verwacht. In hoeverre er sprake is of kan zijn van overeenstemming 
tussen school- en thuismilieu wordt mede bepaald door de sociaal-etnische 
compositie van de leerlingenpopulatie van de school. Naarmate de leerlingen-
populatie homogener is, dus wanneer de school bijvoorbeeld veel kansrijke 
leerlingen, veel allochtone achterstandsleerlingen of veel autochtone achter-
standsleerlingen heeft, zullen de effecten van integratie op de cognitieve en niet-
cognitieve vaardigheden van de leerlingen sterker zijn. Er is echter ook een 
andere hypothese denkbaar over de relatie tussen de integratie van de ouders en 
de sociale of etnische compositie van de school. Die heeft betrekking op de keuze 
die ouders maken voor een basisschool. In hoofdstuk 3 is gebleken dat ouders 
daarvoor zowel onderwijskundige als niet-onderwijskundige motieven hebben. 
Tot de niet-onderwijskundige motieven behoort de voorkeur voor een school met 
‘ons soort mensen’. Verondersteld zou nu kunnen worden dat minder geïnte-
greerde ouders die behoren tot achterstandsgroepen eerder zullen kiezen voor een 
school waar voornamelijk ouders en kinderen met dezelfde – minder gunstige − 
kenmerken te vinden zijn; en dat meer geïntegreerde ouders uit achterstands-
groepen juist, uit emancipatie-overwegingen, eerder zullen kiezen voor een 
school met een hogere gemiddelde sociaal-economische status of een wittere 
school (ofwel met een publiek dat de kansen op schoolsucces kan vergroten). 
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6.1.2   Vraagstellingen 
Op basis van het voorgaande kunnen de volgende vraagstellingen voor deze 
deelstudie worden geformuleerd: 
• Welke relatie bestaat er tussen de verschillende aspecten van maatschap-

pelijke participatie van de ouders en hun sociaal-economische en etnische 
achtergrond? En hoe is dit bovendien gerelateerd aan de cultuurgemeenschap 
en de religieuze groepering waartoe de ouders zich rekenen? 

• Welke samenhang is er tussen deze vormen van participatie van de ouders en 
cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van hun kinderen? 

• In hoeverre kunnen verschillen in cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden 
van kinderen verklaard worden door verschillen in maatschappelijke partici-
patie van hun ouders, rekening houdend met hun sociaal-economische en 
etnische gezinsachtergrond? 

• Zijn er behalve verbanden tussen participatie en vaardigheden ook nog 
relaties met de sociaal-etnische compositie van de school die door de kinde-
ren wordt bezocht? 

 
6.1.3   Analyse-opzet 
Gebruik wordt gemaakt van gegevens die zijn verzameld over de leerlingen van 
groep 2 en hun ouders en over de scholen die door de kinderen worden bezocht. 
De informatie over de achtergrondkenmerken en participatie-aspecten is 
afkomstig uit de oudervragenlijst, informatie over de sociaal-etnische compositie 
van de school is verstrekt door de scholen, gegevens over de cognitieve en niet-
cognitieve vaardigheden zijn verkregen via toetsafnames bij de leerlingen, 
respectievelijk het zogenaamde leerlingprofiel dat door de groepsleerkrachten is 
ingevuld (zie verder hoofdstuk 4 voor de beschrijving van de instrumenten).  
 
Dat hier de gegevens van de leerlingen uit groep 2 worden genomen heeft te 
maken met de opzet van PRIMA. In PRIMA is gekozen voor een uitgebreide, 
maar eenmalige meting van gezinskenmerken bij de start van de onderwijs-
loopbaan. Bij leerlingen in de hogere leerjaren worden deze gezinskenmerken niet 
(opnieuw) gemeten. Het ligt dus voor de hand om, voor analyses op PRIMA3, de 
kinderen in groep 2 te kiezen als te onderzoeken groep. Dit heeft als nadeel dat de 
invloed van de school nog relatief beperkt is. Anderzijds is de invloed van het 
gezin op dat moment zeer sterk, iets wat juist weer als een voordeel kan worden 
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opgevat, met name als het gaat om het onderwerp van participatie. De effecten 
daarvan worden dan namelijk niet zo vertroebeld door interfererende variabelen.  
 
Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag staat de informatie van de 
ouders over hun maatschappelijke participatie centraal. Er wordt allereerst een 
beschrijving gegeven van de onderscheiden aspecten als stemgedrag, positie op 
de arbeidsmarkt en cultuurparticipatie. Deze aspecten worden gerelateerd aan de 
sociale, etnische, culturele en religieuze gezinsachtergronden. Daarbij zal 
geprobeerd worden de verschillende participatie-aspecten te comprimeren tot één 
of enkele schalen. Analysetechnieken die daarvoor in aanmerking komen zijn 
factor- en betrouwbaarheidsanalyse en correlationele technieken. Voor de 
beschrijving zelf zal variantie-analyse worden gehanteerd. 
 
Bij de tweede onderzoeksvraag wordt een relatie gelegd tussen participatie van 
ouders en de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van hun kinderen. Meer 
concreet gaat het bij deze vaardigheden om de taal- en rekenprestaties en het 
zelfvertrouwen, welbevinden en de sociale positie van hun kinderen. Deze 
samenhangen zullen eveneens worden berekend met behulp van variantie-
analyse. 
 
Bij de derde onderzoeksvraag gaat het in feit om modeltoetsingen: de relatie van 
participatie met vaardigheden, rekening houdend met sociale en etnische 
gezinsachtergronden en een relatie leggend met de sociaal-etnische compositie 
van de school. Voor de beantwoording van deze vraag wordt gebruik gemaakt 
van multilevel-analyse. 
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6.2  Effectmaten en predictoren 
 
Veel van de effectmaten die we voor dit hoofdstuk gebruiken, zijn al eerder 
toegelicht in de vorige hoofdstukken. Hetzelfde geldt voor de hoofdlijnen van 
PRIMA. We beperken ons daarom hier tot toelichtingen op steekproef en 
variabelen die specifiek voor deze deelstudie worden gebruikt.  
 
6.2.1   Steekproef en instrumenten 
Voor de analyses maken we gebruik van informatie die is verzameld in het kader 
van de derde PRIMA-meting. De analyses worden uitgevoerd op de gegevens van 
groep 2. De informatie komt uit vier bronnen: de oudervragenlijst, de taal- en 
rekentoetsen, het leerlingprofiel dat als basis dient voor de niet-cognitieve 
leerlingkenmerken, en het groepsformulier met informatie die door de scholen 
over de ouders is verstrekt.  
 
In de analyses staan de gegevens uit de oudervragenlijst centraal. Deze heeft een 
goede overall respons: 72.8%. Analyses hebben echter uitgewezen dat er sprake is 
van selectieve non-respons: ouders van kinderen uit de lagere milieus en van 
allochtone herkomst hebben de vragenlijsten vaker niet ingevuld (Driessen, Van 
Langen & Vierke, 2000)1. Gegeven deze situatie is het minder zinvol de analyses 
te richten op de representatieve steekproef. Daarom is de totale steekproef 
genomen, dat wil zeggen de steekproef waarin achterstandsscholen oververtegen-
woordigd zijn (vgl. Tesser e.a., 1999). Omdat het hier niet gaat om het doen van 
representatieve uitspraken over de verdeling van kenmerken over categorieën van 
leerlingen, maar om het exploreren van de samenhangen tussen die kenmerken, is 
dat ook minder bezwaarlijk. Vanwege de oververtegenwoordiging van achter-
standscholen is het in principe vanwege de aantallen ook mogelijk meer 
betrouwbare uitspraken te doen over achterstandsleerlingen, en dan met name de 
allochtonen onder hen. 

1  Voor de Turkse en Marokkaanse ouders is voorzien in een begeleidend schrijven in het 
Turks en Arabisch bij de vragenlijst. De vragenlijst zelf is in het Nederlands is gesteld, 
omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat responsproblemen bij allochtone ouders eerder te 
maken hebben met het al dan niet geletterd zijn (in welke taal dan ook) dan met het 
onvoldoende beheersen van het Nederlands. Een schriftelijk survey, waar we uit 
kostenoverwegingen in PRIMA op zijn aangewezen, heeft nu eenmaal nadelen.  
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Uitgegaan is van hetzelfde leerlingenbestand als beschreven in hoofdstuk 4. De 
basis daarvan zijn de cognitieve onderwijsresultaten; aan dat bestand zijn 
gegevens uit de oudervragenlijsten, de niet-cognitieve onderwijsresultaten van 
leerlingen en de achtergrondgegevens van de ouders die zijn verkregen van de 
scholen toegevoegd. Omdat volgens de opzet ook hier de schoolcompositie-
variabele in de analyses zal worden opgenomen, zijn de 19 scholen (circa 350 
leerlingen) waarvan deze niet beschikbaar is verwijderd. Uiteindelijk zijn ge-
gevens beschikbaar van 583 scholen met in totaal 10680 leerlingen in groep 2. 
 
Het bestand met de oudergegevens kent een doorgaans per kenmerk variërend 
aantal ontbrekende waarden. Ten behoeve van de multilevel analyses die we 
uiteindelijk gaan uitvoeren, is het noodzakelijk dat er geen zogenaamde ‘missing 
values’ in het bestand zitten. Dat betekent dat òf alle respondenten die op één van 
de variabelen een missing hebben verwijderd moeten worden, òf dat de 
ontbrekende waarden op een of andere wijze aangevuld moeten worden. Tesser 
e.a. (1999), die ook analyses hebben uitgevoerd op de PRIMA-data, kiezen voor 
de laatste optie door gebruik te maken van informatie uit verschillende bronnen, 
namelijk die van ouders en van scholen. Veenstra (1999) daarentegen volgt een 
andere, vrij gangbare strategie door bij ontbrekende waarden het gemiddelde van 
de hele steekproef te imputeren. De verschillende methoden hebben elk hun eigen 
voor- en nadelen. Wij hebben hier gekozen voor een combinatie van beide 
strategieën. Dit houdt in dat we zijn uitgegaan van de gegevens zoals die door de 
ouders zijn ingevuld in de oudervragenlijst. Als die gegevens niet beschikbaar 
waren, hebben we ze zo mogelijk aangevuld met de gegevens die we van de 
scholen hebben ontvangen. Voor de dan nog ontbrekende data hebben we 
gemiddelde scores geïmputeerd. Omdat de verdeling van de voor dit onderzoek 
belangrijke kenmerken sterk samenhangt met de sociaal-etnische achtergrond van 
de kinderen hebben we niet het totaalgemiddelde, maar het gemiddelde van elk 
van de vijf sociaal-etnische categorieën geïmputeerd.2 
 
Nagenoeg alle kenmerken wat betreft de sociaal-etnische achtergrond en 
participatie-aspecten van de ouders die in de analyses worden gebruikt zijn 

2  Analyse wees uit dat de correlaties tussen de variabelen vóór en na imputatie hooguit één-
honderdste verschilden.  
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beschikbaar voor zowel de moeder als de vader (voorzover het twee-
oudergezinnen betreft althans). Voor enkele kenmerken betekent dit dat het 
gemiddelde van beide ouders zou kunnen worden berekend, bijvoorbeeld als het 
gaat om het opleidingsniveau. Op die manier kan dan tot een kenmerk op 
gezinsniveau worden gekomen. In andere gevallen – met name wanneer sprake is 
van nominale variabelen – is het niet mogelijk een gemiddelde te berekenen. 
Teneinde te komen tot een consistente aanpak is binnen deze deelstudie voor de 
volgende strategie gekozen. In alle gevallen worden in eerste instantie de 
gegevens van de vaders genomen. Wanneer die gegevens er niet zijn, als het om 
eenoudergezinnen gaat, worden de gegevens van de moeders genomen. Voor de 
meeste kenmerken maakt het trouwens niet zoveel uit, bijvoorbeeld als het gaat 
om aspecten als geboorteland, stemgedrag, en cultuurparticipatie. De samenhang 
tussen de moeder- en vadergegevens ligt doorgaans tussen de .70 en .85. Voor 
enkele gegevens zijn er – zoals te verwachten viel – echter wel verschillen, met 
name wat betreft kenmerken die gerelateerd zijn aan het hebben van betaald werk 
en vrijwilligerswerk.  
 
6.2.2   Variabelen 
Een groot deel van de variabelen die we hier gebruiken is al in de vorige 
hoofdstukken besproken; we zullen er daarom hier slechts kort aandacht aan 
besteden. 
 
De cognitieve effectmaten zijn: 
•  taalvaardigheid; 
• rekenvaardigheid. 
Voor de specifieke situatie in groep 2 kan nog worden opgemerkt dat de taal- en 
rekentoetsresultaten voor deze groep een indicatie geven van het niveau van 
voorbereidend lezen en rekenen. Het betreft respectievelijk de Cito-toetsen 
Begrippen en Ordenen, waarbij dient te worden opgemerkt dat de toets Ordenen 
behalve rekenvaardigheid ook voor een deel taalvaardigheid meet. 
  
De niet-cognitieve effectmaten zijn: 
• sociale positie; 
• zelfvertrouwen; 
• welbevinden. 
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Binnen de groep predictoren kunnen allereerst enkele gezinsstructurele 
kenmerken worden onderscheiden: 
• etniciteit ouders; 
• opleiding ouders. 
Zoals al opgemerkt, is informatie over etniciteit en opleiding verkregen via de 
ouders zelf. In de analyses die in de vorige hoofdstukken zijn gepresenteerd was 
die gebaseerd op gegevens van de school. We hebben hier dezelfde categorieën 
aangehouden. Voor etniciteit betekent dat: (1) Nederlands, (2) Surinaams/ 
Antilliaans, (3) Turks/Marokkaans, (4) overig allochtoon. Voor opleiding zijn de 
categorieën: (1) lager onderwijs, (2) lager beroepsonderwijs, (3) middelbaar 
beroepsonderwijs, (4) hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. 
Analyse wijst uit dat, als we de gegevens van de scholen en ouders naast elkaar 
leggen, de ouders een wat hoger opleidingsniveau opgeven dan de scholen. Met 
name geldt dit voor laag- dan wel middelbaar opgeleide autochtone ouders. Dit 
betekent dat de verdelingen van de opleidingscategorieën in de verschillende 
deelstudies enigszins van elkaar kunnen verschillen. 
• verblijfsduur 
Verblijfsduur van de ouders kent de volgende categorieën: (1) korter dan 5 jaar, 
(2) 5-9 jaar, (3) 10-14 jaar, (4) 15-19 jaar, (5) 20-24 jaar, (6) 25 jaar en ouder, (7) 
altijd al. Voor de beschrijvende analyses zijn deze gegevens teruggebracht tot vier 
categorieën: (1) minder dan 10 jaar, (2) 10 – 19 jaar, (3) 20 jaar of meer, en (4) 
altijd. Voor de multilevel-analyses zijn echter alleen de eerste drie categorieën 
gehanteerd. In tegenstelling tot de andere kenmerken zijn bij verblijfsduur de 
missings niet geïmputeerd op basis van sociaal-etnische achtergrond, maar van 
etniciteit. 
• cultuurgemeenschap 
Aan de ouders is gevraagd tot welke cultuurgemeenschap zij zich rekenen, 
waarbij 18 categorieën waren voorgegeven. Deze zijn teruggebracht tot vier 
hoofdgroepen: (1) Nederlands, (2) Surinaams/Antilliaans, (3) Turks/Koerdisch, 
Marokkaans/Berber, (4) overig buitenlands. 
• geloof 
De ouders hebben aangegeven tot welke kerk, geloofsgemeenschap of 
levensbeschouwelijke groepering zij zich rekenen. Hier zijn dezelfde vijf 
categorieën als uit een eerdere deelstudie aangehouden: (1) geen, (2) rk, (3) pc, 
(4) islamitisch/hindoe, (5) overig. 
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Vervolgens kunnen de diverse participatie-aspecten worden onderscheiden: 
• arbeidsparticipatie 
Gevraagd is of de ouders op dit moment betaald werk hebben voor 12 uur of meer 
per week. De score daarop is: (0) nee, (1) ja. Voor de beschrijvende analyses is de 
variabele omgezet naar ‘het percentage ouders dat werkt’. 
• godsdienstige participatie 
Gevraagd is hoe vaak de ouders naar godsdienstige bijeenkomsten gaan, 
bijvoorbeeld in een kerk, synagoge of moskee. De gehanteerde antwoord-
categorieën zijn: (1) (praktisch) nooit, (2) enkele keren per jaar, (3) 1 tot 3 keer 
per maand (4) elke week of vaker. 
• politieke participatie 
Er zijn twee vragen gesteld over passieve politieke participatie, in casu deelname 
aan verkiezingen. Gevraagd is of de ouders bij de vorige verkiezingen voor de 
gemeenteraad hebben gestemd, en of ze bij de vorige verkiezingen voor de 
Tweede Kamer hebben gestemd. Voor beide variabelen is een dichotome 
antwoordcategorie gemaakt, namelijk (0) nee, en (1) ja. Vervolgens is één nieuwe 
variabele geconstrueerd door de scores te sommeren. Het resultaat is daarmee: (0) 
0 keer gestemd, (1) 1 keer gestemd, en (2) 2 keer gestemd. 
• participatie in maatschappelijke organisaties 
Aan de ouders is gevraagd of zij als vrijwilliger actief zijn bij organisaties of 
verenigingen, bijvoorbeeld in de eigen buurt of op terreinen als sport, milieu, 
onderwijs, mensenrechten, politiek of gezondheid. De bijbehorende antwoord-
categorieën zijn: (0) nee, en (1) ja. Voor de beschrijvende analyses is deze 
variabele omgezet naar ‘het percentage ouders dat vrijwilligerswerk verricht’. 
• sociale participatie 
Gevraagd is of de ouders wel eens naar een vereniging of club gaan, waarbij er 
een aantal is voorgegeven. Het betreft: (a) sportvereniging, (b) muziek-, 
zangvereniging, muziekschool, (c) jeugd-, club- of buurthuis, wijkcentrum, creati-
viteitscentrum, (d) club van kerk of moskee, (e) hobby-, natuurclub, scouting, 
padvinderij. Ook hier zijn de antwoordmogelijkheden: (0) nee, en (1) ja. Op basis 
van de onderscheiden deelvragen is een nieuwe variabele geconstrueerd door het 
aantal keren dat ‘ja’ is ingevuld op te tellen. De eindscore geeft een indicatie van 
het aantal verschillende verenigingen of clubs waarbij de ouders betrokken zijn. 
Daarbij zijn uiteindelijk drie categorieën gehanteerd: (1) geen, (2) 1, (3) 2 of 
meer.  
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• cultuurparticipatie 
Wat betreft cultuurparticipatie is gebruik gemaakt van drie deelvragen, namelijk 
of de ouders wel eens naar een (a) concert, (b) bioscoop/filmhuis, of (c) museum 
gaan. De antwoordmogelijkheden zijn: (1) nooit, (2) minder dan 1 keer per jaar, 
(3) 1 keer per jaar, (4) 2-3 keer per jaar, (5) 4-11 keer per jaar, (6) 1 x per maand 
of vaker. We hebben een nieuwe variabele geconstrueerd door het gemiddelde te 
berekenen van de scores op de drie items. De uiteindelijke categorieën zijn: (1) 
nooit, (2) minder dan 1 keer per jaar, (3) 1 x per jaar, en (4) 2 keer per jaar of 
vaker. 
  
We hebben geprobeerd deze zes participatie-aspecten samen te vatten tot een of 
meerdere dimensies. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van factor-analyse. 
Echter, het bleek dat de onderlinge samenhangen vrij laag waren (de correlatie r 
bedroeg maximaal .27) en ook de factoren gaven geen duidelijke structuur te zien. 
Er was dus geen aanleiding om de aspecten verder te bundelen. De zinvolheid 
daarvan is overigens ook discutabel. Het gaat bij participatie immers om 
verschillende terreinen, die elk hun eigen positieve of negatieve effecten kunnen 
hebben en juist daarom interessant kunnen zijn. Om die reden hebben we besloten 
de aspecten als zes afzonderlijke factoren in de analyses mee te nemen. 
 
Er is één schoolkenmerk dat in de analyses wordt meegenomen: 
• compositie 
Evenals in eerdere deelstudies wordt in de multilevel-analyses ook een relatie 
gelegd met de sociaal-etnische compositie van de school. We hebben hiervoor 
dezelfde zevendeling aangehouden als in hoofdstuk 4. 
 
 
6.3  Participatie en onderwijsresultaten 
 
In deze paragraaf staat de relatie tussen participatie-aspecten en cognitieve en 
niet-cognitieve effectmaten centraal. De variabelen die in het vorige hoofdstuk 
gepresenteerd zijn kunnen we ons in vier ‘blokken’ ingedeeld denken, namelijk: 
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1.  achtergrondkenmerken ouders  
(etniciteit, opleiding, geloof en cultuurgemeenschap); 

2.  verblijfsduur ouders; 
3.  maatschappelijke participatie ouders  

(arbeid, godsdienst, politiek, maatschappelijke organisaties, sociaal, 
cultureel); 

4.  effectmaten (cognitieve en niet-cognitieve onderwijsresultaten leerlingen). 
 
Hierna worden allereerst de resultaten van enkele beschrijvende analyses 
gepresenteerd. Deze dienen ter beantwoording van de eerste twee 
onderzoeksvragen. Het betreft voornamelijk bivariate samenhangen tussen de 
verschillende kenmerken. Om inzicht in de verdelingen te geven, worden de 
samenhangen van etniciteit met opleiding, geloof, cultuurgemeenschap en 
verblijfsduur gepresenteerd. Daarna worden de relaties tussen de participatie-
aspecten, de achtergrondkenmerken en effectmaten onderzocht. Daartoe worden 
middels één- en twee-weg variantie-analyses de volgende analyses uitgevoerd: 
• samenhangen etniciteit, opleiding, geloof en cultuurgemeenschap met 

verblijfsduur, participatie en effectmaten; 
• samenhangen verblijfsduur met participatie en effectmaten; 
• samenhangen opleiding en verblijfsduur met participatie en effectmaten onder 

constanthouding van etniciteit; 
• samenhangen participatie met effectmaten, zowel totaal als ook onder 

constanthouding (steeds afzonderlijk) van etniciteit, opleiding en verblijfsduur. 
Ter beantwoording van de laatste twee onderzoeksvragen, waarbij het gaat om de 
verklaring van verschillen, worden vervolgens de relaties nogmaals multivariaat 
getoetst met behulp van multilevel-analyses. 
  
6.3.1   Samenhangen tussen predictoren 
In Tabel 6.1 presenteren we allereerst de onderlinge samenhangen tussen de 
predictoren. Ook hier zijn in de tabel de percentages die meer dan 5% boven het 
totaal liggen, dus aanduiden waar er sprake is van oververtegenwoordiging, vet 
gedrukt. 
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Tabel 6.1a – Samenhangen etniciteit met opleiding en verblijfsduur (in %) 

 etniciteit  

 Ned S/A T/M ov totaal 

Opleiding      

LO 3 10 47 17 11 

LBO 24 27 18 13 23 

MBO 47 54 29 40 44 

HBO/ WO 26 9 5 30 22 

      

N=100% 7797 431 1651 801 10680 

Verblijfsduur      

<10 jaar 0 21 19 48 8 

10-19 jaar 0 32 47 26 11 

≥20 jaar 2 48 34 26 10 

altijd 98 0 0 0 71 

      

N=100% 7797 431 1651 801 10680 

 

 

Tabel 6.1b – Samenhangen etniciteit met geloof en cultuurgemeenschap (in %) 

 Etniciteit  

 Ned S/A T/M ov Totaal 

Geloof      

geen 39 7 0 20 30 

RK 37 33 0 21 30 

PC 22 15 1 15 18 

Islam/Hindu 1 41 97 37 19 

overig 2 4 0 8 2 

      

N=100% 7627 400 1543 754 10324 

Cultuurgemeenschap      

Nederlands 99 25 4 33 78 

Surinaams/Antilliaans 0 69 0 2 3 

Turks/Marokkaans 0 0 81 4 12 

overig allochtoon 1 5 15 61 7 

      

N=100% 7696 375 1400 741 10212 



Maatschappelijke participatie van ouders en onderwijsresultaten van kinderen 
 

 227 

Tabel 6.1a maakt duidelijk dat van de Nederlandse ouders slechts 3% hooguit 
lager onderwijs heeft gevolgd; voor de Turkse en Marokkaanse ouders is dit bijna 
de helft, namelijk liefst 47%. Voor de categorie ‘overig allochtoon’ laat de tabel 
een vrij gevarieerd opleidingspatroon zien: relatief veel laag opgeleide ouders 
(13%), maar ook veel hoog opgeleide ouders, meer nog dan de categorie 
Nederlands (30%).  
Wanneer de etniciteit wordt afgezet tegen de verblijfsduur, dan blijkt dat bijna de 
helft van de Surinaamse en Antilliaanse ouders 20 of meer jaar in Nederland 
woont; voor de Turkse en Marokkaanse en de overige allochtone ouders is dat 
ruim een derde, respectievelijk een kwart. 
Tabel 6.1b laat zien dat bijna 40% van de Nederlandse ouders zegt zich tot geen 
geloofsgemeenschap toe te rekenen. Voor de allochtone groepen is dat veel 
minder; de Turkse en Marokkaanse ouders rekenen zich zelfs allemaal tot een 
geloofsgemeenschap. 
Uit de tabel kan ook worden afgeleid dat cultuurgemeenschap te zeer samenvalt 
met etniciteit om nog als afzonderlijke analysevariabele interessant te zijn; 
Cramérs V is dan ook .77. In iets mindere mate geldt dit ook voor geloof (V=.52). 
Van deze beide variabelen zullen we daarom alleen nog de totale samenhangen 
met de participatie-aspecten en de effectmaten laten zien.  
 
6.3.2   Samenhangen tussen predictoren en effectmaten 
In Tabel 6.2 volgen de verschillende samenhangen tussen de predictoren 
onderling en ook met de effectmaten. Het doel hiervan is in beschrijvende zin de 
bivariate samenhangen te laten zien; de multivariate samenhangen komen bij de 
multilevel-analyses aan de orde. Wat betreft de onderscheiden participatieken-
merken vermelden we in de koppen binnen de tabel de aanduidingen zoals die 
eerder zijn gegeven (bv. arbeidsparticipatie, godsdienstige participatie), terwijl we 
voor de categorieën binnen elk van die aspecten de klassen van de vragen uit de 
vragenlijst nemen (bv. bij godsdienstige participatie: % (praktisch) nooit bezoek 
godsdienstige bijeenkomsten).  
In tegenstelling tot eerder gepresenteerde samenhangen zullen we hier voor elke 
samenhang (bv. etniciteit*verblijfsduur) niet de totale samenhangsmaat Cramérs 
V presenteren, maar elke klasse van de te voorspellen variabele gebruiken, zodat 
een beter inzicht wordt verkregen in de structuur van de samenhangen. 
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Tabel 6.2a   Samenhangen etniciteit en opleiding met verblijfsduur, participatie en effectmaten 

(gemiddelden) 

 etniciteit   opleiding    

 Ned S/A T/M ov totaal Eta p LO LBO MBO HBO totaal Eta p 

Verblijfsduur              

% <10 jaar 0 21 19 48 8 .52 ** 18 4 6 8 8 .14  

% 10-19 jaar 0 32 47 26 11 .58 ** 36 8 9 4 11 .30 ** 

% ≥20 jaar 2 48 34 26 10 .48 ** 27 11 8 6 10 .20 * 

% altijd 98 0 0 0 71 .96 ** 20 77 77 81 71 .41 ** 

              

Participatie w.b.:              

Arbeid              

% werkt 87 54 49 52 77 .38 ** 41 75 81 89 77 .32 ** 

Godsdienst              

% (praktisch) nooit 58 36 15 45 49 .31 ** 28 57 50 50 49 .16 * 

% enkele keren p/j 24 44 17 25 24 .11 18 22 26 25 24 .06  

% 1-3 keer p/m 9 13 20 13 11 .12 17 9 11 13 11 .07  

% ≥1 keer p/w 9 7 48 16 15 .39 ** 37 12 13 12 15 .21 * 

Politiek              

% 0 keer 21 45 43 58 28 .28 ** 49 39 25 12 28 .26 ** 

% 1 keer 12 17 26 17 15 .14 26 17 14 10 15 .12  

% 2 keer 67 38 30 25 57 .33 ** 25 44 61 78 57 .32 ** 

Maatschappelijk              

% vrijwilligerswerk 28 12 12 14 24 .16 * 7 17 25 36 24 .20 * 

Sociaal              

% geen vereniging 48 63 48 65 50 .10 59 57 48 43 50 .12  

% 1 47 32 42 30 44 .11 37 39 47 49 44 .09  

% ≥2 5 5 9 5 6 .06 4 4 6 8 6 .06  

Cultuur              

% nooit 14 15 73 24 24 .49 ** 67 30 18 7 24 .41 ** 

% <1 keer p/j 42 60 18 47 40 .20 * 27 50 46 23 40 .22 ** 

% 1 keer p/j 30 16 8 21 25 .19 * 4 16 26 44 25 .28 ** 

% ≥2 keer p/j 13 9 1 9 11 .14 1 4 9 26 11 .28 ** 
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Vervolg tabel 6.2a 

 etniciteit   opleiding    

 Ned S/A T/M ov totaal Eta p LO LBO MBO HBO totaal Eta p 

Taal 987 967 952 969 979 .36 ** 955 975 982 991 979 .28 ** 

Rekenen 57 50 47 52 55 .28 ** 47 53 55 59 55 .26 ** 

Sociale positie 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 .12 3.7 3.8 3.8 3.9 3.8 .11  

Zelfvertrouwen 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 .02 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 .06  

Welbevinden 4.1 4.0 4.0 4.0 4.1 .05 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 .06  

 
 

Tabel 6.2b Samenhangen geloof en cultuurgemeenschap met verblijfsduur, participatie en 

effectmaten (gemiddelden) 

 geloof    cultuurgemeenschap    

 geen RK PC Is/Hi ov totaal Eta p Ned S/A T/M ov totaal Eta p 

Verblijfsduur                

% <10 jaar 2 3 4 25 18 7 .35 ** 1 24 20 42 7 .47 ** 

% 10-19 jaar 2 3 3 40 14 10 .49 ** 2 33 45 30 10 .52 ** 

% ≥20 jaar 4 5 5 32 12 10 .36 ** 4 42 34 21 10 .39 ** 

% altijd 92 89 88 2 56 72 .78 ** 93 1 1 7 74 .84 ** 

                

Participatie w.b.:                

Arbeid                

% werkt 86 84 85 50 69 78 .34 ** 86 53 49 51 78 .36 ** 

Godsdienst                

% (praktisch) nooit 91 42 29 19 41 50 .56 ** 58 32 14 38 51 .30 ** 

% enkele keren p/j 8 43 19 21 17 23 .33 ** 24 46 15 23 23 .11  

% 1-3 keer p/m 1 13 19 18 13 11 .23 * 9 16 17 16 11 .10  

% ≥1 keer p/w 0 2 33 42 30 15 .50 ** 9 6 54 23 15 .40 ** 

Politiek                

% 0 keer 23 27 16 46 36 28 .22 * 21 46 47 57 28 .28 ** 

% 1 keer 14 12 10 22 9 14 .12  13 15 26 12 14 .12  

% 2 keer 62 61 74 31 55 58 .28 ** 66 39 27 30 58 .31 ** 

Maatschappelijk                

% vrijwilligerswerk 23 28 34 12 23 24 .17  28 8 10 16 24 .16  
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Vervolg tabel 6.2b 

 geloof    cultuurgemeenschap    

 geen RK PC Is/Hi ov totaal Eta p Ned S/A T/M ov totaal Eta p 

Sociaal                

% geen vereniging 50 46 51 52 66 50 .07  49 67 50 57 50 .07  

% 1 46 48 42 39 27 44 .08  46 29 41 35 45 .08  

% ≥2 3 6 7 9 7 6 .09  5 4 9 7 6 .06  

Cultuur                

% nooit 11 15 20 62 20 24 .45 ** 14 17 75 37 23 .47 ** 

% <1 keer p/j 40 45 43 25 44 39 .15  43 61 17 38 40 .18 * 

% 1 keer p/j 32 30 25 10 20 26 .19 * 30 14 7 19 26 .18 * 

% ≥2 keer p/j 17 10 12 2 16 11 .16  13 8 1 7 11 .13  

                

Effectmaten                

Taal 986 987 984 954 976 980 .35 ** 986 964 951 963 980 .35 ** 

Rekenen 57 57 56 47 54 55 .28 ** 57 50 47 50 55 .27 ** 

Sociale positie 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8 .12  3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 .10  

Zelfvertrouwen 3.6 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6 .04  3.6 3.6 3.5 3.6 3.6 .02  

Welbevinden 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 4.1 .08  4.1 4.0 4.0 4.0 4.1 .05  

 
 
Uit de samenhangen in Tabel 6.2a met etniciteit volgt dat er grote verschillen zijn 
wat betreft arbeidsparticipatie: van de Nederlanders heeft bijna 90% werk, terwijl 
van de drie onderscheiden categorieën van allochtonen slechts rond de 50% werk 
heeft. Qua actieve godsdienstige participatie valt opnieuw op dat Nederlanders 
daar zeer laag op scoren, terwijl Turken en Marokkanen juist zeer hoog scoren. 
Van de Nederlanders gaat bijna 60% (bijna) nooit naar een godsdienstige 
bijeenkomst; van de Turken en Marokkanen gaat bijna de helft elke week of 
vaker naar de moskee. Wat actieve politieke participatie betreft zijn er vooral 
grote verschillen tussen Nederlanders, die relatief vaak zowel voor de 
Gemeenteraad als de Tweede Kamer hebben gestemd, en de drie allochtone 
categorieën, die vaak helemaal niet hebben gestemd. Op zich is dat natuurlijk niet 
zo verwonderlijk, aangezien er voor niet-Nederlanders andere rechten gelden dan 
voor Nederlanders. Niet-Nederlanders kunnen niet voor de Tweede Kamers 
stemmen. Wanneer ze onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie 



Maatschappelijke participatie van ouders en onderwijsresultaten van kinderen 
 

 231 

kunnen ze dat wel voor de Gemeenteraad; wanneer ze geen onderdaan van een 
lidstaat zijn geldt de eis dat ze ten minste vijf jaar onafgebroken legaal in 
Nederland verblijf moeten hebben gehouden.  
Ook als het gaat om participatie in maatschappelijke organisaties, i.c. om het 
verrichten van vrijwilligerswerk hebben de verschillen betrekking op het onder-
scheid Nederlander versus allochtoon. Met betrekking tot sociale participatie in 
de vorm van deelname aan het verenigingsleven zijn de verschillen zeer gering. 
Bij cultuurparticipatie worden de verschillen vooral veroorzaakt door het feit dat 
Nederlanders relatief vaak participeren, terwijl Turken en Marokkanen dat 
praktisch nooit doen. Uit de samenhangen tussen etniciteit en de effectmaten 
blijkt dat er voornamelijk verschillen bestaan voor taal en rekenen, waarbij de 
Nederlandse kinderen hoog en de Turkse en Marokkaanse kinderen laag scoren. 
Voor de niet-cognitieve effectmaten zijn er nauwelijks verschillen. 
Uit de samenhangen met opleiding blijkt dat er een duidelijk verband is met het 
hebben van werk: naarmate de ouders hoger zijn opgeleid hebben ze vaker werk. 
Niet onverwacht is ook de relatie met cultuurparticipatie: hoe hoger de ouders zijn 
opgeleid, hoe sterker ze op cultureel gebied participeren. Verder blijkt ook hier 
een positief verband met de taal- en rekenprestaties, maar niet met de niet-
cognitieve effectmaten. 
 
Uit Tabel 6.2b wordt duidelijk dat de samenhangen met geloof sterk bepaald 
worden door het onderscheid Nederlanders versus allochtonen, respectievelijk 
geen geloof, RK en PC versus islamitisch/hindu. 
Zoals eerder al opgemerkt vallen de relaties met cultuurgemeenschap praktisch 
geheel samen met die van etniciteit; we zullen er om die reden niet verder meer 
op ingaan. 
 
In Tabel 6.1a hebben we al gezien dat vrijwel alle Nederlanders de verblijfsduur 
‘altijd’ hebben. Om deze reden vergt de analyse van verblijfsduur een speciale 
aanpak, met name als ook etniciteit constant wordt gehouden, om zodoende het 
zelfstandige effect van verblijfsduur te onderzoeken. Tabel 6.2c laat al zien dat de 
totale samenhangen van verblijfsduur met participatie en prestaties vrijwel geheel 
door het onderscheid Nederlands versus allochtoon worden verklaard. In die tabel 
hebben we namelijk een uitsplitsing gemaakt naar de totale steekproef (het linker 
deel) en de steekproef van alleen allochtonen (het rechter deel). (De gemiddelden 
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in het rechter deel van de tabel zijn niet exact gelijk aan de eerste drie kolommen 
in het linker deel omdat in het rechter deel ook enkele honderden Nederlanders  
worden uitgesloten die niet altijd hier hebben gewoond.) 
 

Tabel 6.2c - Samenhangen verblijfduur met participatie en effectmaten (gemiddelden) 

 verblijfsduur 

totale steekproef 

  
 

verblijfsduur 

alleen allochtonen 

  
 

 <10 10-19 ≥20 altijd totaal Eta p <10 10-19 ≥20 totaal Eta p 

Participatie w.b.:              

Arbeid              

% werkt 48 53 55 87 77 .37 ** 47 52 52 51 .04  

Godsdienst              

% (praktisch) nooit 30 21 35 58 49 .27 ** 29 21 30 26 .09  

% enkele keren p/j 25 22 23 24 24 .02  25 21 24 23 .04  

% 1-3 keer p/m 16 20 13 9 11 .11  16 20 14 17 .07  

% ≥1 keer p/w 30 37 28 9 15 .30 ** 30 37 31 33 .07  

Politiek              

% 0 keer 62 43 39 20 28 .29 ** 63 43 41 48 .19 * 

% 1 keer 18 25 21 12 15 .13  18 26 22 22 .07  

% 2 keer 20 32 40 67 57 .34 ** 19 32 37 30 .15  

Maatschappelijk              

% vrijwilligerswerk 11 14 14 28 24 .16  11 13 13 13 .02  

Sociaal              

% geen vereniging 63 51 55 48 50 .09  62 51 54 55 .09  

% 1 32 41 37 47 44 .10  32 41 37 37 .07  

% ≥2 5 8 8 5 6 .05  6 8 8 8 .05  

Cultuur              

% nooit 42 57 45 14 24 .37 ** 43 58 49 51 .12  

% <1 keer p/j 36 28 34 43 40 .10  36 27 35 32 .08  

% 1 keer p/j 17 11 14 30 25 .17  16 11 12 13 .06  

% ≥2 keer p/j 6 4 7 13 11 .11  5 4 5 5 .03  

              

Effectmaten              

Taal 957 958 966 987 979 .33 ** 957 958 962 959 .07  

Rekenen 49 48 50 57 55 .26 ** 48 48 49 49 .05  

Sociale positie 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 .12  3.6 3.7 3.7 3.7 .08  

Zelfvertrouwen 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 .01  3.5 3.6 3.6 3.6 .01  

Welbevinden 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 .05  4.0 4.0 4.0 4.0 .03  
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Met name het constant houden van etniciteit bij het onderzoeken van een relatie 
tussen verblijfduur en bijvoorbeeld arbeidsparticipatie zou een probleem kunnen 
geven. Omdat verblijfsduur voor de Nederlanders namelijk vrijwel geen variatie 
heeft, zal de samenhang tussen verblijfsduur en arbeidsparticipatie voor de Neder-
landers bijna per definitie 0 zijn. Als er binnen de allochtone groepen wel een – 
bijvoorbeeld positieve – samenhang zou zijn tussen verblijfsduur en arbeids-
participatie, dan is de zelfstandige (=partiële) samenhang tussen verblijfsduur en 
werkparticipatie onder constanthouding van etniciteit gelijk aan het (met de 
groepsaantallen gewogen) gemiddelde van de binnen-groepen samenhangen. 
Omdat 73% Nederlander is, zal de 0-samenhang bij de Nederlanders er meestal 
voor zorgen dat de gemiddelde groepssamenhang dicht bij 0 zal liggen. Er zou 
dan de foutieve conclusie worden getrokken dat er op gezinsniveau (=gemiddeld 
binnen groepen) geen samenhang is tussen verblijfsduur en arbeidsparticipatie. In 
deze situatie is er in feite sprake van een interactief effect van etniciteit en 
verblijfsduur op arbeidsparticipatie. We kunnen dus controleren of hier sprake 
van is door twee-weg variantie-analyses uit te voeren met etniciteit (inclusief 
Nederlands) en verblijfsduur als predictoren. In Tabel 6.3 staan in de eerste kolom 
de interactie Eta’s (onder ‘int’) en in de tweede kolom de gemiddelde 
binnengroep Eta’s (onder ‘gem’). 
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Tabel 6.3 Interactieve werking etniciteit*verblijfsduur en gemiddelde binnengroep werking 

(incl. Nederlanders) 

   int gem  

Participatie w.b.:   

Arbeid   

% werkt .11 .05 

Godsdienst   

% (praktisch) nooit .04 .04 

% enkele keren p/j .03 .01 

% 1-3 keer p/m .02 .04 

% ≥1 keer p/w .04 .02 

Politiek   

% 0 keer .07 .10 

% 1 keer .03 .03 

% 2 keer .05 .08 

Maatschappelijk   

% vrijwilligerswerk .02 .03 

Sociaal   

% geen vereniging .03 .05 

% 1 .02 .04 

% ≥2 .02 .02 

Cultuur   

% nooit .05 .02 

% <1 keer p/j .03 .03 

% 1 keer p/j .03 .01 

% ≥2 keer p/j .03 .03 

   

Effectmaten   

Taal .05 .06 

Rekenen .02 .04 

Sociale positie .03 .04 

Zelfvertrouwen .02 .01 

Welbevinden .01 .02  

 
 



Maatschappelijke participatie van ouders en onderwijsresultaten van kinderen 
 

 235 

We zien dat er nergens sprake is van interactie. Omdat de samenhangen voor de 
Nederlanders per definitie bijna 0 zijn, kan de conclusie alleen maar zijn dat de 
samenhangen binnen de overige etnische groepen ook (bijna) 0 moeten zijn 
(=geen interactie). In de kolom met gemiddelde binnengroep samenhangen (over 
alle vier de etnische groepen heen) zien we ook vrijwel alleen zeer lage 
samenhangen, maar zoals gezegd kunnen deze een wat vertekend beeld geven van 
de feitelijke samenhangen binnen de allochtone groepen. 
Hoewel het in deze situatie (ook binnen de allochtone groepen zijn de 
samenhangen vrijwel 0) dus niet strikt noodzakelijk is om de Nederlanders af te 
zonderen van de analyse, zullen we toch deze weg bewandelen, omdat dit altijd 
een betrouwbaarder beeld van de zelfstandige werking van verblijfsduur geeft. 
Daarom zijn verder in alle analyses waar etniciteit in combinatie met 
verblijfsduur wordt gebruikt, alleen de allochtonen in de analyse betrokken. 
 
Tabel 6.4 laat de zelfstandige effecten van opleiding en verblijfsduur onder 
constanthouding van etniciteit zien. Deze effecten mogen alleen geïnterpreteerd 
worden als ‘het effect zoals dat binnen alle etnische groepen bestaat’ als de 
binnengroep samenhangen niet teveel verschillen tussen de etnische groepen, dus 
als er geen interactie etniciteit*opleiding, respectievelijk etniciteit*verblijfsduur 
is. De interactie Eta’s staan in de tabel vermeld onder ‘int’. 
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Tabel 6.4a Samenhangen opleiding en verblijfduur met participatie en effectmaten onder 

constanthouding van etniciteit (gemiddelden) 

 opleiding     verblijfsduura     

 LO LBO MBO HBO totaal Eta p   int <10 10-

19 

≥20 totaal Eta p  int 

Verblijfsduur                

% <10 jaar 6 6 8 10 8 .05  .12        

% 10-19 jaar 13 10 11 10 11 .03  .05        

% ≥20 jaar 10 12 10 10 10 .03  .12        

% altijd 71 72 72 70 71 .05  .01        

                

Participatie  

w.b.: 

               

Arbeid                

% werkt 55 74 80 86 77 .20 * .06 47 53 52 51 .05  .18* 

Godsdienst                

% (praktisch)  

nooit 

51 55 48 45 49 .08  .07 23 25 31 26 .08  .06 

% enkele keren  

p/j 

20 22 25 24 24 .04  .04 25 23 23 23 .02  .02 

% 1-3 keer p/m 12 9 11 14 11 .05  .06 17 20 14 17 .06  .03 

% ≥1 keer p/w 18 13 15 17 15 .04  .05 35 33 32 33 .03  .05 

Politiek                

% 0 keer 41 40 25 13 28 .23 ** .10 61 44 41 48 .16 * .11 

% 1 keer 20 17 15 11 15 .07  .03 19 25 22 22 .05  .04 

% 2 keer 39 42 60 76 57 .26 ** .09 20 32 37 30 .14  .11 

Maatschappelijk                

% 

vrijwilligerswerk 

12 17 25 35 24 .17 * .03 11 14 13 13 .03  .04 

Sociaal                

% geen vereniging 61 57 47 42 50 .13  .04 60 53 54 55 .06  .06 

% 1 38 38 47 49 44 .09  .05 34 39 37 37 .04  .05 

% ≥2 1 5 6 9 6 .09  .05 6 8 8 8 .04  .03 
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vervolg 6.4a 
 opleiding verblijfsduura 

 LO LBO MBO HBO to-

taal 

Eta p int <10 10-

19 

≥20 to-

taal 

Eta p int 

Cultuur                

% nooit 44 32 21 12 24 .24 ** .06 51 52 50 51 .02  .08 

% <1 keer p/j 41 49 45 20 40 .22 ** .10 32 31 34 32 .03  .06 

% 1 keer p/j 11 15 26 42 25 .23 ** .04 13 12 12 13 .02  .06 

% ≥2 keer p/j 5 4 9 26 11 .25 ** .07 4 5 5 5 .02  .04 

                

Effectmaten                

Taal 969 974 981 987 979 .16  .06 953 960 962 959 .11  .07 

Rekenen 51 53 55 58 55 .17 * .07 47 49 50 49 .07  .05 

Sociale positie 3.7 3.8 3.8 3.9 3.8 .08  .04 3.6 3.7 3.7 3.7 .08  .06 

Zelfvertrouwen 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 .06  .02 3.5 3.6 3.6 3.6 .02  .04 

Welbevinden 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 .05  .02 4.0 4.0 4.0 4.0 .04  .02 
a alleen allochtonen 

 
Deze tabel bevestigt nog eens dat de samenhangen tussen verblijfsduur en 
participatie en effectmaten, afgezien van arbeids- en politieke participatie, ook 
binnen de allochtone groepen vrijwel afwezig zijn. 
 
We kunnen concluderen dat alle samenhangen, behalve van verblijfsduur met 
arbeidsparticipatie, in deze vorm binnen elk van de etnische groepen zijn terug te 
vinden (geen interactie). De samenhang tussen verblijfsduur en arbeidsparticipatie 
kan alleen zinvol worden geïnterpreteerd binnen de etnische groepen, zoals Tabel 
6.4b laat zien. 
 
Tabel 6.4b   Arbeidsparticipatie naar verblijfsduur en etniciteit (gemiddelden) 

 verblijfsduura  

 <10 10-19 ≥20 totaal 

Sur/Ant 37 60 57 54 

Turk/Mar 61 49 44 49 

ov all 38 61 69 52 

totaal 47 52 52 51  
a alleen allochtonen 
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We zien dat bij Surinamers en Antillianen en overige allochtonen de 
arbeidsparticipatie na 10 jaar verblijf boven het gemiddelde ligt, terwijl dit bij de 
Turken en Marokkanen na 10 jaar juist onder het gemiddelde komt. Door deze 
tegengesteld lopende trends is er totaal voor allochtonen geen samenhang tussen 
verblijfsduur en arbeidsparticipatie. 
 
In Tabel 6.5 – Tabel 6.10 geven we de samenhangen tussen de participatiek-
enmerken en effectmaten. Per aspect van participatie worden twee tabellen 
gepresenteerd. In de eerste tabel is dan eerst de totale samenhang gegeven en 
daarnaast de zelfstandige werking onder constanthouding van etniciteit. In de 
tweede tabel gaat het om de zelfstandige werkingen onder constanthouding van 
opleiding en verblijfsduur (inclusief Nederlanders). 
 
Om te controleren of de zelfstandige werkingen ook mogen worden 
geïnterpreteerd als de samenhang zoals die voorkomt op alle niveaus van 
respectievelijk etniciteit, opleiding en verblijfsduur, zijn ook hier twee-weg 
variantie-analyses uitgevoerd om inzicht te krijgen in het bestaan van mogelijke 
interactieve effecten. Zo zijn er in totaal 3 (etniciteit/ opleiding/verblijfsduur) * 6 
(participatiekenmerken) * 5 (effectmaten) = 90 interactie Eta’s berekend. Om niet 
te veel niet-significante effecten in de tabellen te hoeven presenteren, vermelden 
we alleen dat de hoogst gevonden interactie Eta .09 is, terwijl veruit de meeste 
interactie-effecten rond Eta=.03 liggen. We kunnen dan ook constateren dat alle 
partiële samenhangen in de hierna volgende tabellen zijn te interpreteren als 
gemiddelde binnen etniciteit/opleiding/verblijfsduur effecten. 
 

Tabel 6.5a - Samenhangen arbeidsparticipatie met effectmaten (gemiddelden) 

constant gehouden:      etniciteit   

 arbeid    arbeid    

 nee ja totaal Eta p nee ja totaal Eta p 

Effectmaten           

Taal 966 983 979 .20 ** 974 981 979 .09  

Rekenen 50 56 55 .18 * 52 55 55 .09  

Sociale positie 3.7 3.8 3.8 .10  3.7 3.8 3.8 .07  

Zelfvertrouwen 3.5 3.6 3.6 .03  3.5 3.6 3.6 .03  

Welbevinden 4.0 4.1 4.1 .04  4.0 4.1 4.1 .03  
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Tabel 6.5b - Samenhangen arbeidsparticipatie met effectmaten (gemiddelden) 

constant gehouden:              opleiding   verblijfsduur   

 arbeid    arbeid    

 nee ja totaal Eta p nee ja totaal Eta p 

Effectmaten           

Taal 971 982 979 .13  973 981 979 .09  

Rekenen 52 56 55 .11  52 55 55 .09  

Sociale positie 3.7 3.8 3.8 .07  3.7 3.8 3.8 .07  

Zelfvertrouwen 3.6 3.6 3.6 .02  3.5 3.6 3.6 .03  

Welbevinden 4.0 4.1 4.1 .03  4.0 4.1 4.1 .03  

 

 

Tabel 6.6a   Samenhangen godsdienstige participatie met effectmaten (gemiddelden) 

constant gehouden:       etniciteit   

 godsdienst    godsdienst    

 nooit p/j p/m p/w totaal Eta p nooit p/j p/m p/w totaal Eta p 

Effectmaten               

Taal 983 982 974 968 979 .16  979 981 978 978 979 .03  

Rekenen 55 56 54 51 55 .12  54 56 55 55 55 .05  

Sociale positie 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 .04  3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 .01  

Zelfvertrouwen 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 .01  3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 .02  

Welbevinden 4.1 4.1 4.0 4.0 4.1 .03  4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 .02  

 

 

Tabel 6.6b   Samenhangen godsdienstige participatie met effectmaten (gemiddelden) 

constant gehouden: Opleiding   verblijfsduur   

 godsdienst    godsdienst    

 nooit p/j p/m p/w totaal Eta p nooit p/j p/m p/w totaal Eta p 

Effectmaten               

Taal 982 981 974 971 979 .11  980 982 977 975 979 .06  

Rekenen 55 56 54 53 55 .08  55 56 55 54 55 .05  

Sociale positie 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 .02  3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 .01  

Zelfvertrouwen 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 .02  3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 .02  

Welbevinden 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 .03  4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 .02  

 



Sociale Integratie in het Primair Onderwijs 
 

 240

Tabel 6.7a   Samenhangen politieke participatie met effectmaten (gemiddelden) 

constant gehouden:       etniciteit   

 politiek    politiek    

 nee 1 2 totaal Eta p nee 1 2 totaal Eta p 

Effectmaten             

Taal 970 973 985 979 .20 ** 974 977 982 979 .10  

Rekenen 51 53 57 55 .18 * 53 54 56 55 .11  

Sociale positie 3.7 3.8 3.8 3.8 .09  3.7 3.8 3.8 3.8 .06  

Zelfvertrouwen 3.5 3.6 3.6 3.6 .04  3.5 3.6 3.6 3.6 .04  

Welbevinden 4.0 4.0 4.1 4.1 .05  4.0 4.1 4.1 4.1 .03  

 

 

Tabel 6.7b   Samenhangen politieke participatie met effectmaten (gemiddelden) 

constant gehouden: opleiding   verblijfsduur   

 politiek    politiek    

 nee 1 2 totaal Eta p nee 1 2 totaal Eta p 

Effectmaten             

Taal 973 975 983 979 .12  975 976 982 979 .10  

Rekenen 53 54 56 55 .11  53 54 56 55 .11  

Sociale positie 3.7 3.8 3.8 3.8 .06  3.8 3.8 3.8 3.8 .06  

Zelfvertrouwen 3.6 3.6 3.6 3.6 .02  3.5 3.5 3.6 3.6 .04  

Welbevinden 4.0 4.1 4.1 4.1 .03  4.0 4.1 4.1 4.1 .03  

 

 

Tabel 6.8a   Samenhangen maatschappelijke participatie met effectmaten (gemiddelden) 

constant gehouden:      etniciteit   

 maatschappelijk    maatschappelijk    

 nee ja totaal Eta p nee ja totaal Eta p 

Effectmaten           

Taal 977 986 979 .11  978 983 979 .06  

Rekenen 54 58 55 .11  54 56 55 .07  

Sociale positie 3.8 3.9 3.8 .07  3.8 3.8 3.8 .05  

Zelfvertrouwen 3.6 3.6 3.6 .03  3.6 3.6 3.6 .03  

Welbevinden 4.1 4.1 4.1 .02  4.1 4.1 4.1 .01  
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Tabel 6.8b   Samenhangen maatschappelijke participatie met effectmaten (gemiddelden) 

constant gehouden: opleiding   verblijfsduur   

 maatschappelijk    maatschappelijk    

 nee ja totaal Eta p nee ja totaal Eta p 

Effectmaten           

Taal 978 983 979 .06  978 983 979 .06  

Rekenen 54 56 55 .07  54 57 55 .08  

Sociale positie 3.8 3.8 3.8 .04  3.8 3.8 3.8 .05  

Zelfvertrouwen 3.6 3.6 3.6 .02  3.6 3.6 3.6 .03  

Welbevinden 4.1 4.1 4.1 .01  4.1 4.1 4.1 .01  

 

 

Tabel 6.9a   Samenhangen sociale participatie met effectmaten (gemiddelden) 

constant gehouden:       etniciteit   

 sociaal    sociaal    

 geen 1 ≥2 totaal Eta p geen 1 ≥2 totaal Eta p 

Effectmaten             

Taal 977 982 977 979 .07  977 981 980 979 .05  

Rekenen 54 56 55 55 .08  54 56 56 55 .07  

Sociale positie 3.8 3.8 3.8 3.8 .06  3.8 3.8 3.8 3.8 .05  

Zelfvertrouwen 3.5 3.6 3.6 3.6 .04  3.5 3.6 3.6 3.6 .04  

Welbevinden 4.1 4.1 4.1 4.1 .02  4.1 4.1 4.1 4.1 .02  

 

 

Tabel 6.9b   Samenhangen sociale participatie met effectmaten (gemiddelden) 

constant gehouden: opleiding   verblijfsduur   

 sociaal    sociaal    

 geen 1 ≥2 totaal Eta p geen 1 ≥2 totaal Eta p 

Effectmaten             

Taal 978 981 975 979 .05  978 981 979 979 .04  

Rekenen 54 56 54 55 .05  54 56 55 55 .06  

Sociale positie 3.8 3.8 3.8 3.8 .04  3.8 3.8 3.8 3.8 .05  

Zelfvertrouwen 3.6 3.6 3.6 3.6 .04  3.5 3.6 3.6 3.6 .04  

Welbevinden 4.1 4.1 4.1 4.1 .02  4.1 4.1 4.1 4.1 .02  
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Tabel 6.10a   Samenhangen culturele participatie met effectmaten (gemiddelden) 

constant gehouden:     etniciteit   

 cultuur    cultuur    

 nooit <1 p/j 1 p/j ≥2 p/j totaal Eta p nooit <1 p/j 1 p/j ≥2 p/j totaal Eta p 

Effectmaten               

Taal 964 980 988 991 979 .26 ** 973 978 984 986 979 .12  

Rekenen 50 55 58 59 55 .23 ** 52 54 57 58 55 .13  

Sociale positie 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8 .11  3.7 3.8 3.8 3.9 3.8 .07  

Zelfvertrouwen 3.5 3.6 3.6 3.7 3.6 .06  3.5 3.6 3.6 3.7 3.6 .05  

Welbevinden 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 .06  4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 .04  

 

 

Tabel 6.10b   Samenhangen culturele participatie met effectmaten (gemiddelden) 

constant gehouden: opleiding   verblijfsduur   

 cultuur    cultuur    

 nooit <1 

p/j 

1 p/j ≥2 

p/j 

totaal Eta p nooit <1 

p/j 

1 p/j ≥2 

p/j 

totaal Eta p 

Effectmaten               

Taal 970 980 984 986 979 .15  971 979 985 988 979 .16  

Rekenen 52 55 56 57 55 .13  52 54 57 58 55 .15  

Sociale positie 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 .06  3.7 3.8 3.8 3.9 3.8 .07  

Zelfvertrouwen 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 .03  3.5 3.6 3.6 3.7 3.6 .06  

Welbevinden 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 .03  4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 .05  

 
 
Als we kijken naar de resultaten in het linker deel van de a-tabellen, waarin steeds 
de totale samenhangen worden gepresenteerd, kunnen we constateren dat er wat 
betreft de taal- en rekenprestaties een trend bestaat dat arbeids-, politieke, 
maatschappelijke en culturele participatie gepaard gaat met hogere taal- en 
rekenprestaties. Voor godsdienstige participatie is er een negatief verband: meer 
bezoek van godsdienstige bijeenkomsten gaat samen met lagere prestaties. De 
samenhang met sociale participatie is wat onduidelijker: de prestaties zijn het 
hoogst wanneer ouders bij één vereniging of club betrokken zijn en het laagst 
wanneer ze bij geen of bij meer dan één vereniging of club betrokken zijn. 
Opgemerkt moet worden dat deze trends alleen wat betreft arbeids-, politieke en 
cultuurparticipatie significant zijn. De verbanden zijn daarbij voor taal wat sterker 
dan voor rekenen. Wat betreft de niet-cognitieve effectmaten, de sociale positie, 
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het zelfvertrouwen en welbevinden, is er in geen enkel geval sprake van 
significante samenhangen.  
  
Als we vervolgens naar de tabeldelen kijken waarin de achtergrondkenmerken 
etniciteit, respectievelijk opleiding en verblijfsduur constant zijn gehouden, zien 
we dat er voor geen enkel aspect van participatie sprake is van 
significante/relevante zelfstandige werkingen op de effectmaten. Met andere 
woorden: als we rekening houden met verschillen in de etnische herkomst, 
respectievelijk opleiding en verblijfsduur van de ouders blijft er van de effecten – 
voorzover ze bestonden – niets meer over. 
 
Alle bovenstaande tabellen laten nogmaals zien dat van samenhangen met de niet-
cognitieve maten helemaal geen sprake is, ook niet als het totale, dus niet-partiële, 
samenhangen betreft. Om die reden zullen we ons in de hierna volgende 
multilevel-analyses beperken tot taal en rekenen als te voorspellen variabelen. 
 
 
6.4 Multilevel-analyses 
 
Tot nu toe hebben we de samenhangen tussen de participatie-aspecten en 
effectmaten geanalyseerd door gebruik te maken van een-niveau analyse-
technieken. Als het puur gaat om het bestuderen van dergelijke samenhangen is 
dat een adequate methode (Snijders & Bosker, 1999). Omdat we echter ook 
geïnteresseerd zijn in eventuele verschillen tussen scholen en de sociaal-etnische 
samenstelling daarvan, zullen we hierna nogmaals de aanwezigheid van 
zelfstandige participatie-effecten onderzoeken, alsmede het bestaan van een 
zelfstandig verblijfsduur- en compositie-effect, maar nu met behulp van 
multilevel-analyse. 
 
We zullen twee soorten modellen (A en B) toetsen, die verschillen in de laatst 
toegevoegde predictor en in de etnische groepen die geanalyseerd worden. In 
beide modellen worden eerst etniciteit, opleiding, participatie en hun interactie 
ingevoerd in een aantal stappen. In model A wordt als laatste ‘schoolcompositie’ 
toegevoegd en worden alle vier de etnische groepen in de analyse betrokken. In 
model B wordt als laatste ‘verblijfsduur’ toegevoegd en worden alleen de drie 
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allochtone groepen in de analyse betrokken. 
De opzet van de analyses is in grote lijnen vergelijkbaar met die uit de deelstudie 
naar compositie-effecten en meerderheids- en minderheidspositie (hoofdstuk 4). 
We zullen er om die reden hier minder diepgaand op in gaan. Eerst iets over de 
modeltoetsingen. 
• Met behulp van model 0 gaan we allereerst na hoe de variantie verdeeld is 

tussen het leerling- en het schoolniveau. 
• In model 1 worden etniciteit en opleiding toegevoegd aan model 0. In model 

A is wat betreft etniciteit ‘Nederlands’ de referentiegroep, in model B ‘overig 
allochtoon’. Opleiding is steeds opgenomen in de vorm van drie 
dichotomieën: ‘LO’, ‘LBO’ en ‘MBO’. Het opleidingsniveau ‘HBO/WO’ 
fungeert als referentiegroep. 

• In model 2 worden de zes participatie-variabelen toegevoegd aan model 0. In 
tegenstelling tot de beschrijvende analyses zijn de samenhangen hier dus 
steeds onder constanthouding van de andere participatie-variabelen. 

• In model 3 worden de zes participatie-variabelen toegevoegd aan model 1. 
Hiermee kunnen we dus toetsen of er sprake is van een zelfstandige werking 
van participatie, dus nadat gecontroleerd is voor de werking die etniciteit en 
opleiding op de effectmaten hebben. 

• In model 4 worden de producten van etniciteit en opleiding met participatie 
toegevoegd aan model 3. Hiermee wordt getoetst op de aanwezigheid van 
interactieve effecten etniciteit*participatie en opleiding*participatie op de 
effectmaten. 

• In model 5 wordt in model A de schoolcompositie en in model B de 
verblijfsduur toegevoegd aan model 3 om te bekijken of compositie, 
respectievelijk verblijfsduur een zelfstandige werking hebben los van 
etniciteit en opleiding en participatie. Voor compositie is als 
referentiecategorie ‘90% of meer autochtoon, kansrijk’ als referentiecategorie 
genomen. Voor verblijfsduur is de oorspronkelijke indeling met zes 
categorieën gehanteerd. 

 
In de tabellen wordt de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (B) vermeld en 
de bijbehorende standaardfout (s.e.). Ook wordt aangegeven in welke mate de 
schattingen significant van 0 afwijken. De totale steekproef telt 583 scholen; 
daarmee overeenstemmend hebben we als criterium voor zwakke effecten, van 
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net-significant tot iets sterker, een z-waarde tussen 3.6 en 4.8 aangehouden; voor 
sterkere effecten is een z-waarde groter dan 4.8 aangehouden. De steekproef met 
alleen allochtone leerlingen telt 395 scholen. Daarvoor is als criterium voor 
zwakke effecten een z-waarde groter dan 2.98 genomen, en voor sterkere effecten 
een z-waarde groter dan 3.97. In de tabellen zijn zwakke effecten aangegeven met 
*, terwijl sterkere effecten worden aangeduid met **. 
 
De tabellen zijn als volgt opgebouwd. In het tabeldeel ‘variantiecomponenten’ 
staat bij model 0 de procentuele verdeling van de totale variantie in de 
effectmaten naar leerling- en schoolniveau. In de volgende modellen is 
vervolgens berekend welk deel van de variantie op elk van deze niveaus verklaard 
wordt door de ingevoerde predictoren. Deze variantieverklaringen zijn voor 
model 1 en model 2 berekend ten opzichte van model 0. Daarna is voor model 3 
de verklaring door model 1 afgetrokken, waardoor onder model 3 de toevoeging 
in variantieverklaring staat na invoering van etniciteit en opleiding. Bij model 4 
staat de toevoeging in variantieverklaring door interacties ten opzichte van model 
3. Onder model 5 staat dan de toevoeging ten opzichte van model 3 door 
schoolcompositie, respectievelijk verblijfsduur. 
  
De waarden achter Chi2/df worden gebruikt om te toetsen of een model 
significant afwijkt van een ander model:  
• voor model 1 en 2 is getoetst ten opzichte van model 0;  
• voor model 3 ten opzichte van model 1; 
• voor model 4 en 5 ten opzichte van model 3.  
De gegeven waarde is een Chi2 waarde die berekend is door de Chi2 waarde 
(‘deviance’) van het referentiemodel te verminderen met de Chi2 waarde van het 
model waarvoor men wil bekijken of het significant afwijkt. Het verschil in Chi2 
waarden wordt vervolgens gedeeld door het verschil in vrijheidsgraden van beide 
modellen. Voor de totale steekproef met n=583 scholen duidt een waarde van 
Chi2/df >13 bij df=1 op een net-significant verschil, bij df=6 (model 1, 2, 3 en 5) 
is het >5, bij df=36 (model 4) is het >2. Voor de steekproef van alleen scholen 
met allochtonen met n=395 is het criterium 7.8 bij df=1, 3.1 bij df=6 (model 1, 2, 
3, 5) en 1.7 als df=36 (model 4). 
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Hierna volgen Tabel 6.11 en Tabel 6.12 met de resultaten van de multilevel-
analyses met de cognitieve effectmaten, taal en rekenen; eerst voor totale steek-
proef, en daarna voor de steekproef met alleen scholen met allochtone leerlingen. 
 
Tabel 6.11a – Resultaten multilevel-analyses taal, alle leerlingen 

model 0  1   2   3   4   5  

  B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p 

Regressie-coëfficiënten               

Etniciteita                 

Sur/Ant  -5.7 1.7 **    -13.3 1.8 **    -11.8 1.8 ** 

Turk/Mar  -25.4 1.1 **    -21.4 1.3 **    -19.6 1.4 ** 

Overig  -15.7 1.3 **    -12.1 1.3 **    -11.1 1.3 ** 

Opleidingb                 

LO  -17.1 1.3 **    -12.1 1.4 **    -11.7 1.4 ** 

LBO  -12.8 1.0 **    -9.0 1.0 **    -8.8 1.0 ** 

MBO  -6.7 .8 **    -4.5 .9 **    -4.5 .9 ** 

Participatie                 

Arbeid     6.9 .8 ** 3.7 .8 *    3.3 .8  

Godsdienst     -3.2 .3 ** -.7 .4     -.7 .4  

Politiek     3.6 .4 ** 2.0 .4 **    1.9 .4 ** 

Maatschappelijk     4.2 .8 ** 2.3 .8     2.2 .8  

Sociaal     .2 .6  .4 .5     .4 .5  

Cultuur     5.2 .4 ** 2.4 .4 **    2.4 .4 ** 

Interactie E/O*P                 

Compositiec                 

≥50% T/M, ≤lbo              -7.4 2.3  

≥50% all, ≤lbo              -7.9 2.5  

zeer heterogeen              -2.9 2.1  

≥50% aut, ≤lbo              -.2 1.8  

≥50% mbo              -.8 2.3  

≥50% hbo/wo              -3.6 1.6  

Variantie-componenten                

Schoolniveau (%) 19.1 54.0   36.9   +1.1   +1.3   +1.5   

Chi2/df  164  ** 108  ** 19  * 2  ns 3  ns 

Referentiecategorie: a Nederlands; b HBO/WO; c kansrijk, ���� DXWRFKWRRQ 
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In Tabel 6.11a onder model 0 zien we dat ruim 80% van de variantie in taal-
prestaties gebonden is aan het leerlingniveau en bijna 20% aan het schoolniveau. 
Model 1 maakt duidelijk dat er sterke effecten uitgaan van etniciteit en opleiding. 
Vergeleken met de referentiecategorie Nederlanders scoren Turkse en 
Marokkaanse leerlingen ruim 25 punten lager, terwijl de andere twee categorieën 
elk ruim 15 punten lager scoren. (Ter informatie: de standaarddeviatie van de 
taalprestaties voor de totale steekproef is 37). Hierbij is al gecontroleerd voor het 
– gelijktijdig ingevoerde – opleidingseffect. Het – eveneens gecorrigeerde – 
opleidingseffect is minder sterk dan het etniciteitseffect. Vergeleken met de hoger 
opgeleiden (HBO/WO) scoren kinderen van ouders met hooguit lager onderwijs 
ruim 17 punten lager. Etniciteit en opleiding verklaren 6.4% van de 
leerlingniveau-variantie en 54% van de schoolniveau-variantie. 
Onder model 2 valt af te leiden dat er van alle participatie-aspecten, met 
uitzondering van sociale participatie, i.c. deelname aan het verenigingsleven, 
significante effecten uitgaan. Zoals reeds opgemerkt, is er elk van de aspecten 
gecontroleerd voor de andere vijf aspecten. Bij de interpretatie van deze effecten 
dient overigens rekening te worden gehouden met het feit dat de aspecten 
verschillende aantallen categorieën hebben. Voor arbeidsparticipatie betekent dit 
bijvoorbeeld dat het kind van iemand met werk 6.9 punten lager scoort op de 
taaltoets dan iemand zonder werk. Voor godsdienst, dat vier categorieën heeft, 
betekent het dat leerlingen van ouders die elke week of vaker naar een 
godsdienstige bijeenkomst gaan 9.6 punten lager scoren dan ouders die nooit 
gaan. Zo bezien, is het effect van cultuurparticipatie, eveneens met vier cate-
gorieën, het sterkst: kinderen van ouders die 2 keer of vaker per jaar naar een 
culturele bijeenkomst scoren 15.6 punten hoger dan kinderen van ouders die nooit 
gaan. De participatie-aspecten verklaren 4.3% van de leerlingniveau-variantie en 
36.9% van de schoolniveau-variantie. 
Als we in model 3 zowel de achtergrondkenmerken als de participatie-aspecten 
tegelijk invoeren zien we dat de effecten van etniciteit en opleiding wat kleiner 
worden, maar toch allemaal sterk significant blijven. Van de participatie-aspecten 
blijven alleen arbeids-, politieke en cultuurparticipatie significant; de eerste zwak 
en de tweede en derde sterk significant. Het betreft hier dus de zelfstandige 
werking van participatie, waarbij gecontroleerd is voor etniciteit en opleiding.  
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Vergeleken met model 1 is de extra variantieverklaring door toevoeging van de 
participatie-aspecten echter gering: ongeveer 1% extra op leerlingniveau en 
eveneens 1% extra op schoolniveau. 
Onder model 4 hebben we getoetst op interactie-effecten tussen etniciteit, 
respectievelijk opleiding en de participatie-aspecten (in de tabel aangeduid met 
‘E/O*P’). Geen van de interacties bleek echter significant te zijn. Dit houdt dus in 
dat de effecten van participatie niet verschillen voor de onderscheiden etniciteits- 
en opleidingscategorieën. 
Bij model 5 hebben we nog de schoolcompositie toegevoegd aan model 3. Hier 
blijkt dat er weliswaar redelijk sterke negatieve effecten zijn van de twee 
schooltypes met meer dan 50% allochtone leerlingen vergeleken met het kansrijke 
type, maar dat die effecten volgens onze criteria niet significant zijn. Tevens blijkt 
dat onder invloed van schoolcompositie enkele effecten van de achtergrond-
kenmerken en participatie-aspecten iets dalen. 
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Tabel 6.11b   Resultaten multilevel-analyses rekenen, alle leerlingen 

model 0  1   2   3   4   5  

  B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p 

Regressie-coëfficiënten 

Etniciteita                 

Sur/Ant  -5.4 .7 **    -4.6 .7 **    -4.2 .7 ** 

Turk/Mar  -6.7 .4 **    -5.5 .5 **    -5.2 .5 ** 

overig  -4.6 .5 **    -3.3 .5 **    -3.1 .5 ** 

Opleidingb                 

LO  -7.4 .5 **    -5.4 .5 **    -5.3 .5 ** 

LBO  -5.4 .4 **    -3.8 .4 **    -3.8 .4 ** 

MBO  -3.3 .3 **    -2.4 .3 **    -2.3 .3 ** 

Participatie                 

Arbeid     2.5 .3 ** 1.4 .3 *    1.4 .3 * 

Godsdienst     -.7 .1 ** .0 .1     .0 .1  

Politiek     1.2 .2 ** .7 .2 *    .7 .2 * 

Maatschappelijk     1.7 .3 ** 1.1 .3 *    1.1 .3 * 

Sociaal     .3 .2  .4 .2     .4 .2  

Cultuur     1.9 .1 ** 1.0 .2 **    1.0 .2 ** 

Interactie E/O*P                 

Compositiec                 

≥50% T/M, ≤lbo              -1.2 1.0  

≥50% all, ≤lbo              -2.7 1.1  

zeer heterogeen              -1.6 .9  

≥50% aut, ≤lbo              .0 .8  

≥50% mbo              -.1 1.0  

≥50% hbo/wo              -1.0 .7  

Variantie-componenten 

Leerlingniveau (%) 80.8 5.2   3.9   +1.1   +.2   +.0   

Schoolniveau (%) 19.2 35.1   27.4   +1.5   +.0   +1.2   

Chi2/df  120  ** 90  ** 22  ** 3  * 2  ns 

Referentiecategorie: a Nederlands; b HBO/WO; c kansrijk, ���� DXWRFKWRRQ 
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De resultaten met betrekking tot de rekenprestaties in Tabel 6.11b zijn in grote 
lijnen vergelijkbaar met die wat betreft de taalprestaties. De coëfficiënten zijn wat 
kleiner, hetgeen overigens voornamelijk veroorzaakt wordt door de andere 
verdeling van de rekenprestaties. (Ter informatie: de standaarddeviatie van de 
rekenprestaties bedraagt 17). Uiteindelijk blijkt ook hier dat er na controle voor 
etniciteit en opleiding nog geringe effecten resteren voor met name cultuurpartici-
patie. De gezamenlijke extra toegevoegde verklaring, na etniciteit en opleiding, is 
echter gering, namelijk ruim 1% van de variantie op leerlingniveau en 1.5% van 
de variantie op schoolniveau. Daarbij dient bovendien bedacht te worden dat het 
om zes aspecten gaat. 
 
Tabel 6.12a – Resultaten multilevel-analyses taal, alleen allochtone leerlingen 

model 0  1   2   3   4   5  

  B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p 

Regressie-coëfficiënten                

Etniciteita                 

Sur/Ant  .0 1.9     -1.1 1.9     -2.4 1.9  

Turk/Mar -10.7 1.5 **    -8.4 1.6 **    -9.5 1.6 ** 

Opleidingb                 

LO -13.1 2.0 **    -9.4 2.2 **    -10.8 2.2 ** 

LBO  -8.7 2.2 *    -6.2 2.2     -8.1 2.2 * 

MBO  -5.7 1.9 *    -4.3 1.9     -5.5 1.9  

Participatie                 

Arbeid     3.5 1.2 * 3.1 1.2     2.9 1.2  

Godsdienst     -2.8 .5 ** -1.6 .5 *    -1.4 .5  

Politiek     1.3 .7  1.6 .7     .9 .7  

Maatschappelijk     .8 1.8  -.3 1.8     -.6 1.8  

Sociaal     -.8 1.0  -.5 1.0     -.7 1.0  

Cultureel     5.8 .7 ** 3.0 .8 *    3.0 .8 * 

Interactie E/O*P                 

T/M*arbeidspart.           -12.8 2.9 **    

Verblijfsduur              2.1 .4 ** 

Variantie-componenten                

Leerlingniveau (%) 83.2 3.5   2.8   +1.0   +2.3   +1.9   

Schoolniveau (%) 16.8 32.2   29.9   +5.4   +4.4   +.9   

Chi2/df  33  ** 23  ** 7  * 3  * 30  ** 

Referentiecategorie: a Overig allochtoon; b HBO/WO 
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Als we de steekproef beperken tot alleen allochtone leerlingen dan krijgen we – 
voorzover vergelijkbaar – in grote lijnen eenzelfde beeld als bij de totale 
steekproef, zo blijkt uit Tabel 6.12a. Het zijn met name de Turken en Marokkanen 
en kinderen van lager opgeleiden die laag presteren. Aanvankelijk zijn er 
significante effecten van arbeids-, godsdienstige en culturele participatie, maar na 
controle voor de etniciteit, opleiding en verblijfsduur resteert er alleen nog een – 
zwak - zelfstandig effect van cultuurparticipatie. Ook blijkt er één significant 
interactie-effect te bestaan, namelijk tussen de etnische categorie Turks/Marok-
kaans en arbeidsparticipatie, i.c. werkt niet/wel. Dit betekent dat het effect van 
arbeidsparticipatie voor Turken en Marokkanen anders werkt dan voor de referen-
tiecategorie ‘overig allochtoon’: de regressiecoëfficiënt van arbeidsparticipatie op 
de taalvaardigheid voor Turken en Marokkanen is ongeveer –1, terwijl die voor 
de overige allochtonen 11 is. Ten slotte bestaat er een significant maar gering 
zelfstandig effect van verblijfsduur: naarmate allochtone ouders langer in Neder-
land verblijven, zijn de taalprestaties van hun kinderen hoger. Dit effect komt 
enigszins onverwacht, omdat uit Tabel 6.4b bleek dat er geen zelfstandig effect is 
na constanthouding van etniciteit. Dat het nu wel significant is kan dan komen 
door suppressor-werkingen van opleiding en participatie en wellicht ook door 
meer variatie in de hier gehanteerde variabele verblijfsduur (zoals opgemerkt 
hebben we hier de oorspronkelijke indeling met zes categorieën genomen in 
plaats van de drie categorieën bij de eerder analyses). In absolute zin is er 
trouwens nauwelijks verschil in sterkte van het verband uit Tabel 6.4b met de 
partiële Eta=.11. Daar is de regressiecoëfficiënt ongeveer 960-953=7 + 962-
960=2 punten, samen 9 punten, gedeeld door 2=4.5 punt per 10 jaar. Hier is de 
regressiecoëfficiënt 2.1 punt per 5 jaar=4.2 per 10 jaar. Ook het feit dat er maar 
één variabele is toegevoegd aan model 3 zorgt al snel voor significantie. 
Overigens stelt dit effect in absolute zin niet zoveel voor; het betreft slechts extra 
verklaarde variantie van 1.9% en .9% op respectievelijk leerling- en school-
niveau. 
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Tabel 6.12b – Resultaten multilevel-analyses rekenen, alleen allochtone leerlingen 

model 0  1   2   3   4   5  

  B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p B s.e. p 

Regressie-coëfficiënten               

Etniciteita                 

Sur/Ant.  -1.2 .7     -1.4 .7     -1.7 .7  

Turk/Mar  -2.8 .5 **    -2.6 .6 **    -2.8 .6 ** 

Opleidingb                 

LO  -4.7 .7 **    -3.6 .8 **    -3.9 .8 ** 

LBO  -2.4 .8 *    -1.6 .8     -2.1 .8  

MBO  -2.3 .7 *    -1.9 .7     -2.1 .7 * 

Participatie                 

Arbeid     1.8 .4 ** 1.6 .4 *    1.6 .4 * 

Godsdienst     -.5 .2  -.2 .2     -.1 .2  

Politiek     .1 .2  .2 .3     .1 .3  

Maatschappelijk     1.5 .6  1.0 .6     1.0 .6  

Sociaal     -.2 .4  -.1 .4     -.1 .4  

Cultureel     1.5 .3 ** .6 .3     .6 .3  

Interactie E/O*P                 

Verblijfsduur              .5 .1 * 

Variantie-componenten                

Leerlingniveau (%) 81.9 3.0   1.9   +.7   +3.0   +.2   

Schoolniveau (%) 18.1 14.2   15.6   +4.2   +.0   +1.4   

Chi2/df  22  ** 14  * 5  * 3  * 10  * 

Referentiecategorie: a Overig allochtoon; b HBO/WO 

 

 
Uit Tabel 6.12b blijkt dat de resultaten van de analyses op de rekenprestaties van 
alleen de allochtone leerlingen weer sterk lijken op die van de taalprestaties. Er 
zijn voornamelijk verschillen wat betreft de participatie-aspecten. Was bij de 
verklaring van de verschillen in taalprestaties cultuurparticipatie uiteindelijk het 
belangrijkste aspect, bij de rekenprestaties is het arbeidsparticipatie, ofwel hebben 
de ouders werk of niet, dat uiteindelijk nog zwak significant is. 
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We kunnen afsluitend de resultaten van deze analyses als volgt samenvatten: 
• In de analyses met alle leerlingen gaan er in eerste instantie sterke effecten uit 

van alle participatie-aspecten, met uitzondering van sociale participatie (i.c. 
verenigingsleven). Wanneer er echter rekening wordt gehouden met de 
etnische en sociale achtergrond van de leerlingen en met de schoolcompositie 
resteert er voor de taalprestaties alleen nog een sterk effect van politieke en 
cultuurparticipatie. Voor de rekenprestaties resteert er een sterk effect van 
cultuurparticipatie en zwakke effecten van arbeids-, politieke en 
maatschappelijke participatie. 

• In de analyses met alleen de allochtone leerlingen resteert er met betrekking 
tot de taalprestaties alleen een zwak effect van cultuurparticipatie, en met 
betrekking tot de rekenprestaties alleen een zwak effect van 
arbeidsparticipatie. 

 
 
6.5  Samenvatting en conclusies 
 
6.5.1   Inleiding 
In dit hoofdstuk hebben we ons de vraag gesteld of er een relatie bestaat tussen de 
mate waarin ouders sociaal geïntegreerd zijn in de samenleving en de cognitieve 
en niet-cognitieve vaardigheden van hun kinderen in het onderwijs. De sociale 
integratie van ouders hebben we daarvoor geoperationaliseerd als 
‘maatschappelijke participatie’. Onderzocht is het effect van zes aspecten hiervan 
(arbeids-, godsdienstige, politieke, maatschappelijke, sociale en cultuur-
participatie) op de taal- en rekenvaardigheid, de sociale positie, het welbevinden 
en zelfvertrouwen van de kinderen, onder constanthouding van de opleiding en 
etnisch herkomst van ouders. Verder hebben we voor de allochtone ouders ook 
gekeken naar de invloed van verblijfsduur op maatschappelijke participatie, en 
voor de kinderen naar een eventueel effect van de sociaal-etnische compositie van 
de school. Het onderzoek heeft betrekking op kinderen in groep 2 en hun ouders. 
De centrale veronderstelling hierbij is dat participatie van ouders uit groepen 
waarvan de cultuur dichter bij de Nederlandse ‘middle class’ cultuur staat sterker 
zal zijn dan die van groepen die daar verder van af staan. Dit geldt dus voor zowel 
allochtone als autochtone lager milieu groepen, maar misschien ook voor 
bepaalde religieuze groepen. Tevens wordt verondersteld dat wanneer ouders 
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hoog scoren op de participatie-indicatoren en zij er daarmee blijk van geven zich 
op de ‘middle class’ schoolcultuur te oriënteren hun kinderen ook meer 
geaccepteerd zullen worden op de school, zich daar ook beter zullen voelen en 
meer zelfvertrouwen zullen hebben en betere prestaties zullen leveren. 
Schoolcompositie zou daarop nog een versterkend effect kunnen hebben (zie voor 
een toelichting hierop § 6.1). 
 
6.5.2  Samenhangen 
Voorafgaand aan de feitelijke beantwoording van de centrale onderzoeksvraag 
hebben we een beschrijving gegeven van de samenhangen tussen enerzijds de 
participatie-aspecten en effectmaten en anderzijds de gezinsstructurele 
kenmerken, i.c. de etniciteit en opleiding van de ouders. De resultaten daarvan 
zijn als volgt: 
 
Er zijn zwak tot sterk significante positieve samenhangen tussen etniciteit en 
opleiding en arbeids-, politieke, maatschappelijke en cultuurparticipatie. 
Autochtone en hoger opgeleide ouders scoren hoger op deze aspecten van 
participatie en allochtonen en lager opgeleide ouders scoren er lager op. Voor 
sociale participatie (deelname verenigingsleven) is er geen samenhang met de 
achtergrondkenmerken van de ouders. Voor godsdienstparticipatie (kerkbezoek) 
weer wel: allochtone en lager opgeleide ouders bezoeken vaker godsdienstige 
bijeenkomsten. 
 
Er is voor de groep allochtone ouders geen samenhang tussen verblijfsduur en de 
participatie-aspecten, met uitzondering van politieke participatie: allochtonen die 
korter dan 10 jaar in Nederland verblijven gaan vaker nooit stemmen. Bovendien 
blijkt dat er, op arbeidsparticipatie (het hebben van betaald werk) na, geen sprake 
is van interacties tussen etniciteit en verblijfsduur met de participatie-aspecten (en 
effectmaten). Dus de werking van verblijfsduur is binnen elk van de etnische 
groepen hetzelfde. 
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6.5.3 Effecten van participatie op onderwijsresultaten 
Voor de beantwoording van de vraag naar effecten van participatie op 
effectmaten, rekening houdend met gezins- en schoolkenmerken, is gebruik 
gemaakt van multilevel-analyse. Er zijn daarbij analyses uitgevoerd op gegevens 
van alle leerlingen, waarbij ook de sociaal-etnische compositie van de school is 
meegenomen, en analyses op gegevens van alleen de allochtone leerlingen, 
waarbij tevens de verblijfsduur is geanalyseerd. Omdat uit de analyses op 
samenhangen gebleken was dat er geen relatie was tussen de participatie-aspecten 
en de niet-cognitieve effectmaten, zijn de multilevel-analyses beperkt tot de 
cognitieve effectmaten, te weten de taal- en rekenvaardigheid. De resultaten van 
deze analyses laten het volgende beeld zien: 
• Uit de analyses met alle leerlingen blijkt, in lijn met de bevindingen uit 

hoofdstuk 4, dat er sterke effecten zijn van etniciteit en opleiding van de 
ouders op de taal- en rekenvaardigheid van de kinderen. Ook gaan er in eerste 
instantie sterke effecten uit van alle participatie-aspecten, met uitzondering 
van sociale participatie (i.c. deelname verenigingsleven). Wanneer echter 
rekening wordt gehouden met de etnische en sociale achtergrond van de 
leerlingen en de schoolcompositie resteert er voor de taalprestaties alleen nog 
een sterk effect van politieke en cultuurparticipatie. Voor de rekenprestaties 
resteert er een sterk effect van cultuurparticipatie, en zwakke effecten van 
arbeids-, politieke en maatschappelijke participatie. Er zijn in deze analyses 
geen effecten van schoolcompositie gevonden. 

• In de analyses met alleen de allochtone leerlingen, waarbij het gaat om een 
vergelijking tussen allochtone groepen, zijn er sterke negatieve effecten van 
het toebehoren tot de categorie Turken/Marokkanen vergeleken met de 
categorie overige allochtonen, maar niet van de categorie 
Surinamers/Antillianen. Ook is er een sterk negatief effect van de 
opleidingscategorie ‘alleen lager onderwijs gevolgd’ versus ‘hbo/universitair 
onderwijs gevolgd’. Rekening houdend met etniciteit en opleiding resteert er 
met betrekking tot de taalprestaties alleen een zwak effect van 
cultuurparticipatie, en met betrekking tot de rekenprestaties alleen een zwak 
effect van arbeidsparticipatie. 

 
We vinden dus, wanneer we rekening houden met gezinsstructurele kenmerken 
(opleiding en etnische herkomst ouders), nog extra effecten van met name twee 
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indicatoren voor maatschappelijke participatie: politieke participatie (vaker gaan 
stemmen) en culturele participatie (vaker culturele voorstellingen bezoeken). 
Kinderen van ouders die op deze twee vormen van participatie hoger scoren 
behalen betere taal- en rekenresultaten. Voor alleen de rekenvaardigheid is ook 
nog van belang of de ouders betaald werk hebben en vrijwilligerswerk verrichten.  
 
De veronderstelling dat de mate waarin ouders sociaal geïntegreerd zijn in de 
samenleving, afgemeten aan hun participatie op verschillende terreinen, 
samenhangt met de prestaties van hun kinderen op school vinden we dus in lichte 
mate bevestigd. Het geldt echter niet voor alle participatie-aspecten. 
Cultuurparticipatie vertoont de verwachte relatie het sterkst. We willen hierbij 
benadrukken dat deze effecten al in een zeer vroeg stadium in de onderwijsloop-
baan optreden, namelijk op het moment dat de kinderen zich in groep 2 van het 
basisonderwijs bevinden. 
 
We kunnen deze bevindingen zien als een bevestiging van de cultureel-
kapitaalthese van Bourdieu (zie § 6.1 en hoofdstuk 2). Dit kapitaal is, zo blijkt uit 
onze analyses, niet alleen langs milieu-, maar ook langs etnische scheidslijnen 
verdeeld. Gelet op de verwevenheid van milieu en etniciteit betekent dat hier 
vooral dat laagopgeleide Turkse en Marokkaanse ouders nauwelijks of niet naar 
culturele voorstellingen gaan.  
 
We merken nog eens op dat we geen effecten van maatschappelijke participatie 
van ouders hebben gevonden op het niet-cognitieve domein. Voor het welbe-
vinden, het zelfvertrouwen en de sociale integratie van leerlingen zelf binnen de 
school (opgenomen zijn in de groep) maakt het dus niet uit in welke mate hun 
ouders maatschappelijk participeren. Het blijkt dus niet zo te zijn dat ouders die in 
sterkere mate participeren in de samenleving daarmee hun kinderen op school in 
sociaal-emotioneel opzicht een sterkere positie geven. In cognitief opzicht blijken 
kinderen er echter wel van te profiteren. Dat betekent dus waarschijnlijk dat een 
sterkere mate van maatschappelijke participatie, en dan vooral van culturele 
participatie, samengaat met een gunstiger cognitief klimaat in het gezin. 
De sociaal-etnische schoolcompositie blijkt in groep 2 geen rol te spelen wanneer 
het gaat om de verklaring van verschillen in taal- en rekenvaardigheid. Er zijn wel 
negatieve effecten geconstateerd op scholen met de helft of meer allochtone 
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kinderen van laagopgeleide ouders, maar deze zijn niet significant. Hierbij dient 
wel te worden aangetekend dat het hier om het netto-effect gaat, dus nadat al 
rekening is gehouden met verschillen in zowel achtergrond- als participatie-
aspecten. Het is voorstelbaar dat dergelijke compositie-effecten pas later op-
treden, dat wil zeggen in de hogere leerjaren wanneer het ‘echte leren’ is 
begonnen. Dit blijkt ook uit de verdeling van de variantie in prestaties als we de 
gegevens uit dit hoofdstuk, waarin we analyses op groep 2 hebben gepresenteerd, 
vergelijken met die uit hoofdstuk 4, waarin het ging om leerlingen uit groep 4 en 
8. In groep 2 ligt een kleiner deel van de variantie op schoolniveau dan in groep 4, 
maar weer meer dan in groep 8. 
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7 Inrichtingskenmerken van scholen en sociale  
 integratie

Ineke van der Veen 
 
 
 
 
Dit hoofdstuk bevat de resultaten van een verkenning van de relatie tussen 
inrichtingskenmerken van scholen en sociale integratie. Deze relatie is uitgewerkt 
naar twee vragen. De eerste is of scholen hun onderwijsaanbod aanpassen aan de 
dominante leerlingengroep. De vraag naar schoolcompositie staat hier dus 
opnieuw centraal, maar nu gaat het niet om de invloed daarvan op leerlingen, 
maar om de invloed op de inrichting van de school/het onderwijsaanbod. De 
tweede vraag is of scholen bijdragen aan het welbevinden, de sociale integratie en 
het zelfvertrouwen van leerlingen, en zo ja, of daarin nog verschillen te vinden 
zijn tussen scholen van verschillende compositie.  
Voor beide vragen worden de resultaten afzonderlijk gepresenteerd. Eerst gaan we 
echter nader in op de probleemstelling. 
 
 
7.1 Probleemstelling 
 

7.1.1 Inrichtingskenmerken van scholen en schoolcompositie 
In hoofdstuk 2 zijn verklaringen besproken voor de invloed van schoolcompositie 
op de onderwijskansen van leerlingen. Die verklaringen zijn gezocht op 
verschillende terreinen. Bijvoorbeeld op het gebied van overeenkomsten tussen 
school en thuis, het kader voor de analyses in de hoofdstukken 4 en 6. Of in de 
vergelijkingsprocessen tussen leerlingen onderling, het kader voor hoofdstuk 5. 
Een derde verklaringsbron, de aanpassing van het onderwijs aan het leerling-
publiek, is tot nog toe slechts beperkt aan de orde geweest. In hoofdstuk 5 hebben 
we deze relatie verondersteld en de plausibiliteit ervan onderzocht voor de 
prestaties van risicoleerlingen in klassen met verschillende gemiddelde prestatie-
niveaus en een verschillend aandeel risicoleerlingen. Of die relatie ook werkelijk 
aanwezig is, dus of in klassen/scholen met een verschillend leerlingpubliek 
daadwerkelijk sprake is van een verschil in onderwijsaanbod, hebben we tot nu 
toe niet onderzocht. PRIMA biedt echter mogelijkheden om ook op deze vraag 
een (gedeeltelijk) antwoord te geven.  
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Scholen, of individuele leerkrachten, kunnen zich op verschillende manieren 
aanpassen aan hun leerlingbevolking. De eerste manier is door de inhoud en/of de 
omvang van het curriculum te variëren. Dit kan leiden tot een verschillend 
streefniveau op scholen. In hoofdstuk 2 is dit naar voren gekomen als één van de 
mogelijke verklaringen voor in eerder onderzoek gevonden effecten van concen-
tratie van ‘witte’ of ‘zwarte’ leerlingen. De gedachte is dat op scholen waar veel 
leerlingen een laag prestatieniveau hebben, leerkrachten minder goed in staat zijn 
om in dezelfde hoeveelheid tijd hetzelfde onderwijsprogramma uit te voeren als 
op scholen waar het gemiddelde prestatieniveau hoger is. Dit leidt tot openlijke of 
sluipende verlaging van het niveau en tot een minder omvangrijk aanbod, doordat 
het kernprogramma niet ‘af komt’ of omdat er veel uit wordt weggelaten. Een 
dergelijke niveauverlaging kan het gevolg zijn van lagere leerkrachtver-
wachtingen op deze scholen, maar ook van de reële omstandigheid dat er niet 
voldoende tijd is of gecreëerd kan worden om ook met zwakkere leerlingen, of 
leerlingen met een lager beginniveau, het volledige curriculum te doorlopen. 
Bij de tweede manier wordt niet het curriculum, maar het didactisch en/of peda-
gogisch beleid afgestemd op de dominante leerlingengroep. Deze manier wordt 
over het algemeen als meer positief gezien, namelijk als een vorm van ‘speciali-
satie’ die noodzakelijk is om te voorzien in de behoefte van een bepaalde doel-
groep. Het meest bekend is dit voor de groep risicoleerlingen, met name wanneer 
zij in aparte scholen voor speciaal onderwijs worden opgevangen (zie hoofdstuk 
5). Maar ook voor allochtone leerlingen doet de gedachte opgeld: een positief punt 
aan zwarte scholen zou bijvoorbeeld zijn dat de leerkrachten op die scholen zich 
specialiseren in onderwijs aan allochtone leerlingen en daarin dus een grotere 
deskundigheid verwerven dan leerkrachten op meer heterogene scholen.  
Deze veronderstellingen over aanpassing van de school aan de leerlingbevolking 
gaan in feite over de consequenties van segregatie op schoolniveau voor het 
onderwijsaanbod. We onderzoeken deze consequenties in dit hoofdstuk alleen 
voor segregatie naar sociaal milieu, etnische herkomst en gemiddeld 
prestatieniveau (cognitieve segregatie). Voor segregatie naar religie is namelijk 
nog onvoldoende duidelijk tot welke verschillen in onderwijsaanbod dit zou 
kunnen leiden. Voor zover daarover veronderstellingen bestaan (zie hoofdstuk 2 
over de werking van netwerken en congruente waardensystemen), hebben deze 
betrekking op variabelen waarvoor wij in PRIMA geen indicatoren hebben.  
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7.1.2   Schoolkenmerken en niet-cognitieve vaardigheden 
De tweede veronderstelling over de relatie tussen inrichtingskenmerken van 
scholen en sociale integratie heeft een andere invalshoek, namelijk de vraag of 
scholen (kunnen) bijdragen aan het welbevinden, de sociale integratie en het 
zelfvertrouwen van leerlingen, en zo ja, langs welke weg. De veronderstelling is 
hier dat scholen verschillen in de mate waarin hun leerlingen zich op school 
welbevinden, zelfvertrouwen hebben en zich sociaal geïntegreerd voelen, en dat 
hiervoor verklaringen gevonden kunnen worden in het pedagogisch klimaat en 
pedagogisch beleid van de school. Voor verschillen tussen leerlingen op het 
cognitieve domein is een dergelijke vraag al vaak gesteld en onderzocht in het 
schooleffectiviteitsonderzoek. Over verschillen op het niet-cognitieve domein is 
echter heel weinig bekend, noch over de verschillen zelf, noch over de determi-
nanten daarvan. PRIMA 3 biedt hiervoor enige, zij het beperkte analyse-
mogelijkheden. Belangrijke variabelen als pedagogisch klimaat en pedagogisch 
handelen van leerkrachten worden in PRIMA namelijk niet gemeten. Er zijn 
echter wel specifiek voor het thema van PRIMA 3 enkele vragen gesteld aan 
directies over het schoolbeleid op dit gebied. Met behulp van deze variabelen kan 
een begin worden gemaakt met de toetsing van de hypothese dat scholen die meer 
doen aan goede onderlinge verhoudingen tussen kinderen (=bevorderen 
integratie), betere resultaten behalen op welbevinden, zelfvertrouwen en 
opgenomen voelen in de groep.  
 
7.1.3 Vraagstelling 
Vanuit het voorgaande zijn de volgende twee vragen geformuleerd: 
 
1) In hoeverre stemmen scholen en leerkrachten hun aanbod af op de 

samenstelling van de leerlingpopulatie? 
2) Verschillen scholen in de mate waarin hun leerlingen zelfvertrouwen 

hebben, zich welbevinden op school en zich sociaal geïntegreerd voelen in 
de klas? Zo ja, kunnen deze verschillen verklaard worden uit 
inrichtingskenmerken van scholen? 
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7.1.4   Analyse-opzet 
Er wordt gebruik gemaakt van de totale PRIMA 3-steekproef: de referentiesteek-
proef (417 scholen) en de aanvullende steekproef (185 scholen). De referentie-
steekproef vormt een doorsnee van basisscholen in Nederland. De aanvullende 
steekproef bestaat uit scholen met een relatief hoog aandeel leerlingen uit de 
doelgroepen van het onderwijsvoorrangsbeleid. We maken in dit onderzoek 
gebruik van de totale steekproef om voldoende aantallen allochtone leer-
lingen en voldoende scholen uit de verschillende compositietypen te 
verkrijgen, waardoor we een meer betrouwbare schatting kunnen maken van de 
systematische werking van factoren die gerelateerd zijn aan segregatie naar 
etnische en sociale achtergrond en segregatie naar risicoleerlingen.  
 
Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag zijn drie groepen 
indicatoren geselecteerd uit de directie- en leerkrachtbestanden van PRIMA3:  
(a) indicatoren die verschillen in aanpak kunnen laten zien tussen scholen voor 

speciaal onderwijs en scholen voor basisonderwijs, en in het verlengde 
daarvan tussen basisscholen met meer en minder risicoleerlingen (segregatie 
risicoleerlingen);  

(b) indicatoren die verschillen in aanpak kunnen laten zien tussen ‘witte’ en 
‘zwarte’ scholen (etnische segregatie);  

(c) indicatoren die verschillen in aanpak zouden kunnen laten zien tussen 
‘arbeidersscholen’ en ‘elitescholen’ (sociale segregatie).  

Via variantie-analyses is per segregatietype nagegaan op welke indicatoren zich 
verschillen voordoen tussen onderscheiden groepen scholen. 
 
Voor het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag maken we gebruik van 
multilevel-analyse (MLwin). De afhankelijke variabelen hierin zijn zelfver-
trouwen, schoolwelbevinden en sociale integratie in de klas (opgenomen voelen in 
de groep). In de analyse wordt op de gebruikelijke wijze gecontroleerd voor 
individuele achtergrondkenmerken als sekse, SES en etnische herkomst. Als 
onafhankelijke variabelen op schoolniveau gebruiken we de indicatoren voor 
pedagogisch beleid/bevordering integratie die in PRIMA3 gemeten zijn. Daar-
naast zijn ook weer schoolcompositievariabelen opgenomen. 
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De antwoorden op de onderzoeksvragen worden in twee delen besproken. In 7.2 
wordt ingegaan op de mate waarin het aanbod op scholen wordt afgestemd op de 
leerlingpopulatie en in 7.3 wordt de relatie tussen inrichtingskenmerken van 
scholen en zelfvertrouwen, welbevinden en sociale integratie van leerlingen 
besproken. 
 
 
7.2  Afstemming aanbod op samenstelling leerlingpopulatie 
 
7.2.1  Variabelen en instrumenten 
Kenmerken van het aanbod 
Voor de selectie van variabelen die relevant zijn voor de eerste onderzoeksvraag 
is in algemene zin gekeken naar de mate waarin scholen zich aanpassen aan 
behoeften van kinderen of, anders gesteld, rekening houden met verschillen tussen 
kinderen. Als het gaat om verschillen in leervermogen of verschillen in sociaal-
emotioneel opzicht wordt hiervoor vaak de term adaptief onderwijs gebruikt. 
Adaptief onderwijs wordt in onderzoek echter op verschillende manieren gemeten 
en ook over de inhoud van het begrip bestaat geen overeenstemming. In dit 
deelonderzoek maken we gebruik van een eerdere studie van Overmaat & Ledoux 
(1998), waarin eveneens gebruik is gemaakt van PRIMA-variabelen. In deze 
studie is een vergelijking gemaakt tussen het reguliere basisonderwijs en het 
speciaal basisonderwijs (lom en mlk) op een aantal indicatoren voor adaptief 
onderwijs. We nemen hier deze selectie van indicatoren over, zij het met enige 
aanpassing omdat we in het onderhavige onderzoek geen vergelijking maken 
tussen basis- en speciaal onderwijs, maar tussen verschillende ‘typen’ basisonder-
wijs, uitgaande van compositiekenmerken.  
Het gaat om een indeling in drie groepen indicatoren: 
1. Vaststellen van verschillen (registreren, signaleren en volgen). De leerkracht 

(en het team) heeft het onderwijs zodanig ingericht dat verschillen tussen 
leerlingen kunnen worden vastgesteld. 

2. Omgaan met heterogeniteit (flexibel onderwijs geven, differentiëren). De 
leerkracht (en het team) draagt zorg voor op verschillen afgestemd onderwijs 
en dient positieve en geen negatieve consequenties te verbinden aan de 
geconstateerde verschillen. 

3. Streven naar niveau (doelen stellen, algemeen niveau hoog houden). Het 
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onderwijs streeft naar het behalen van een zo hoog mogelijk niveau van 
presteren van leerlingen en naar het verwerven van de noodzakelijke sociale 
vaardigheden, waarbij de (toegesneden) zorg voor zwakke leerlingen niet ten 
koste mag gaan van de rest van de leerlingen. 

In de studie van Overmaat & Ledoux is geen aandacht besteed aan verschillen 
tussen scholen die te maken hebben met de sociale en etnische kenmerken van de 
leerlingengroep. In dit onderzoek willen we echter ook nagaan in hoeverre 
scholen en leerkrachten hun aanbod afstemmen op de aanwezigheid van 
allochtone leerlingen (etnische segregatie) en leerlingen van verschillende sociaal-
economische achtergronden (sociale segregatie). Voor een deel gaat het daarbij 
om dezelfde zaken die ook al voor adaptief onderwijs zijn onderscheiden. Met 
name ‘omgaan met heterogeniteit’ en ‘streven naar niveau’ kunnen worden gezien 
als van belang voor deze twee typen segregatie. Zo zou vanuit de hypothese over 
niveauverlaging verwacht mogen worden dat scholen met veel allochtone 
leerlingen of veel autochtone leerlingen van laag opgeleide ouders minder hoog 
scoren op ‘streven naar niveau’, en/of vormen van differentiatie toepassen die 
leerlingen bevestigen in hun (lage) niveau. De hypothese over specialisatie 
daarentegen zou op het omgekeerde kunnen wijzen: als zulke scholen zich sterk 
bewust zijn van de specifieke taak die zij hebben om te werken aan achterstand-
bestrijding, zouden zij er juist voor kunnen kiezen om een hoog streefniveau aan 
te houden en hierbij passende differentiatievormen te kiezen.  
Voor sociale en etnische segregatie achten we echter ook nog enkele andere 
indicatoren van belang. Bijvoorbeeld het taalbeleid van de school (zie hoofdstuk 2 
voor de aan taal gerelateerde verklaringen voor de werking van etnische 
segregatie), en de relatie die de school onderhoudt met de ouders (zie de eveneens 
in hoofdstuk 2 besproken netwerktheorieën). We hebben daarom het taalbeleid 
van scholen en de relatie tussen ouders en school als indicatoren toegevoegd. 
Verder is in PRIMA 3 specifiek voor het onderwerp sociale integratie gevraagd 
naar de mate waarin scholen zich expliciet bezighouden met onderwerpen als 
pesten en discriminatie. Ook deze indicator hebben we opgenomen. 
 
Voor elke indicator zijn enkele kernvariabelen geselecteerd. Deze zijn afkomstig 
uit de metingen van het onderwijsaanbod in PRIMA, waarvoor schriftelijke 
vragenlijsten voor directies en de leerkrachten van de groepen 2, 4, 6 en 8 worden 
gebruikt. Sommige variabelen zijn gemeten op schoolniveau (directievragenlijst), 
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andere op klasniveau (leerkrachtvragenlijst). Hieronder geven we een overzicht 
van de gebruikte PRIMA-variabelen. De variabelen worden per hoofdcategorie en 
niveau besproken (zie voor meer details Ledoux e.a., 2000).  
 
vaststellen van verschillen 
 
schoolniveau 
grondeva mate waarin men geneigd is tot grondigheid bij de evaluatie van het 

onderwijsaanbod (bereik: 0-3) 
volgplan het gebruik van het leerlingvolgsysteem voor planningsdoeleinden 

(bereik: 1-3) 
 
klasniveau 
extern mate waarin leerkrachten gebruik maken van externe toetsen bij lezen, 

taal en rekenen (bereik: 0-3) 
diagnose mate waarin leerkrachten gebruik maken van diagnostische toetsen bij 

lezen, taal en rekenen (bereik: 0-3) 
registr mate waarin vorderingen worden geregistreerd voor technisch lezen, 

begrijpend lezen, woordenschat, spelling, overige vorderingen bij taal, 
rekenen (bereik: 0-3) 

 
omgaan met heterogeniteit 
 
klasniveau1 
instr mate waarin anders dan louter klassikaal wordt lesgegeven  
 (bereik: 1-3) 
difklas mate van gebruik van differentiatievormen bij taal en rekenen die 

gecombineerd kunnen worden met een min of meer klassikale vorm 
van lesgeven (bereik: 0-1) 

difind mate van gebruik van differentiatievormen bij taal en rekenen die 
gericht zijn op volledige individualisering (bereik: 0-1) 

groephet mate waarin leerkrachten heterogene groepen leerlingen vormen 
(bereik: 1-4) 

                                                 
1 Omgaan met heterogeniteit op schoolniveau is niet aanwezig in PRIMA 3. 
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streven naar niveau 
 

schoolniveau 
doel mate waarin eind-, tussen- en minimumdoelen worden vastgesteld 

(bereik: 1-3) 
 
klasniveau 
mindoel de mate waarin minimumdoelen worden gesteld voor technisch lezen, 

taal en rekenen (bereik: 1-3) 
tijdbasv tijd besteed aan basisvaardigheden in minuten per week 
huiswerk de mate waarin huiswerk wordt gegeven bij taal, rekenen en de 

zaakvakken (bereik: 0-3) 
cogn de mate waarin leerkrachten de nadruk leggen op cognitieve aspecten  

(bereik: 1-5) 
taalvaar de mate waarin leerkrachten aandacht besteden aan taalvaardigheden  

(bereik: 0-10) 
studieva de mate waarin leerkrachten aandacht besteden aan studievaardig-

heden (bereik: 1-5) 
oversla mate waarin leerstof uit de methode voor begrijpend lezen, taal en 

rekenen wordt overgeslagen (bereik: 1-4) 
 
taalbeleid 
 
schoolniveau 
NT2inbed de mate waarin het NT2-onderwijs is ingebed in het overige onderwijs  

(bereik: 1-5) 
oaltinb de mate waarin OALT is ingebed in het overige onderwijs (bereik:1-5) 
ntgroepb voorzieningen en maatregelen betreffende NT2 door de groepsleer-

kracht in groep 3-4 (bereik: 1-2) 
ntgroepc voorzieningen en maatregelen betreffende NT2 door de groepsleer-

kracht in groep 5-8 (bereik: 1-2) 
ntapartb apart NT2-onderwijs, met eigen doelstellingen en eigen NT2-

leerkrachten in groep 3-4 (bereik: 1-2) 
ntapartc apart NT2-onderwijs, met eigen doelstellingen en eigen NT2-

leerkrachten in groep 5-8 (bereik: 1-2) 
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klasniveau 
NT2oord mate waarin leerkrachten vertrouwen hebben in hun capaciteiten in 

het les geven aan NT2-leerlingen (bereik: 1-5) 
afstoalt de mate waarin er afstemming is tussen de lessen van de 

Turkse/Marokkaanse OALT-leerkracht en de lessen van de leerkracht 
(bereik: 1-4) 

NT2doel de mate waarin er extra ondersteuning wordt geboden aan NT2-
leerlingen (bereik: 1-3) 

 
relatie tussen ouders en school 
 
schoolniveau2 
ouders3 de mate waarin er in het algemeen middelen of strategieën door de 

school worden toegepast om een goed contact te realiseren tussen 
ouders en school (bereik: 1-5) 

oudinf het informeren van de ouders om de contacten tussen ouders en school 
te verbeteren (bereik: 1-5) 

oudall strategieën/middelen ter verbetering van het contact tussen allochtone 
ouders en school (bereik: 1-5) 

oudbind middelen/strategieën om ouders aan de school te binden (bereik: 1-5) 
oudser het serieus nemen van ouders (bereik: 1-5) 
oudnodig de mate waarin scholen aangeven ouders nodig te hebben (bereik: 1-5) 
ouderrol de mate waarin ouders inbreng hebben op school (bereik: 1-5) 
 
schoolbeleid gericht op sociale integratie4 
 
schoolniveau 
intbel mate waarin er een expliciet schoolbeleid is ten aanzien van pesten en 

discriminatie op school en gedrag in de klas (bereik: 1-2) 
intteam de mate waarin integratie-onderwerpen in teamvergaderingen worden 

besproken (bereik: 1-5) 

                                                 
2 Over de relatie tussen ouders en school zijn in PRIMA 3 geen variabelen aanwezig op 

klasniveau. 
3 Dit is de totaalvariabele, dus oudinf, oudall, oudbind en oudser samen. 
4 Over dit onderwerp zijn in PRIMA 3 geen variabelen aanwezig op klasniveau. 
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compositiekenmerken 
Hierboven zijn de onafhankelijke variabelen besproken: de aanbodvariabelen. We 
bespreken nu hoe de mate van segregatie op schoolniveau naar etnische herkomst, 
sociaal milieu en risicoleerlingen is onderzocht. De gevolgde werkwijze is zoveel 
mogelijk gelijk aan die beschreven in hoofdstuk 4. 
 
segregatie naar etnische herkomst 
Berekend is wat het percentage allochtone (is niet-autochtone) leerlingen per 
school is. Bij het bepalen hiervan is uitgegaan van het geboorteland van de 
moeder, en wanneer dat er niet was dat van de vader. De scholen zijn ingedeeld in 
vier groepen: scholen met 0-24 (n=340), 25-49 (n=102), 50-74 (n=74) en 75-
100% (n=85) allochtone leerlingen. 
 
segregatie naar sociaal milieu 
Voor elke school is het percentage kinderen met laag-opgeleide ouders (max lbo) 
berekend.  
Bij het bepalen van de opleiding van de ouders is uitgegaan van de hoogste 
opleiding binnen het gezin. De scholen zijn ingedeeld in vier groepen: scholen 
met 0-24 (n=161), 25-49 (n=190), 50-74 (n=143) en 75-100% (n=103) leerlingen 
met laag-opgeleide ouders. 
 
segregatie naar aandeel risicoleerlingen 
Segregatie naar aandeel risicoleerlingen kan worden onderzocht door een 
vergelijking te maken tussen het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. 
Deze vergelijking heeft echter al eens plaatsgevonden (Overmaat & Ledoux, 
1998). In deze deelstudie onderzoeken we segregatie naar risicoleerlingen daarom 
alleen binnen het basisonderwijs. Dit doen we door de scholen in het 
basisonderwijs in te delen in prestatiegroepen. Voor een aantal scholen geldt dat 
er hoog wordt gescoord op rekenen, maar juist laag op taal en andersom. 
Segregatie naar risicoleerlingen is daarom apart voor taal en rekenen onderzocht. 
De prestaties van de scholen zijn als volgt berekend. Eerst is voor elke school het 
gemiddelde per groep (2, 4, 6 en 8) berekend. Vervolgens is het gemiddelde per 
school berekend door de scores van de groepen 4, 6 en 8 te middelen. Dit is alleen 
gedaan wanneer de scores van al deze drie groepen aanwezig waren. Apart voor 
taal en rekenen zijn de scholen in vier groepen ingedeeld: de 25% hoogst en 25% 
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laagst presterende scholen en de twee maal 25% scholen hier tussenin. 
Voor taal bestaan deze vier groepen scholen uit respectievelijk 147, 149, 150 en 
144 scholen en voor rekenen uit respectievelijk 145, 149, 148 en 145 scholen. 
 
7.2.2 Resultaten 
De variantie-analyses zijn uitgevoerd voor elk van de hierboven beschreven 
compositiekenmerken. We weten echter al uit de eerdere hoofdstukken in dit 
rapport dat er een behoorlijke overlap bestaat tussen de mate van etnische en 
sociale segregatie en segregatie naar risicoleerlingen. Allochtone leerlingen 
hebben namelijk vaker dan autochtone leerlingen laag-opgeleide ouders, en 
kinderen van laag-opgeleide ouders behalen gemiddeld lagere taal- en 
rekenprestaties dan kinderen van hoger opgeleide ouders. We hebben daarom voor 
deze studie nogmaals apart gekeken naar de samenhang tussen de onderscheiden 
segregatietypen. In tabel 7.1 laten we deze samenhang zien (Spearman 
correlaties). We zien dan inderdaad dat de correlaties tussen etnische herkomst, 
sociaal milieu en segregatie naar risicoleerlingen met betrekking tot taal vrij hoog 
zijn (correlaties rond de .70). De samenhang van het percentage allochtone 
leerlingen en leerlingen met lager-opgeleide ouders met segregatie naar risico-
leerlingen met betrekking tot rekenen is ook vrij hoog, maar iets lager (iets onder 
de .60). Dit is te verklaren doordat allochtone leerlingen gemiddeld een grotere 
taal- dan rekenachterstand hebben. 
 
Tabel 7.1   De samenhang tussen de vier segregatietypen (Spearman’s rho) 

segregatietype etnische herkomst sociaal milieu taal rekenen  

naar etnische herkomst                              1                    .68  -.74        -.59 

naar sociaal milieu                           .68                       1  -.73        -.56 

naar risicoleerlingen, taal                            -.74                   -.73    1         .70 

naar risicoleerlingen, rekenen                           -.59                    -.56  .70            1 

 
Omdat de segregatietypen sterk samenhangen, laten de analyses met de 
aanbodvariabelen voor elk van deze typen grotendeels dezelfde patronen zien. 
Daarom presenteren we in dit hoofdstuk alleen de tabellen voor segregatie naar 
etnische herkomst, en bespreken verder in de tekst of de resultaten voor de 
overige segregatietypen afwijken van de resultaten voor etnische segregatie. De 
tabellen voor de drie overige segregatietypen staan in de bijlagen. We spreken van 
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een overeenkomstig resultaat voor de segregatietypen wanneer de score op een 
aanbodvariabele hoger is naarmate het percentage allochtone leerlingen op school 
hoger is, naarmate het percentage leerlingen met laag-opgeleide ouders op school 
hoger is en naarmate de taal- of rekenprestaties op school lager zijn.  
 
Voor de weergave van de resultaten gaan we achtereenvolgens in op de volgende 
onderwerpen: schoolbeleid gericht op sociale integratie, taalbeleid, relatie tussen 
ouders en school en adaptief onderwijs (het vaststellen van verschillen, omgaan 
met heterogeniteit en streven naar niveau). Het taalbeleid is alleen voor etnische 
en sociale segregatie onderzocht, omdat de PRIMA-variabelen die we daar 
gebruiken specifiek gaan over onderwijs aan allochtone leerlingen (OALT en 
NT2). In de tabellen wordt het bereik van elke variabele telkens achter de naam 
van de variabele weergegeven. 
 
Schoolbeleid sociale integratie 
Tabel 7.2 laat zien dat op scholen met een laag percentage allochtone leerlingen 
minder vaak integratie-onderwerpen in teamvergaderingen worden besproken dan 
op scholen met hogere percentages allochtone leerlingen (intteam). Voor de 
overige segregatietypen is dit verschil ook significant. Voor het voeren van 
schoolbeleid op sociale integratie (intbel) zien we geen significante verschillen. 
 
Tabel 7.2 Schoolbeleid gericht op sociale integratie op scholen met verschillende percentages 

allochtone leerlingen 

%Allochtoon intbel (1-2) intteam (1-5)  

0-24 M (std) 1.7 (.3) 3.1 (.6) 300-302 

25-49 M (std) 1.8 (.3) 3.5 (.7) 78 

50-74 M (std) 1.7 (.4) 3.4 (.6) 64 

75-100 M (std) 1.7 (.4) 3.4 (.6) 63 

 eta .05* .24  

 p .226 .000  

*Spearman correlation vanwege scheve verdeling van intbel 
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Taalbeleid 
Uit tabel 7.3 blijkt dat directies van scholen met een hoger percentage allochtone 
leerlingen vaker dan directies van scholen met minder allochtone leerlingen 
aangeven dat het NT2-onderwijs (nt2inbed) en OALT (oaltinbed) zijn ingebed in 
het overige onderwijs en dat door de groepsleerkrachten voorzieningen en 
maatregelen betreffende NT2 worden getroffen (ntgroepc). Naarmate het 
percentage allochtone leerlingen op scholen hoger is, hebben leerkrachten ook 
meer vertrouwen in hun capaciteiten in het les geven aan NT2-leerlingen 
(nt2oord). De genoemde verschillen met betrekking tot het taalbeleid zijn ook 
voor sociale segregatie significant. Echter, leerkrachten op scholen met 25-49% 
kinderen van laag-opgeleide ouders hebben vergeleken met scholen met een lager 
en hogere percentages kinderen van laag-opgeleide ouders het minst vertrouwen 
in hun capaciteiten in het les geven aan NT2-leerlingen (nt2oord). Voor sociale 
segregatie geldt daarnaast dat op scholen met een hoger percentage leerlingen met 
laag-opgeleide ouders er meer afstemming is tussen de lessen van de 
Turkse/Marokkaanse OALT-leerkracht en de lessen van de leerkracht. Bovendien 
is er op de 25% scholen met de meeste kinderen van laag-opgeleide ouders het 
vaakst apart NT2-onderwijs, met eigen doelstellingen en eigen NT2-leerkrachten 
(ntapartc). 
 
Tabel 7.3   Het taalbeleid op scholen met verschillende percentages allochtone leerlingen 

 

%Allochtoon

nt2inbed 

(1-5) 

oaltinbed 

(1-5) 

ntgroepc 

(1-2) 

ntapartc 

(1-2) 

nt2oord 

(1-2) 

afstoalt 

(1-2) 

nt2doel 

(1-2) 

n 

0-24 M (std) 2.0 (.8) 2.8 (.7) 1.3 (.3) 1.3 (.3) 3.1 (.5) 1.2 (.5) 2.1 (.6) 38-110 

25-49 M (std) 2.6 (1.0) 2.9 (.9) 1.3 (.3) 1.3 (.4) 3.3 (.4) 1.3 (.6) 2.1 (.4) 54-86 

50-74 M (std) 2.9 (.9) 3.2 (.8) 1.5 (.4) 1.3 (.4) 3.2 (.3) 1.4 (.7) 2.1 (.4) 53-70 

75-100 M (std) 3.6 (.9) 3.6 (.8) 1.7 (.3) 1.4 (.4) 3.4 (.3) 1.3 (.4) 2.2 (.5) 53-80 

 eta .53 .36 .46 .12 .25 .17 .11  

 p .000 .000 .000 .389 .000 .066 .248  

 

Het overall beeld voor taalbeleid is dus dat scholen meer doen aan onderwijs in 
Nederlands als tweede taal, en meer integratie tot stand weten te brengen tussen 
Nt2, OALT en het overig taalonderwijs, naarmate er meer allochtone leerlingen, 
resp. leerlingen van laag-opgeleide ouders op de school aanwezig zijn. We kunnen 
dit zien als een bevestiging van de specialisatiehypothese. 
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Relatie ouders - school 
Tabel 7.4 laat zien dat naarmate het percentage allochtone leerlingen op een 
school hoger is, er in het algemeen meer middelen of strategieën door de school 
worden toegepast om een goed contact te realiseren tussen ouders en school 
(ouders). Er worden met name meer strategieën/middelen ter verbetering van het 
contact tussen allochtone ouders en school ingezet naarmate het percentage 
allochtone leerlingen op een school hoger is (oudall).  
Naarmate het percentage allochtone leerlingen hoger is op scholen, geven scholen 
minder vaak aan dat zij ouders nodig te hebben om het onderwijs op school te 
realiseren (oudnodig) en neemt de inbreng van ouders op school af (ouderrol). 
Dus hoewel scholen met een hoger aandeel allochtone leerlingen zich meer 
inzetten voor een goed contact met ouders, wordt tegelijkertijd minder inbreng 
van ouders verwacht. Deze (significante) verschillen zien we ook voor sociale 
segregatie en segregatie voor risicoleerlingen met betrekking tot taal. Daarnaast 
wordt op scholen met lage taalprestaties meer belang gehecht aan het serieus 
nemen van ouders dan op scholen met hogere taalprestaties (oudser). Voor 
segregatie naar risicoleerlingen met betrekking tot rekenen zijn de resultaten ook 
vergelijkbaar met die voor etnische segregatie: er is echter geen significant 
verschil tussen de scholen in de vier rekenprestatiecategorieën in de mate waarin 
directies aangeven ouders nodig te hebben. 
 
Tabel 7.4 De relatie tussen ouders en school op scholen met verschillendepercentages 

allochtone leerlingen 

%Allochtoon  ouders (tot)

(1-5) 

oudinf 

(1-5) 

oudall 

(1-5) 

oudbind 

(1-5) 

oudser 

(1-5) 

oudnodig

(1-5) 

ouderrol 

(1-5) 

n 

0-24 M (std) 3.2 (.4) 3.6 (.5) 1.7 (.5) 3.4 (.6) 4.2 (.6) 2.2 (.5) 3.8 (.5) 302-303 

25-49 M (std) 3.3 (.5) 3.6 (.4) 2.1 (.8) 3.4 (.6) 4.4 (.5) 2.1 (.4) 3.4 (.7) 79 

50-74 M (std) 3.3 (.4) 3.6 (.5) 2.2 (.6) 3.3 (.6) 4.3 (.5) 2.1 (.5) 3.3 (.6) 66 

75-100 M (std) 3.4 (.4) 3.7 (.4) 2.8 (.7) 3.4 (.6) 4.3 (.5) 2.0 (.5) 3.0 (.7) 63 

 eta .23 .07 .53 .03 .12 .14 .46  

 p .000 .441 .000 .930 .063 .021 .000  
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Voor de relatie tussen school en ouders zien we dus een dubbel beeld: scholen met 
veel allochtone leerlingen en/of veel leerlingen van laag-opgeleide ouders tonen 
zich enerzijds actiever in het betrekken van ouders bij de school, anderzijds 
hebben zij te maken met een groep ouders die minder goed in staat is om actief te 
zijn op school. Dat laatste verklaart ook de grotere inspanning die deze scholen 
doen om een goede relatie met de ouders te onderhouden: de ouders op deze 
scholen zijn in minder mate ‘vanzelf’ actief en betrokken. Die grotere inspanning 
kunnen we weer zien als een bevestiging van de specialisatiehypothese.  
 
Adaptief onderwijs: het vaststellen van verschillen 
Uit tabel 7.5 blijkt dat naarmate het percentage allochtone leerlingen op scholen 
toeneemt, directies vaker het leerlingvolgsysteem gebruiken voor planningsdoel-
einden (volgplan), leerkrachten vaker gebruik maken van externe (extern) en 
diagnostische toetsen (diagnose) bij lezen, taal en rekenen en dat leerkrachten 
vaker vorderingen registreren voor technisch lezen, begrijpend lezen, woorden-
schat, spelling, overige vorderingen bij taal, rekenen (registr). Voor sociale 
segregatie vinden we dezelfde significante verschillen. Dit geldt ook voor 
segregatie naar risicoleerlingen met betrekking tot taal, behalve dat er geen 
significant verschil is in de mate waarin gebruik wordt gemaakt van diagnostische 
toetsen (diagnose) tussen de scholen in de vier taalprestatiecategorieën. Wat 
betreft segregatie naar risicoleerlingen met betrekking tot rekenen, verschilt alleen 
volgplan significant: op scholen met lagere gemiddelde rekenprestaties wordt het 
leerlingvolgsysteem vaker voor planningsdoeleinden gebruikt dan op scholen met 
hogere gemiddelde rekenprestaties (volgplan). 
 
Tabel 7.5 Adaptief onderwijs -het vaststellen van verschillen- op scholen met verschillende 

percentages allochtone leerlingen 

%Allochtoon   grondeva 

(0-3)   

volgplan  

(1-3) 

extern  

(0-3) 

diagnose  

(0-3) 

registr  

(0-3) 

n 

0-24 M (std) 1.2 (.6) 2.4 (.4) 2.3 (.7) 1.3 (.7) 1.9 (.5) 300-325 

25-49 M (std) 1.2 (.6) 2.5 (.4) 2.4 (.7) 1.5 (.8) 2.0 (.4) 78-97 

50-74 M (std) 1.3 (.6) 2.6 (.4) 2.5 (.6) 1.4 (.7) 2.0 (.4) 65-72 

75-100 M (std) 1.3 (.6) 2.7 (.4) 2.5 (.6) 1.7 (.8) 2.1 (.4) 62-80 

 eta .11 .21 .12 .18 .16  

 p .136 .000 .044 .000 .002  
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Het algemene beeld is hier dat scholen met veel allochtone leerlingen en/of 
leerlingen van laag-opgeleide ouders meer aandacht besteden aan evaluatie van 
hun onderwijs en het volgen en registreren van vorderingen. Dat kan geïnterpre-
teerd worden als een sterkere gevoeligheid voor omgaan met verschillen (het gaat 
hier immers om een aspect van adaptief onderwijs), maar ook als een sterker 
bewustzijn van de noodzaak om een goed inzicht te hebben in het prestatieniveau 
van leerlingen.  
 
Adaptief onderwijs: omgaan met heterogeniteit 
Naarmate het percentage allochtone leerlingen op school hoger is, wordt door 
leerkrachten meer gebruik gemaakt van differentiatievormen bij taal en rekenen 
die gericht zijn op volledige individualisering (difind) en minder van 
differentiatievormen die gecombineerd kunnen worden met een min of meer 
klassikale vorm van lesgeven (difklas, zie tabel 7.6). Met betrekking tot segregatie 
naar risicoleerlingen (zowel taal als rekenen) zijn deze verschillen ook significant. 
Ook op scholen met hogere percentages leerlingen van laag-opgeleide ouders 
richten leerkrachten zich minder op differentiatievormen die gecombineerd 
kunnen worden met een min of meer klassikale vorm van lesgeven dan op scholen 
met lagere percentages allochtone leerlingen. Er is daar echter geen significant 
verschil in ‘difind’. Op scholen met lage en hoge percentages leerlingen met laag-
opgeleide ouders vormen leerkrachten wat vaker heterogene groepen leerlingen 
dan op scholen met ‘gemiddelde’ percentages leerlingen van laag-opgeleide 
ouders. 
 
Tabel 7.6 De relatie tussen adaptief onderwijs –omgaan met heterogeniteit- op scholen met 

verschillende percentages allochtone leerlingen  

%Allochtoon  instr (1-3) difklas (0-1) difind (0-1) groephet (1-4) n 

0-24 M (std) 2.1 (.4) .6 (.1) .1 (.2) 2.9 (.4) 323-325 

25-49 M (std) 2.1 (.4) .6 (.1) .1 (.2) 2.9 (.3) 97 

50-74 M (std) 2.1 (.4) .5 (.1) .2 (.2) 3.0 (.3) 72 

75-100 M (std) 2.1 (.4) .5 (.2) .2 (.2) 3.0 (.4) 80 

 eta .08 .19 .16 .09  

 p .321 .000 .002 .233  
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De algemene indruk uit tabel 7.6 is dat scholen met veel allochtone leerlingen 
en/of leerlingen van laag-opgeleide ouders minder klassikaal lesgeven. Helaas 
beschikt PRIMA slechts over globale indicatoren voor differentiatie binnen de 
klas, en kunnen we uit deze gegevens niet afleiden of er op deze scholen in 
meerdere of mindere mate gebruik wordt gemaakt van differentiatievormen die 
(prestatie)verschillen vergroten, dan wel verkleinen. Wel is zichtbaar dat ook op 
deze indicator voor adaptief onderwijs scholen met veel allochtone leerlingen 
en/of leerlingen van laag-opgeleide ouders hoger scoren. 
 
Adaptief onderwijs: streven naar niveau 
Op scholen met een hoger percentage allochtone leerlingen wordt door 
leerkrachten meer tijd besteed aan basisvaardigheden (tijdbasv), wordt meer 
huiswerk gegeven bij taal, rekenen en zaakvakken (huiswerk), meer nadruk 
gelegd op cognitieve aspecten (cogn) en minder lesstof uit de methode voor 
begrijpend lezen, taal en rekenen overgeslagen (oversla) dan op scholen met een 
lager percentage allochtone leerlingen (zie tabel 7.7). Hoe hoger het percentage 
allochtone leerlingen op scholen, hoe minder leerkrachten echter aandacht 
besteden aan taalvaardigheden (taalvaar). Taalvaardigheid staat hier voor het 
aanleren van leesstrategieën, het voeren van telefoongesprekken, briefjes 
schrijven, informatie opzoeken in documentatiecentrum, woordenboeken en 
naslagwerken gebruiken, informatiesystemen gebruiken, tabellen en grafieken 
lezen, aantekeningen maken bij een tekst en samenvattingen maken van een tekst. 
We zien dezelfde significante verschillen voor sociale segregatie en segregatie 
naar risicoleerlingen. Voor segregatie naar risicoleerlingen met betrekking tot 
rekenen hebben we echter geen verschil gevonden in de mate waarin er nadruk 
wordt gelegd op cognitieve aspecten (cogn) en de mate waarin er lesstof wordt 
overgeslagen (oversla). 
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Tabel 7.7 Adaptief onderwijs -het streven naar niveau- op scholen met verschillende 

percentages allochtone leerlingen 

%Allochtoon  doel 

(1-3)

mindoel 

(1-3) 

tijdbasv 

(min. per 

wk) 

huiswerk 

(0-3) 

cogn 

(1-5)

taalvaar 

(0-10) 

studieva 

(1-5) 

oversla 

(1-4) 

n 

0-24 M 

(std) 

1.9 

(.4) 

1.9 (.5) 722.9(108.1) 1.5 (.5) 2.6 

(.3) 

7.3 (1.2) 2.5 (.5) 1.7 (.2) 298-

325 

25-49 M 

(std) 

1.8 

(.4) 

1.9 (.4) 768.3 (95.2) 1.7 (.5) 2.7 

(.3) 

7.3 (1.1) 2.4 (.5) 1.6 (.2) 78-79

50-74 M 

(std) 

1.9 

(.6) 

1.9 (.4) 780.8(119.0) 1.6 (.5) 2.8 

(.3) 

7.1 (1.1) 2.4 (.5) 1.6 (.2) 72 

75-100 M 

(std) 

1.7 

(.5) 

1.9 (.4) 792.3(152.5) 1.9 (.6) 2.8 

(.3) 

6.8 (1.2) 2.4 (.5) 1.5 (.2) 63-80

 eta .09 .05 .25 .26 .17 .15 .09 .24  

 p .229 .756 .000 .000 .001 .004 .240 .000  

 

Ook bij deze derde indicator voor adaptief onderwijs zien we een beeld in 
dezelfde richting: scholen met veel allochtone leerlingen en/of leerlingen van 
laag-opgeleide ouders zijn meer dan andere scholen gericht op niveaubewaking, 
althans in die zin dat ze meer accent leggen op de basisvaardigheden, meer tijd 
creëren voor de verwerking hiervan en minder leerstof overslaan. Tegelijkertijd 
zien we echter in de uitkomst voor de variabele taalvaardigheden een aanwijzing 
dat er óók sprake zou kunnen zijn van lagere streefdoelen als het gaat om de 
hogere cognitieve vaardigheden.  
 
Samenvatting 
Als we de bevindingen met betrekking tot de eerste vraag puntsgewijs 
samenvatten, dan zien we het volgende. 
• Naarmate het percentage allochtone leerlingen en het percentage leerlingen 

met laag-opgeleide ouders op school hoger is, is het taalbeleid meer gericht 
op allochtone leerlingen. 

• Op scholen met een hoger percentage allochtone leerlingen en leerlingen met 
laag-opgeleide ouders en op scholen met lagere gemiddelde taal- en 
rekenprestaties wordt in het schoolbeleid meer aandacht besteed aan sociale 
integratie.  
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• Deze scholen richten tevens hun onderwijs vaker zodanig in, dat zij 
verschillen tussen leerlingen vast kunnen stellen en het onderwijs op die 
verschillen afstemmen. Daarnaast wordt er op deze scholen meer gestreefd 
naar een zo hoog mogelijk prestatieniveau, zij het dat daarbij met name 
aandacht besteed wordt aan basisvaardigheden en minder aan specifieke 
functionele taalvaardigheden.  

• Deze scholen zetten zich tevens meer in voor een goed contact met ouders 
terwijl zij tegelijkertijd minder inbreng van ouders verwachten. Dit laatste 
geldt niet voor scholen met lagere rekenprestaties. 

 
 
7.3 Relatie inrichtingskenmerken van de school en zelfvertrouwen, 

welbevinden en sociale integratie van leerlingen 
 
7.3.1 Variabelen en instrumenten 
Om vast te stellen of scholen verschillen in de mate waarin leerlingen 
zelfvertrouwen hebben, zich welbevinden op school en zich sociaal geïntegreerd 
voelen in de klas en of deze verschillen samenhangen met inrichtingskenmerken 
van scholen, zijn PRIMA-variabelen gebruikt afkomstig uit het leerlingprofiel (de 
afhankelijke variabelen), uit de directie- en leerkrachtvragenlijsten (de onafhanke-
lijke variabelen), en uit de schooladministratiegegevens voor wat betreft de 
achtergrondkenmerkem van leerlingen (controlevariabelen) en de PRIMA-
compositievariabele. Voor de toelichting op deze variabelen verwijzen we naar 
vorige hoofdstukken (vooral hoofdstuk 4) en naar de vorige paragraaf. 
De gebruikte variabelen zijn de volgende. 
 
Afhankelijke variabelen 
przelfvr zelfvertrouwen, gebaseerd op drie items: ‘is bang en angstig’, ‘is 

snel van streek’, ‘heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf’ 
(bereik: 1-5) 

prwelbev welbevinden, gebaseerd op drie items: ‘voelt zich op school 
onplezierig’, ‘heeft met mij een goede relatie’, ‘voelt zich bij mij 
goed op zijn/haar gemak’ (bereik: 1-5) 
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prsocint sociale integratie in de klas, gebaseerd op vier items: ‘kan goed met 
klasgenoten opschieten’, ‘is bij klasgenoten populair’, ‘wordt door 
klasgenoten gepest’, ‘heeft weinig vrienden/vriendinnen in de klas’ 
(bereik: 1-5) 

 
Onafhankelijke variabelen 
intbel mate waarin er een expliciet schoolbeleid is ten aanzien van pesten 

en discriminatie op school en gedrag in de klas (bereik: 1-2) 
intteam de mate waarin integratie-onderwerpen in teamvergaderingen 

worden besproken (bereik: 1-5) 
 
Controlevariabelen 
groep groep 2, 4, 6, 8 
sekse De sekse van elke leerling, 1 ‘jongen’, 0 ‘meisje’ 
ses De sociaal-economische achtergrond van de leerling, gemeten 

door het hoogste opleidingsniveau van vader en moeder (1 
‘maximaal lager onderwijs’, 2 ‘maximaal lbo’, 3 ‘maximaal 
mbo’, 4 ‘maximaal hbo/wo’). 

Etnische Het geboorteland van de moeder, en wanneer deze niet 
beschikbaar herkomst is, dat van de vader. Er zijn vier 
hoofdcategorieën onderscheiden: Nederlanders, Surinamers 
en Antillianen, Turken en Marokkanen, en overige 
allochtonen. 

schoolcompositie De variabele COMPOS, zoals geconstrueerd binnen PRIMA. 
 
7.3.2 Resultaten 
In deze paragraaf wordt onderzocht of scholen verschillen in de mate waarin hun 
leerlingen zelfvertrouwen hebben, zich welbevinden op school en zich sociaal 
geïntegreerd voelen in de klas. Indien er verschillen worden gevonden, zal 
geprobeerd worden deze te verklaren uit inrichtingskenmerken van scholen. We 
onderzoeken dan of scholen die meer doen aan het realiseren van goede 
onderlinge verhoudingen tussen kinderen (=bevorderen integratie) betere 
resultaten behalen op welbevinden, zelfvertrouwen en opgenomen voelen in de 
groep. Om de vragen te beantwoorden, zijn multi-level analyses uitgevoerd. Zoals 
aangegeven zijn de analyses uitgevoerd op de totale PRIMA-steekproef uit het 
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basisonderwijs. De analyses bevatten gegevens van 40043 leerlingen in 3221 
klassen op 488 scholen5.  
Allereerst wordt de vraag beantwoord of scholen variëren in de mate waarin hun 
leerlingen zich sociaal geïntegreerd voelen in de klas, zich welbevinden op school 
en zelfvertrouwen hebben. Als we hier geen geen significante verschillen vinden, 
zijn verdere analyses uiteraard overbodig. Vinden we zulke verschillen wel, dan 
onderzoeken we of inrichtingskenmerken van scholen deze verschillen kunnen 
verklaren.  
De variantie op schoolniveau is bepaald door voor elke afhankelijke variabele, het 
zogenaamd 0-model te berekenen. Dit model, waarin geen verklarende factoren 
zijn opgenomen, geeft alleen de variantie in de scores op sociale integratie, 
welbevinden, zelfvertrouwen weer, gesplitst over de drie niveaus: school, klas, 
individu. Voor de drie variabelen ziet de verdeling er als volgt uit: 
 
Tabel 7.8 Verdeling van de variantie in de scores op sociale integratie/welbevinden/ 

zelfvertrouwen over de drie niveaus 

 sociale integratie welbevinden zelfvertrouwen 

school .008 1.8% .007 2.3% .007 1.4% 

klas  .061 14.0% .082 27.0% .059 11.7% 

leerling .366 84.2% .215 70.7% .440 86.9% 

totaal .435 100% .304 100% .506 100% 

 
Het blijkt dat er maar erg weinig variantie is op schoolniveau. Van de totale 
variantie in scores op sociale integratie is maar 1.8% op schoolniveau. Voor 
welbevinden is dit 2.3% en voor zelfvertrouwen 1.4%. De varianties op 
schoolniveau zijn echter wel significant (variantie/s.e. = 4 voor sociale integratie 
en 3.5 voor welbevinden en zelfvertrouwen). We zullen daarom toch proberen de 
variantie op schoolniveau te verklaren uit inrichtingskenmerken van scholen. 
Gezien de kleine mate van variantie op schoolniveau zullen de resultaten beknopt 
worden gepresenteerd. 

                                                 
5 De totale Prima-steekproef bestaat uit 602 scholen (417 scholen in de representatieve en 185 

scholen in de aanvullende steekproef). In de analyses zijn alleen gegevens van leerlingen 
betrokken waarvan een volledige set gegevens beschikbaar is, zodat de verschillende analyses 
steeds over dezelfde groepen leerlingen worden uitgevoerd. 
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De modellen zijn stapsgewijs opgebouwd. De stappen zijn apart voor sociale 
integratie in de klas, welbevinden op school en zelfvertrouwen doorlopen. 
• Zoals aangegeven, is begonnen met een 0-model. In dit model zijn geen 

verklarende factoren opgenomen; het geeft alleen de variantie in de score op 
sociale integratie/welbevinden/zelfvertrouwen weer, gesplitst over de drie 
niveaus. 

• Vervolgens wordt in model 1 de variabele groep ingevoerd als drie dummy’s, 
met groep 6 als referentiegroep. 

• Daarna voegen we in model 2 de individuele covariaten toe: de 
‘correctiefactoren’ etnische achtergrond, opleiding ouders en sekse. Net als 
in deelstudie 3 wordt etnische achtergrond als drie dummy’s ingevoerd 
(Surinaams/Antilliaans, Turks/Marokkaans en overige etnische groepen). 
Nederlands is de referentiegroep.  

• In model 3 wordt de binnen Prima geconstrueerde schoolniveau variabele 
schoolcompositie ingevoerd als zes dummy’s met C6 ‘scholen met een een 
tamelijk heterogene, maar wel relatief kansrijke en overwegend autochtone 
schoolbevolking’ als referentiecategorie. 

• In de modellen 4, 5 en 6 worden de onafhankelijke variabelen ‘intbel’ (de 
mate waarin er een expliciet schoolbeleid is ten aanzien van pesten en 
discriminatie op school en gedrag in de klas) en ‘intteam’ (de mate waarin 
integratie-onderwerpen in teamvergaderingen worden besproken) 
toegevoegd. In model 4 eerst alleen ‘intbel’, in model 5 alleen ‘intteam’ en in 
model 6 beide. Omdat de variabele ‘intbel’ scheef verdeeld is en bovendien 
bestaat uit vier waarden (1.0, 1.3, 1.7 en 2.0), is deze ingevoerd als twee 
dummy’s: 1 de laagste twee scores op de variabele, 2 de hoogste score. De 
score hier tussenin is de referentiecategorie. 

 
Voor elk model wordt een chi2 waarde berekend waarmee getoetst kan worden of 
een model significant afwijkt van een ander model: 
• voor model 1 is getoetst ten opzichte van model 0  
• voor model 2 ten opzichte van model 1  
• voor model 3 ten opzichte van model 2 
• voor model 4, 5 en 6 ten opzichte van model 3. 
De chi2 van het referentiemodel wordt verminderd met die van het model waarvan 
wordt bekeken of deze significant afwijkt. Aan de hand van het verschil in 
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vrijheidsgraden wordt bepaald of de modellen significant van elkaar verschillen.  
Bij het vaststellen of regressiecoëfficiënten significant van nul afwijken, wordt net 
als in deelstudie 3 rekening gehouden met het aantal scholen (hier 488). We 
spreken hier van een zwak tot iets sterker effect (*) wanneer de z-score (B/s.e.) 
tussen 3.3 en 4.4 ligt en van een sterker effect (**) wanneer de z-score groter is 
dan 4.4. 
We bespreken de resultaten apart voor de afhankelijke variabelen sociale 
integratie in de klas, schoolwelbevinden en zelfvertrouwen. 
 
Sociale integratie in de klas 
Model 1 (met als toevoeging het groepsjaar) verschilt significant van het 0-model 
(Chi2 = 216.8, df = 3). De kinderen in groep 2 voelen zich meer opgenomen in de 
groep dan de kinderen in groep 6 (**). Dit geldt ook voor de kinderen in groep 4 
(*). De kinderen in groep 8 verschillen hierin niet van die in groep 6. Dit model 
verklaart 11.5% van de variantie op klasniveau.  
Het tweede model verschilt ook significant van het eerste (Chi2 = 651.5, df = 5). 
Naarmate het opleidingsniveau van hun ouders hoger is, voelen kinderen zich 
meer opgenomen in de groep (**). Jongens voelen zich minder opgenomen in de 
groep dan meisjes (**). We hebben geen verschillen tussen de etnische groepen 
gevonden. Dit model verklaart 25% van de variantie op schoolniveau en 1.6% van 
de variantie op leerlingniveau. Het toevoegen van schoolcompositie-variabelen en 
de onafhankelijke variabelen ‘intbel’ en ‘intteam’ levert verder geen significante 
resultaten op. Wel wordt door het toevoegen van alleen de onafhankelijke 
variabele intbel 12.5% extra van de variantie op schoolniveau verklaard. De (niet 
significante) regressiecoefficient wijst erop dat op scholen waar het minst vaak 
een expliciet schoolbeleid is ten aanzien van pesten en discriminatie op school en 
gedrag in de klas, de sociale integratie hoger is dan op scholen waar dat in 
gemiddelde mate het geval is. Dit is consistent met bevindingen uit de vorige 
onderzoeksvraag: scholen met veel kinderen van laag-opgeleide ouders, alloch-
tone leerlingen en/of kinderen met lage taal- of rekenprestaties gaan eerder over 
tot schoolbeleid ten aanzien van pesten en discriminatie. 
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Welbevinden op school 
Model 1 verschilt ook hier significant van het 0-model (Chi2 = 183.2, df = 3). De 
kinderen in groep 2 (**) en groep 4 (*) scoren hoger op welbevinden dan de 
kinderen in groep 6. De kinderen van groep 6 en 8 verschillen hierin niet van 
elkaar. Door het toevoegen van het groepsjaar wordt –14.3% van de variantie in 
welbevinden op schoolniveau verklaard en 9.8% op klasniveau. 
Het toevoegen van de individuele correctiefactoren levert een significant verschil 
op met model 1 (Chi2 = 1030.8, df = 5). Naarmate hun ouders hoger opgeleid zijn, 
voelen kinderen zich prettiger op school (**). Jongens voelen zich minder prettig 
op school dan meisjes (**). Allochtone kinderen verschillen niet van autochtone 
kinderen in scores op schoolwelbevinden. Door het toevoegen van de individuele 
correctiefactoren wordt 2.3% van de variantie op leerlingniveau verklaard. Het 
toevoegen van de schoolcompositie-variabelen en de onafhankelijke variabelen 
‘intbel’ en ‘intteam’ levert geen significante resultaten op. Door het toevoegen 
van de schoolcompositie-variabelen wordt wel 14.3% van de variantie op 
schoolniveau verklaard. De mate waarin scholen een expliciet schoolbeleid 
hebben ten aanzien van pesten en discriminatie e.d. en de mate waarin integratie-
onderwerpen in teamvergaderingen worden besproken, vormen geen verklaring 
voor individuele, klas- en schoolverschillen in welbevinden. 
 
Zelfvertrouwen 
Het toevoegen van het groepsjaar aan het 0-model (model 1) levert een klein, 
significant verschil op (Chi2= 34.2, df = 3). De kinderen in groep 2 (**) en groep 
8 (**) hebben meer zelfvertrouwen dan de kinderen in groep 6. Door het 
toevoegen van het groepsjaar wordt 1.7% van de variantie op klasniveau 
verklaard. 
Model 2 (met toevoeging van de individuele correctiefactoren) verschilt 
significant van model 1 (Chi2 = 350.0, df = 5). De Turkse en Marokkaanse (**) en 
de groep overige allochtone leerlingen (**) hebben meer zelfvertrouwen dan de 
autochtone leerlingen. De kinderen met een Surinaamse en Antilliaanse 
achtergrond verschillen niet van de autochtone kinderen. Als we de items op basis 
waarvan de variabele zelfvertrouwen in PRIMA 3 is gevormd nader bekijken 
(bijvoorbeeld ‘is bang en angstig’, ‘is snel van streek’), kan ook gezegd worden 
dat deze variabele weerbaarheid meet. Op deze variabele was een sterk 
sekseverschil te verwachten. Dat vonden we hier niet, echter wel etnische 
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verschillen. De individuele covariaten verklaren 1.75% extra van de variantie op 
klasniveau en 0.9% van de variantie op leerlingniveau. Het toevoegen van 
schoolcompositie-variabelen en de onafhankelijke variabelen ‘intbel’ en ‘intteam’ 
levert geen significante resultaten op. Door deze factoren wordt ook geen extra 
variantie in zelfvertrouwen op de drie niveaus verklaard. 
 
Samenvatting 
Scholen verschillen maar weinig in de mate waarin hun leerlingen zelfvertrouwen 
hebben, zich welbevinden op school en zich sociaal geïntegreerd voelen in de 
klas. Rond de twee procent van de variantie in deze variabelen wordt door 
schoolverschillen verklaard. Alleen van de schoolverschillen in de mate waarin 
leerlingen zich sociaal geïntegreerd voelen in de klas kon een klein (niet 
significant) gedeelte (12.5%) verklaard worden uit inrichtingskenmerken van 
scholen, namelijk uit de mate waarin scholen een expliciet schoolbeleid hebben 
ten aanzien van pesten en discriminatie op school en gedrag in de klas. Het blijkt 
dat er op klasniveau meer variantie is: tussen de 12 en 27%. Deze kan deels 
verklaard worden door het groepsjaar. 
 
 
7.4  Conclusies 
 
Afstemming op samenstelling leerlingpopulatie 
We hebben in de probleemstelling twee hypothesen geformuleerd over de wijze 
waarop scholen zich in hun onderwijsaanbod kunnen of zullen aanpassen aan 
dominante leerlingengroep. De eerste is de niveauverlagingshypothese, die 
inhoudt dat scholen de inhoud en/of de omvang van het curriculum aanpassen aan 
het gemiddelde niveau van hun leerlingpubliek. Dit kan leiden tot een verschillend 
streefniveau op scholen. De tweede is de specialisatiehypothese, die inhoudt dat 
scholen hun didactisch en/of pedagogisch beleid afstemmen op de dominante 
leerlingengroep. Deze manier wordt over het algemeen als meer positief gezien, 
namelijk als een vorm van ‘specialisatie’ die noodzakelijk is om te voorzien in de 
behoefte van een bepaalde doelgroep. Overzien we nu de resultaten, dan vinden 
we de meeste bevestiging voor de specialisatiehypothese. Scholen met meer 
leerlingen uit de achterstandsgroepen scoren op bijna alle variabelen hoger dan 
andere scholen. Op scholen met veel allochtone leerlingen is bijvoorbeeld meer 
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deskundigheid ten aanzien van allochtone leerlingen dan op scholen met weinig 
allochtone leerlingen. We zien dat in het taalbeleid: op scholen met een hoger 
percentage allochtone leerlingen zijn het NT2-onderwijs en OALT beter ingebed 
in het overige onderwijs en hebben leerkrachten meer vertrouwen in hun 
capaciteiten in het les geven aan NT2-leerlingen. Deze scholen zetten zich ook 
meer in voor een goed contact met ouders dan scholen met een lager aandeel 
allochtone leerlingen. Zij verwachten tevens minder inbreng van ouders. 
Waarschijnlijk is dit te verklaren door het gemiddeld vrij lage opleidingsniveau 
van allochtone ouders.  
Ook op de indicatoren voor adaptief onderwijs scoren de betreffende scholen 
hoger. Zo worden hier leerlingvorderingen in sterkere mate bijgehouden, om 
verschillen tussen leerlingen vast te kunnen stellen. Ook wordt er minder 
klassikaal lesgegeven en is er in sterkere mate sprake van niveaubewaking. Voor 
dit laatste onderwerp zien we echter toch ook een mogelijke bevestiging van de 
niveauverlagingshypothese. We hebben aanwijzingen gevonden dat leerkrachten 
op scholen met veel kinderen met lage prestaties minder goed in staat zijn om in 
dezelfde hoeveelheid tijd hetzelfde onderwijsprogramma uit te voeren. Uit de 
resultaten van dit onderzoek bleek dat naarmate het aandeel doelgroepleerlingen 
op scholen hoger is, zij zich sterker op basisvaardigheden richten. Tevens richten 
deze scholen zich gemiddeld minder op het aanleren van taalvaardigheden: het 
aanleren van leesstrategieën, voeren van telefoongesprekken, briefjes schrijven, 
informatie opzoeken in documentatiecentrum, woordenboeken en naslagwerken 
gebruiken, informatiesystemen gebruiken, tabellen en grafieken lezen, aanteke-
ningen maken bij een tekst en samenvattingen maken van tekst. Op scholen met 
veel doelgroepleerlingen zijn leerkrachten dus degelijker bezig met het aanleren 
van basisvaardigheden, maar komen aan het aanleren van “hogere orde” 
vaardigheden niet toe. Deze vorm van aanpassing aan de leerlingpopulatie kan als 
minder positief worden gezien. 
 
In dit onderzoek komen weinig verschillen naar voren tussen scholen met veel 
allochtone leerlingen enerzijds, en scholen met veel kinderen met laag-opgeleide 
ouders anderzijds, in hoe zij zich afstemmen op de dominante leerlingpopulatie. 
Dit is te verklaren doordat veel allochtone kinderen ouders hebben met een laag 
opleidings- en beroepsniveau. Ook hebben we weinig verschillen gevonden (voor 
zover hetzelfde is onderzocht) tussen scholen met veel allochtone leerlingen en 
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scholen met gemiddeld lage taalprestaties in hoe zij zich afstemmen op de 
dominante leerlingpopulatie. Scholen met gemiddeld lagere schoolprestaties lijken 
bijvoorbeeld meer op scholen met veel allochtone leerlingen in de mate waarin zij 
aandacht besteden aan het vaststellen van verschillen tussen leerlingen dan op 
scholen met gemiddeld lagere rekenprestaties. 
 
Relatie inrichtingskenmerken van de school en zelfvertrouwen, welbevinden en 
sociale integratie van leerlingen 
Scholen verschillen maar weinig in de mate waarin hun leerlingen zelfvertrouwen 
hebben, zich welbevinden op school en zich sociaal geïntegreerd voelen in de 
klas. Rond de twee procent van de variantie in deze variabelen is op schoolniveau. 
Van de variantie die er was op schoolniveau, konden we maar weinig verklaren. 
We gaven in het begin van deze deelstudie al aan dat de data van PRIMA3 wat dat 
betreft beperkte analysemogelijkheden bieden. Meer variantie is er op klasniveau. 
Dat blijkt voor een deel voor rekening te komen van het leerjaar (er zijn 
verschillen tussen de leeftijdsgroepen in de mate waarin zij zich welbevinden, 
zelfvertrouwen hebben en zich opgenomen voelen in de klas), maar niet alle 
variantie op klasniveau kan hiermee worden verklaard. We kunnen hieruit 
afleiden dat voor de betreffende variabelen het klasklimaat een sterkere rol speelt 
dan het schoolklimaat/maatregelen op schoolniveau. Toekomstig onderzoek zou 
zich verder op dit niveau moeten richten. Daarnaast is het mogelijk dat andere 
maten voor zelfvertrouwen, welbevinden en sociale integratie meer verschillen 
tussen scholen laten zien. 
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8 Samenvatting en conclusies 
 Guuske Ledoux, Geert Driessen, Margaretha Vergeer, Ineke van der Veen, 
 Jan Doesborgh 
 
 
 
8.1 Inleiding 
 
In deze studie hebben we, vanuit verschillende invalshoeken, verkenningen 
uitgevoerd op het onderwerp sociale integratie in het primair onderwijs. Sociale 
integratie is, in brede zin, een veelbesproken maatschappelijk thema en daardoor 
in toenemende mate ook een voorwerp voor wetenschappelijk onderzoek. Vanuit 
verschillende wetenschappelijke disciplines en voor verschillende sectoren van de 
maatschappij zijn onderzoeksprojecten in uitvoering die de gevolgen van een 
veranderende, multiculturele en pluriforme samenleving voor de cohesie binnen 
die samenleving in kaart willen brengen en analyseren. Het onderwijs is één van 
die maatschappelijke sectoren. En hoewel juist het onderwijs in de centrum van 
de aandacht staat in debatten over veranderingen in de samenleving, óók als het 
gaat om sociale integratie, is er over processen van integratie en segregatie in het 
onderwijs relatief weinig bekend. Dat is opvallend, gezien de verwachtingen die 
er zijn van het onderwijs als het gaat om het verbeteren van onderwijskansen én 
het bevorderen van goede relaties tussen kinderen en jongeren, ook als ze heel 
verschillend zijn qua afkomst, etnische achtergrond, religie of cognitieve 
vermogens. Het onderwijs zou de oefenplaats voor goede maatschappelijke 
verhoudingen moeten zijn, kansen moeten bieden aan leerlingen in achterstand-
posities en leerlingen met specifieke problemen, en daarmee moeten bijdragen 
aan maatschappelijke integratie op langere termijn. Maar de vraag of het 
onderwijs daarin slaagt, en welke condities dat bevorderen of belemmeren, is nog 
maar in beperkte mate empirisch onderzocht. 
 
Tegen deze achtergrond is ervoor gekozen om de gegevens van de derde meting 
van het PRIMA cohort onderzoek (PRIMA) te benutten voor empirische 
verkenningen op dit onderwerp. PRIMA is een omvangrijk, representatief en 
longitudinaal opgezet onderzoek in het primair onderwijs en leent zich bij uitstek 
voor dergelijke verkenningen, omdat er veel gegevens in verzameld worden over 
verschillende onderwerpen. Deze gegevens zijn in de verschillende meetronden 
(PRIMA kent een tweejarige dataverzamelingscyclus) grotendeels identiek, maar 
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er is ook ruimte voor beperkte, specifieke aanvullingen op bepaalde thema’s. In 
de derde meetronde, die heeft plaatsgevonden in 1998, was dat het thema ‘sociale 
integratie’. 
Met het oog op dat thema zijn in deze ronde enkele extra gegevens verzameld 
over de sociale positie van leerlingen in de klas, over de politieke en 
maatschappelijke integratie van hun ouders, over mogelijke oorzaken van het 
ontstaan van gesegregeerde scholen en over het beleid van scholen met 
betrekking tot sociale relaties. Deze gegevens zijn aanvullend op de reguliere 
dataverzameling, die bestaat uit: 
- toetsafnames taal en rekenen bij leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8 van het 

basisonderwijs en vergelijkbare groepen uit het LOM en MLK/het speciaal 
basisonderwijs; 

- vragenlijsten voor leerlingen en leerkrachten over zogenaamde ‘affectieve 
variabelen’ van leerlingen (zoals werkhouding, gedrag, zelfvertrouwen, 
schoolwelbevinden) en leerlinggebonden onderwijsbijzonderheden (zoals 
deelname aan remedial teaching); 

- vragenlijsten voor ouders, over gezinsstructurele kenmerken (bv. opleiding, 
etnische herkomst) en gezinsculturele kenmerken (bv. opvoedingsgedrag); 

- achtergrondgegevens over leerlingen, verzameld via de school (bv. Leerling-
gewicht, verblijfsduur in het Nederlands onderwijs, advies voortgezet onder-
wijs, in- en uitstroom); 

- vragenlijsten voor leerkrachten, over het onderwijsaanbod in hun groep; 
- vragenlijsten voor directies, over kenmerken van de school. 
 
Met deze gegevens was het mogelijk om sociale integratie in het primair 
onderwijs te onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij hebben we 
de variabele schoolcompositie centraal gesteld: de ‘rode draad’ in deze studie is 
het bestuderen van de relatie tussen schoolcompositie in diverse varianten en de 
cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van verschillende groepen leerlingen. 
Het motief voor deze keuze is meerledig. Uit de eerste meting van PRIMA is al 
naar voren gekomen dat scholen sterk verschillen in leerlingenpubliek, en dat dit 
samenhangt met de leerprestaties van kinderen. Er waren dus al empirische 
aanwijzingen in PRIMA dat schoolcompositie (de samenstelling van het 
leerlingenpubliek) ‘er toe doet’, en dat het een belangrijke variabele is in 
onderzoek naar schoolverschillen. Verder leverde ook de theoretische verkenning 
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die we voor deze studie hebben uitgevoerd steun voor deze keuze. Er zijn allerlei, 
meer en minder onderbouwde veronderstellingen over de werking van 
schoolcompositie voor verschillende groepen kinderen, op zowel cognitief als 
niet-cognitief gebied. Niet al deze veronderstellingen zijn toetsbaar met PRIMA, 
maar een aantal wel. Verder was het met PRIMA mogelijk om zowel onder-
werpen die al langere tijd voorwerp van onderzoek zijn op het gebied van 
integratie en segregatie in het onderwijs verder te onderzoeken, als onderwerpen 
die nog maar weinig aandacht hebben gekregen. Tot de eerste groep behoren 
etnische segregatie en de integratie/segregatie van leerlingen met specifieke 
problemen, de ‘risicoleerlingen’. Tot de tweede groep behoren de integratie en 
segregatie op sociaal en religieus gebied. 
 
Hiervan uitgaande, is voor de studie één centrale vraagstelling geformuleerd, die 
is uitgewerkt naar verschillende deelvragen die in afzonderlijke deelstudies zijn 
onderzocht. De centrale vraagstelling is: 

 
Welke relatie bestaat er tussen integratie/segregatie in het primair onderwijs en 
de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van de leerlingen? 

 
Deze is verbijzonderd naar de volgende onderwerpen /deelstudies: 
- een beschrijving van de stand van zaken wat betreft integratie en segregatie op 

vier onderscheiden invalshoeken (etnisch, sociaal, religieus, cognitief), en een 
verkenning van mogelijke verklaringen hiervoor; 

- een studie naar de invloed van etnische, sociale en religieuze schoolcompositie 
op het cognitief en niet-cognitief functioneren van leerlingen in het basis-
onderwijs; 

- een studie naar de invloed van het behoren tot een meerderheidsgroep of een 
minderheidsgroep op school in het basisonderwijs; 

- een studie naar integratie en segregatie van risicoleerlingen; 
- een studie naar de invloed van de maatschappelijke integratie van ouders op 

het cognitief en niet-cognitief functioneren van leerlingen in het basis-
onderwijs; 

- een studie naar de relatie tussen inrichtingskenmerken van scholen en sociale 
integratie 
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In de vorige hoofdstukken zijn deze afzonderlijke onderwerpen uitvoerig 
besproken. In deze slotbeschouwing willen we alleen de uitkomsten op 
hoofdlijnen nogmaals presenteren, en in relatie tot elkaar bezien. We doen dat 
door eerst de antwoorden op de afzonderlijke onderzoeksvragen uit de deelstudies 
samen te vatten en daarna te zoeken naar overeenkomsten. Vervolgens bezien we 
die uitkomsten in het licht van de in hoofdstuk 2 besproken theorieën. We zullen 
die theorieën zelf hier niet meer herhalen of (nog verder) samenvatten, daarvoor 
verwijzen we naar hoofdstuk 2. Wat we wel doen is nagaan voor welke van de, 
veelal strijdige hypothesen empirische steun is gevonden.  

 
 

8.2 Ontwikkelingen en stand van zaken wat betreft integratie en 
segregatie in het primair onderwijs 

 
We hebben in deze studie de verschijnselen integratie en segregatie bezien vanuit 
vier verschillende invalshoeken: 
- sociale integratie/segregatie: de groepering van leerlingen naar sociaal milieu; 
- etnische integratie/segregatie: de groepering van leerlingen naar etnische 

herkomst; 
- religieuze integratie/segregatie: de groepering van leerlingen naar religieuze 

achtergrond; 
- integratie/segregatie op basis van cognitief functioneren en gedrag: de 

groepering van ‘probleemleerlingen’ of ‘risicoleerlingen’ in het onderwijs. 
Voor elk van deze invalshoeken zijn in hoofdstuk 2 de ontwikkelingen en stand 
van zaken beschreven. We vatten deze hier kort samen. 

 
Sociale integratie/segregatie  
Segregatie naar sociale afkomst is een reeds lang bestaand fenomeen. Van 
oudsher hebben kinderen uit onderscheiden milieus gescheiden onderwijs 
gekregen. Dat had de vorm van externe segregatie, dat wil zeggen aparte scholen 
voor verschillende milieus, en interne segregatie, ofwel aparte stromen binnen de 
klas afhankelijk van het herkomstmilieu. Hoewel de zogenaamde standenscholen 
de facto halverwege de vorige eeuw afgeschaft zijn, is het standenonderwijs nog 
niet verdwenen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat anno 1999 nog 2.5% van 
de basisscholen in Nederland echte concentratiescholen zijn voor leerlingen uit 
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een autochtoon laag sociaal milieu, en 6.9% van de basisscholen  sterke concen-
traties van leerlingen uit een allochtoon laag sociaal milieu herbergen (dit zijn 
scholen met meer dan 50% autochtone respectievelijk allochtone achterstands-
leerlingen). 
Concentratie naar sociaal milieu komt voor autochtone leerlingen vooral op het 
platteland voor. In niet-stedelijke gebieden is bijna 25% van de schoolpopulatie 
een autochtone achterstandsleerling, tegen ruim 15% in zeer sterk stedelijke 
gebieden. Ook ligt 38% van de scholen met ten minste 50% autochtone arbeiders-
kinderen in de niet-stedelijke gebieden, tegen slechts 4% in de zeer stedelijke 
gebieden. 
 
Integratie/segregatie naar geloof/richting 
Segregatie op basis van religieuze achtergrond is vooral vanaf het begin van de 
vorige eeuw een issue geworden. Na het einde van de schoolstrijd kon in principe 
elke geloofsrichting eigen scholen oprichten, die alle in gelijke mate door de 
rijksoverheid bekostigd werden. Als gevolg van die vrijheid zijn in de loop der 
jaren bijna 20 richtingen tot stand gekomen. Dit kan als een proces van vrijwillige 
segregatie worden opgevat. Immers, men koos er zelf voor zich af te scheiden van 
andere religies. 
In 1999 was ongeveer 34% van de scholen openbaar, 30% pc, 30% rk, en 7% 
overig bijzonder. Overigens is deze vorm van segregatie ook niet geheel vrijwil-
lig. Of er een school van een bepaalde signatuur is hangt van meerdere factoren 
af, bijvoorbeeld of er voldoende ouders met het betreffende geloof in een bepaald 
gebied wonen en of er niet al soortgelijke scholen in de directe omgeving staan. 
Daarnaast heeft het ook met onwetendheid te maken. Het feit dat islamitische en 
hindoescholen pas sedert 10 jaar bestaan, vindt zijn oorzaak voor een deel in het 
feit dat de betreffende groepen vóór die tijd nog onvoldoende bekend waren met 
de stichtingsregelingen en nog niet goed georganiseerd waren.  
Een verzuild stelsel betekent nog niet dat alle leerlingen op scholen van een 
bepaalde denominatie ook de religieuze achtergrond hebben die met die deno-
minatie overeenstemt. Ouders kiezen niet alleen op basis van hun geloof voor een 
bepaalde school. Ook overwegingen als kwaliteit en afstand spelen een rol, en 
uiteraard ook de toenemende ontkerkelijking en secularisatie. Een en ander is er 
de oorzaak van de momenteel grofweg 40% van de ouders hun kinderen niet op 
een (basis)school heeft waarvan de richting overeenkomt met hun geloof. Scholen 
zijn dus vaak niet religieus-homogeen. Leerlingen kunnen daardoor op een school 
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in religieus opzicht in een minder- of meerderheidspositie verkeren. Uit de 
PRIMA3-gegevens blijkt dat 70% van de leerlingen zich in dit opzicht in een 
meerderheidspositie bevindt en 30% in een minderheidspositie. De katholieken 
zijn met 77% het vaakst in een meerderheidspositie. 
 
Etnische integratie/segregatie 
Etnische segregatie is een vrij recent fenomeen; deze is pas op gang gekomen na 
de komst van grote groepen ‘gastarbeiders’ halverwege de jaren ‘60. Anno 1999 
bestaat bijna 13% van de leerlingenpopulatie in het basisonderwijs uit allochtone 
achterstandskinderen; de gemiddelde school telt ruim 11% van deze kinderen. In 
de loop van de jaren is het aandeel scholen zonder allochtonen teruggelopen naar 
36%, terwijl het aandeel scholen met meer dan de helft van deze leerlingen is 
gestegen tot 7%. Opgemerkt moet worden dat deze laatste toename voor een 
(klein) deel op het conto komt van islamitische en hindoe scholen die vanaf eind 
jaren ‘80 zijn gesticht; dit zijn immers per definitie ‘zwarte’ scholen. 
Etnische segregatie is sterk verbonden met urbanisatiegraad. Momenteel telt de 
gemiddelde school in zeer sterk stedelijke gemeenten 39% allochtone achter-
standsleerlingen; in niet-stedelijke gemeenten is dat maar 2%. In zeer sterk 
stedelijke gemeenten ligt 76% van de scholen met driekwart of meer allochtonen, 
tegen minder dan 1% in niet-stedelijke gemeenten. Er is ook een relatie met de 
denominatie van de school: openbare scholen tellen gemiddeld 16% allochtone 
achterstandsleerlingen, tegen 7% voor de pc-scholen en 10% voor de rk-scholen. 
Ook geldt dat 46% van de scholen met minimaal driekwart allochtonen openbare 
scholen zijn tegen slechts 19 % pc-, eveneens 19% rk-scholen en 17% overig 
bijzonder scholen. 
 
Etnische, religieuze en sociale concentratie zijn in bepaalde opzichten met elkaar 
verweven. Etnische concentratie impliceert bijna per definitie ook sociale 
concentratie: allochtone leerlingen verkeren heel vaak in sociaal-economisch 
opzicht in een achterstandspositie. Maar ook is er een relatie met denominatie, 
zoals hierboven reeds aangegeven. Het sterkst komt deze verwevenheid tot 
uitdrukking in het geval van islamitische en hindoe scholen. Het betreft 
allochtone kinderen van ouders die zelf doelbewust hebben gekozen voor 
segregatie naar geloof (zoals bijvoorbeeld de katholieken en protestanten dat tot 
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halverwege de jaren ‘60 ook vrij massaal deden) en daarmee ook naar etnische 
herkomst en sociaal milieu.  
 
Etnische, sociale en religieuze segregatie zijn de uitkomst van verschillende 
processen. Gewezen is al op de demografische kant ervan en op de verzuiling als 
pijler in het onderwijsbestel. Een andere belangrijke oorzaak is natuurlijk te 
vinden in het schoolkeuzegedrag van ouders. 

 
We hebben daarom ook PRIMA-data over schoolkeuze-motieven van ouders 
geanalyseerd. Veel verschillen tussen verschillende groepen ouders zijn daarin 
niet gevonden. Aspecten als kwaliteit, sfeer, orde en regelmaat, en aandacht voor 
elk kind apart scoren voor alle groepen ouders het hoogst. De groep die er het 
meest uitspringt zijn de Turkse en Marokkaanse laagopgeleide ouders, die niet-
onderwijskundige motieven (met name godsdienst) relatief belangrijk vinden. 
Verder valt op dat de protestantse ouders ook naar verhouding nog veel belang 
hechten aan zowel geloof als richting. En uit het feit dat op scholen met de helft 
of meer hbo/wo-opgeleide ouders de ouders relatief veel belang hechten aan het 
motief ‘het milieu van de kinderen op de school’, kunnen we afleiden dat dit 
motief de hoger opgeleide ouders naar verhouding sterker aanspreekt.  
Een andere manier om schoolkeuzegedrag van ouders te analyseren is kijken naar 
de scholen die te maken hebben met duidelijke veranderingen in leerlingaantallen, 
en naar de oorzaken daarvan. Ook daarover waren PRIMA-gegevens beschikbaar 
(afkomstig van schooldirecties). Daaruit blijkt dat gemiddeld op de basisscholen 
in Nederland het leerlingenaantal de afgelopen vier jaar licht gestegen is. De 
oorzaak van een stijgend leerlingenaantal is volgens de directies vooral  een 
toename in het aantal keuzes door ouders voor de school. De scholen die met een 
daling in het leerlingenaantal te maken hebben, geven daarvoor echter het meest 
vaak als reden de verhuizing van kinderen uit de buurt. Op scholen met veel 
Turkse en Marokkaanse arbeiderskinderen komt het vaakst een (lichte) daling van 
het leerlingenaantal voor. Stijgende scholen zijn vooral scholen met veel witte en 
relatief kansrijke leerlingen, én scholen met veel overige (= niet Turkse of 
Marokkaanse) allochtone arbeiderskinderen. 
In het aandeel allochtone leerlingen op school is gemiddeld in Nederland weinig 
beweging geweest in de afgelopen vier jaar. Het dominante patroon is stabiliteit 
of een lichte stijging. Maar dat geldt niet voor alle soorten scholen. Scholen die al 
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een meerderheid allochtone leerlingen hebben, rapporteren vaker een verdere 
stijging van het aandeel allochtone leerlingen. Dat geldt vooral voor de scholen 
met veel allochtone leerlingen van gemengde etnische afkomst. De belangrijkste 
oorzaak voor stijging of daling van het aandeel allochtone leerlingen is, volgens 
de directies, een toename of afname van het aantal allochtone gezinnen in de 
buurt. Maar scholen die al een meerderheid allochtone leerlingen hebben, noemen 
als oorzaak voor (verdere) stijging naar verhouding ook vaak dat de school 
aantrekkelijk is voor allochtone ouders, maar dat autochtone ouders de school niet 
meer kiezen.  
 
Integratie/segregatie van risicoleerlingen 
Segregatie van wat we tegenwoordig ‘risicoleerlingen’ noemen (leerlingen met 
leer- en gedragsproblemen) is, net als segregatie naar sociaal milieu en naar 
geloof, een segregatievorm met een al wat langere geschiedenis. Sinds de 
invoering van de leerplicht heeft in Nederland een geleidelijke groei 
plaatsgevonden van het stelsel van separate scholen voor kinderen met handicaps 
of specifieke leer- en gedragsproblemen, zowel in aantallen leerlingen als in 
soorten scholen. In de afgelopen decennia is de toename van het aantal scholen 
met voor kinderen met relatief lichte problemen, de MLK- en vooral de LOM-
scholen, daarin het opvallendst geweest. Sinds de jaren ’90 lijkt de groei in deze 
schooltypen gestopt. 
De oorzaken voor deze groei én voor de recente stabilisatie zijn al meermalen 
voorwerp van onderzoek geweest. Eenduidig blijken die oorzaken niet; er is 
sprake van een heel complex van factoren. Eén van die factoren is de groei van 
het aandeel allochtone leerlingen in het speciaal onderwijs. Aanvankelijk bleef de 
deelname van allochtone leerlingen aan met name de scholen voor kinderen met 
leerproblemen achter bij die van autochtone leerlingen, maar sinds enige tijd is 
die trend verschoven: er is nu sprake van een lichte oververtegenwoordiging.  
Sinds 1991 is het Weer Samen Naar School beleid van kracht, dat er op gericht is 
kinderen met leer- en gedragsproblemen zoveel mogelijk geïntegreerd, dat wil 
zeggen binnen scholen voor regulier basisonderwijs, op te vangen. Gezien de 
stabilisatie van de groei van (sommige soorten in) het  speciaal onderwijs lijkt dit 
beleid vruchten af te werpen. Basisscholen raken er meer en meer van 
doordrongen dat ze moeten zoeken naar alternatieven voor verwijzing naar 
speciaal onderwijs. Overigens, zo is ook uit analyse van de PRIMA-gegevens 
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gebeleken, zijn er behoorlijke verschillen tussen scholen in verwijzingsgedrag. 
Scholen die weinig verwijzen zijn relatief vaak ‘elite’scholen én scholen met veel 
leerlingen van Turkse of Marokkaanse afkomst. Relatief veel wordt verwezen 
door scholen met veel autochtone leerlingen uit achterstandgroepen. Ook 
urbanisatiegraad doet er toe: in stedelijke gebieden wordt meer verwezen dan in 
niet-stedelijke gebieden. In zeer grote steden wordt echter weer minder verwezen, 
dit hangt samen met het grote aandeel van scholen met veel Turkse en 
Marokkaanse kinderen in de grote steden.  
Een klein deel van de scholen (ongeveer 8%) verwijst systematisch, dat wil 
zeggen constant over de jaren heen, veel of juist weinig. Op de overige scholen 
schommelt het aantal verwijzingen.  
 
 
8.3 Effecten van sociale, etnische en religieuze schoolcompositie 
 
In hoofdstuk 2 zijn verschillende verklaringen besproken voor de achterstands-
positie van kinderen uit lagere sociale milieus (autochtoon en allochtoon) in het 
basisonderwijs. Daarbij is in het bijzonder de factor schoolcompositie onderzocht. 
Er zijn verschillende theorieën beschikbaar over de werking van school-
compositie als afzonderlijke of extra factor  in verklaringen voor ongelijke kansen 
in het onderwijs (naast de theorieën die gaan over de werking van individuele 
achtergrondkenmerken van leerlingen). Die wijzen echter niet allemaal in 
dezelfde richting. Met name over de voor- en nadelen van het behoren tot een 
meerderheids- of minderheidsgroep op school bestaan verschillende veronder-
stellingen, die ook weer deels variëren al naar gelang de invalshoek voor de 
variabele schoolcompositie: sociaal, etnisch, religieus.  
Om te zien of en voor welke van deze veronderstellingen empirische steun kan 
worden gevonden hebben we twee, met elkaar samenhangende analyses 
uitgevoerd op de PRIMA-bestanden. De eerste heeft als centrale vraag de effecten 
van de sociaal-etnische compositie van de leerlingenpopulatie van de school op 
een aantal cognitieve en niet-cognitieve effectmaten, daarbij rekening houdend 
met verschillende achtergrondkenmerken van de leerlingen. Het tweede 
onderwerp betreft de vraag of het voor de cognitieve en niet-cognitieve 
onderwijsresultaten van leerlingen iets uitmaakt of zij zich qua sociaal milieu, 
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etnische herkomst en geloof op school in een meerderheids- dan wel minderheids-
positie bevinden.  
De centrale variabele in deze analyses is de PRIMA-schoolcompositievariabele. 
Deze geeft aan welke groep leerlingen op een school dominant is (het sterkst aan-
wezig), naar sociale en etnische achtergrond. Daarnaast is ook nog gekeken naar de 
etnische diversiteit, te weten het aantal verschillende etnische groepen op een school. 
Nagegaan is in hoeverre er effecten zijn van deze twee kenmerken (sociaal-
etnische compositie en diversiteit), nadat rekening is gehouden met de achter-
grondkenmerken (etniciteit, opleiding ouders, geslacht en leeftijd) en de controle-
variabele intelligentie, op de taal- en rekenprestaties en de sociale positie, het 
zelfvertrouwen en het welbevinden van leerlingen. Tevens is nagegaan of derge-
lijke effecten verschillen voor scholen met een verschillende compositie of 
diversiteit. 
De resultaten van de analyses laten zien dat schoolcompositie ‘er toe doet’ in de 
voorspelling van de taalprestaties van leerlingen in groep 4 en 8 en in iets 
mindere mate in de voorspelling van de rekenprestaties in groep 4. Met name 
scholen met meer dan de helft allochtone leerlingen met laag opgeleide ouders 
scoren beduidend lager op taal, respectievelijk rekenen dan de scholen met 
overwegend autochtone kinderen van hoog opgeleide ouders. Wat betreft de drie 
niet-cognitieve effectmaten, te weten sociale positie, zelfvertrouwen en 
welbevinden van de leerling, zijn er geen effecten van schoolcompositie.  
 
De analyses met betrekking tot de meerder/minderheidspositie van de leerlingen 
op school hebben betrekking op drie aspecten, namelijk etniciteit, opleiding 
ouders en geloof ouders. Wat betreft etniciteit en opleiding zijn de analyses 
uitgevoerd op de gegevens van de leerlingen in groep 4 en 8 van het basisonder-
wijs en wat betreft het geloof op de gegevens van de leerlingen in groep 2. 
 
Deze analyses hebben in principe dezelfde opzet als die ten aanzien van 
compositie-effecten. Nu gaat het echter niet om een school-, maar een 
leerlingkenmerk. De meerderheid/minderheid-variabelen hebben drie categorieën, 
namelijk: 
• de leerling bevindt zich in een minderheidsgroep; 
• de leerling maakt deel uit van de grootste groep, maar deze groep is niet 

dominant; 
• de leerling maakt deel uit van de grootste groep, en deze groep is dominant. 
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De resultaten van deze analyses maken duidelijk dat er geen relevante 
zelfstandige werking is van de meerder/minderheidspositie waarin de leerling 
verkeert. Alleen in groep 8 wat betreft taal en sociale positie vinden we zwakke 
effecten van de etnische positie. Dat houdt in dat in groepen waarin allochtone 
leerlingen de meerderheid vormen allochtone leerlingen lager scoren op taal, 
maar juist beter op sociale positie (zich opgenomen voelen in de groep). Een 
lichte aanwijzing dus dat het in sociale zin (iets) gunstiger, maar in cognitieve zin 
(iets) ongunstiger is om als allochtone leerling in een groep te zitten met 
overwegend andere allochtone leerlingen.  
We zien dus dat sociaal-etnische schoolcompositie een effect heeft op de 
cognitieve ontwikkeling van de kinderen, met als trend: hoe meer leerlingen uit 
achterstandsgroepen op een school, hoe lager de prestaties, vooral op taalgebied. 
Dat kan gezien worden steun voor de veronderstelling over al dan niet sluipende 
niveauverlaging op scholen met veel kansarme kinderen, en voor de taalcontact-
hypothese voor wat betreft de allochtone leerlingen (hoe meer allochtone 
leerlingen op school, hoe geringer de mogelijkheid om te oefenen met ‘goed’  
Nederlands).  
Voor de niet-cognitieve variabelen (sociale positie in de groep, zelfvertrouwen, 
welbevinden) vinden we echter geen effect van schoolcompositie, en hetzelfde 
geldt voor het behoren tot een meerderheids- of minderheidsgroep. Dat betekent 
dat we geen steun hebben gevonden voor de in hoofdstuk 2 besproken 
netwerktheorieën en theorieën over referentiegroepen. De veronderstelde 
voordelen van veel ‘gelijkende’ leerlingen in de groep vinden we niet bevestigd, 
en hetzelfde geldt voor de hypothesen over mogelijke nadelen daarvan. Dat geldt 
bovendien voor alle drie de invalshoeken die hier zijn onderzocht: sociale, 
etnische en religieuze compositie. 
 
8.4 Effecten van segregatie en schoolcompositie naar cognitief 

niveau 
 

De discussie over de vraag of het voor leerlingen met leer- en/of 
gedragsproblemen (risicoleerlingen) beter zou zijn om in een geïntegreerde 
setting onderwijs te krijgen (dat wil zeggen in gewone basisscholen), dan wel in 
een gesegregeerde setting (dat wil zeggen in scholen voor speciaal onderwijs) 
heeft het in de afgelopen decennia vooral van argumenten op basis van 
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opvattingen moeten hebben, en in veel mindere mate van argumenten op basis 
van empirische bewijzen. De PRIMA-data bieden echter bij uitstek een 
mogelijkheid om in dit laatste te voorzien. In het kader van deze studie zijn 
daarvoor twee onderzoeksmethoden gebruikt. Bij de eerste staat de vraag centraal 
waar risicoleerlingen zich het best ontwikkelen: in het basisonderwijs of in het 
speciaal basisonderwijs (MLK en LOM). Bij de tweede staat de vraag centraal of 
het voor risicoleerlingen  binnen het basisonderwijs gunstiger of juist ongunstiger 
is om in cognitief heterogene klassen te zitten of in klassen met een hoog of laag 
gemiddeld niveau, en of het voor het sociaal-emotioneel functioneren iets 
uitmaakt of er veel andere risicoleerlingen in de groep zitten. Beide vragen 
hebben betrekking op de werking van cognitieve schoolcompositie. De 
veronderstellingen over de uitwerking hiervan op het functioneren van 
risicoleerlingen zijn besproken in de hoofdstukken 2 en 5. Dit zijn in feite de 
stellingen in het debat over integratie/segregatie van risicoleerlingen.  
Voor beide onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van (tenminste) twee PRIMA-
metingen. Vanwege de aard van de vragen was het namelijk nodig om iets over 
de ontwikkeling van risicoleerlingen te kunnen zeggen. Het ging er immers om de 
vraag te beantwoorden onder welke compositiecondities zij er meer/minder op 
vooruit gaan in cognitief en niet cognitief opzicht. 
Voor de eerste onderzoeksvraag is compositie geoperationaliseerd als het 
onderscheid tussen reguliere scholen voor basisonderwijs en scholen voor 
speciaal basisonderwijs. Voor het beantwoorden van deze vraag zijn de resultaten 
van het onderzoek van Peetsma e.a. (2001) naar gematchte risicoleerlingen in 
beide schooltypen gebruikt. Hieruit bleek dat na verloop van vier jaar, tussen de 
eerste en de derde PRIMA-meting, risicoleerlingen zich in het regulier onderwijs 
op cognitief terrein iets gunstiger ontwikkelen dan vergelijkbare leerlingen in het 
speciaal onderwijs. Voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en werkhouding 
werden op langere termijn geen verschillen gevonden tussen beide groepen 
leerlingen. Hieruit kan, met de nodige voorzichtigheid vanwege geringe aantallen 
leerlingen in het onderzoek, geconcludeerd worden dat segregatie van 
risicoleerlingen door concentratie in een afzonderlijk onderwijssysteem geen 
voordelen lijkt te bieden voor de ontwikkeling van deze leerlingen. Integendeel: 
opvang in de reguliere school heeft een gunstiger uitwerking op het 
prestatieniveau van de leerlingen. Dat kan gezien worden als steun voor de 
veronderstelling dat zwakpresteerders zich in een groep met een hoger gemiddeld 
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cognitief niveau meer kunnen optrekken aan de hoogpresteerders, en/of meer 
worden uitgedaagd om een bepaald prestatieniveau te halen, dan in een groep met 
veel andere zwakpresteerders en dus een lager gemiddeld cognitief niveau. Dit 
blijkt bovendien niet ten koste te gaan van hun zelfvertrouwen, welbevinden, of 
sociale positie in de groep. 
Voor de tweede onderzoeksvraag is compositie geoperationaliseerd als het 
cognitief niveau van de klas binnen het basisonderwijs (hogere en lagere 
gemiddelde niveaus) en als de mate van cognitieve heterogeniteit binnen de klas. 
Uit de analyses voor deze vraag blijkt allereerst dat een aanzienlijk deel van de 
risicoleerlingen (hier gedefinieerd als zwakpresteerders) zich bevindt in groepen 
met een laag klasgemiddelde. Het klasgemiddelde hangt samen met het risico op 
doubleren of verwijzing naar het speciaal onderwijs: risicoleerlingen worden 
tussen groep 4 en 6 eerder verwezen naar het speciaal onderwijs en blijven vaker 
zitten in klassen met een hoger klasgemiddelde. Voor doubleren en verwijzing na 
groep 6 werd deze samenhang niet meer gevonden.  
Risicoleerlingen taal (zwakpresteerders op taal) blijken zich in groep 4 en in 
groep 6 significant beter te ontwikkelen (meer vooruit te gaan bij taal) in groepen 
met een hoger klasgemiddelde en ook in meer heterogene klassen. Voor rekenen 
blijken risicoleerlingen zich juist significant beter te ontwikkelen in klassen met 
een lager klasgemiddelde. Maar net als bij taal is heterogeniteit op klasniveau 
juist gunstig voor de ontwikkeling van risicoleerlingen rekenen. Bij de scores 
voor niet-cognitief functioneren zijn nauwelijks verschillen te zien voor het 
aandeel risicoleerlingen in de klas en voor het gemiddeld niveau van de klas. Op 
niet-cognitief terrein werd dus voor de hypothese dat risicoleerlingen zich 
prettiger en veiliger voelen wanneer zij zich in de klas in gezelschap bevinden 
van andere risicoleerlingen geen evidentie gevonden. 
 
 
8.5 Effecten van maatschappelijke participatie van ouders 
 
In één van de deelstudies hebben we de blik gericht op de invloeden vanuit de 
ouders. Daarmee is aangesloten bij de literatuur over sociale integratie die, zoals 
we in hoofdstuk 2 hebben gezien, in sterke mate gaat over de integratie van 
volwassenen, in het bijzonder die van migranten. Omdat in PRIMA ook ouderge-
gevens worden verzameld, en we voor de derde meting vanwege het thema 
sociale integratie aan de ouders enkele specifieke vragen hebben gesteld, konden 
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we een aparte deelstudie uitvoeren naar de vraag of het in meer of mindere mate 
sociaal geïntegreerd zijn van de ouders invloed heeft op het functioneren van de 
kinderen op school, zowel in cognitief als in niet-cognitief opzicht. 
We hebben daarvoor sociale integratie voor volwassenen geoperationaliseerd als 
‘maatschappelijke participatie’ en daarbinnen een onderscheid gemaakt naar  zes 
aspecten: arbeidsparticipatie (het hebben van betaald werk), godsdienstige 
participatie (het bezoek van godsdienstige bijeenkomsten), politieke participatie 
(gaan stemmen bij verkiezingen), participatie in maatschappelijke organisaties 
(het als vrijwilliger actief zijn bij maatschappelijke organisaties), sociale 
participatie (participatie in club- en verenigingsverband), en cultuurparticipatie 
(bezoek van culturele activiteiten).  
Daarmee zijn vervolgens twee vragen onderzocht:  
(a) Welke relatie bestaat er tussen deze vormen van participatie van de ouders en 

hun sociale en etnische achtergrond? En hoe is dit gerelateerd aan de 
cultuurgemeenschap en de religieuze groepering waartoe de ouders zich 
rekenen? 

(b) Welke samenhang is er tussen deze vormen van participatie van de ouders en 
cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van de kinderen?  

 
De centrale veronderstelling hierbij is dat participatie van ouders uit groepen 
waarvan de cultuur dichter bij de Nederlandse middle class cultuur staat sterker 
zal zijn dan die van groepen die daar verder van af staan. Dit geldt voor zowel 
allochtone als autochtone lager milieu groepen, maar mogelijk ook voor bepaalde 
religieuze groeperingen. Tevens hebben we  verondersteld dat wanneer ouders 
hoog scoren op de participatie-indicatoren en zij er daarmee blijk van geven zich 
op de middle class (school)cultuur te oriënteren, hun kinderen ook meer 
geaccepteerd zullen worden op de school, zich daardoor op school beter zullen 
voelen en meer zelfvertrouwen zullen hebben en betere prestaties zullen leveren. 
Schoolcompositie zou daarop nog een versterkend effect kunnen hebben 
Verder hebben we voor de allochtone ouders ook gekeken naar de invloed van 
verblijfsduur op maatschappelijke participatie.  
Dit deelonderzoek heeft betrekking op kinderen in groep 2 en hun ouders. 
 
De uitkomsten van de analyses laten allereerst zien dat er zwak tot sterk 
significante positieve samenhangen zijn tussen etniciteit en opleiding en arbeids-, 
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politieke, maatschappelijke en cultuurparticipatie. Autochtone en hoger opgeleide 
ouders scoren hoger op deze aspecten van participatie en allochtonen en lager 
opgeleide ouders scoren er lager op. Voor sociale participatie (deelname 
verenigingsleven) is er geen samenhang met de achtergrondkenmerken van de 
ouders. Voor godsdienstparticipatie (kerkbezoek) weer wel: allochtone en lager 
opgeleide ouders bezoeken vaker godsdienstige bijeenkomsten. Verblijfsduur 
voor allochtone ouders blijkt er niet toe te doen: het is niet zo dat hogere partici-
patie samengaat met langere verblijfsduur. 
Vervolgens is nagegaan of voor de verschillende participatie-aspecten een invloed 
kon worden gevonden op de taal- en rekenprestaties en op het welbevinden, het  
zelfvertrouwen en de sociale positie van kinderen op school, onder controle van 
de invloed van etniciteit en opleiding.  Voor de niet-cognitieve variabelen was dat 
helemaal niet het geval: er was geen enkele samenhang tussen deze aspecten van 
het functioneren van kinderen op school en de maatschappelijke participatie van 
hun ouders. Voor de taal- en rekenprestaties vonden we wel effect, zij het niet 
voor alle vormen van participatie.  Voor de taalprestaties bleek er een sterk effect 
van politieke en cultuurparticipatie. Voor de rekenprestaties was er ook een sterk 
effect van cultuurparticipatie, en zwakke effecten van arbeids-, politieke en 
maatschappelijke participatie. Er zijn in deze analyses geen effecten van 
schoolcompositie gevonden. 
We kunnen hieruit concluderen, dat het er voor de taal- en rekenprestaties van 
leerlingen toe doet in welke mate hun ouders op politiek en cultureel gebied 
participeren in de samenleving. Kinderen van ouders die op deze twee vormen 
van participatie hoger scoren behalen betere taal- en rekenresultaten.  Voor alleen 
de rekenvaardigheid is ook nog van belang of de ouders betaald werk hebben en 
vrijwilligerswerk verrichten.  
De veronderstelling dat de mate waarin ouders sociaal geïntegreerd zijn in de 
samenleving, afgemeten aan hun participatie op verschillende terreinen, 
samenhangt met de prestaties van hun kinderen op school vinden we dus in lichte 
mate bevestigd. Cultuurparticipatie vertoont de verwachte relatie het sterkst. We 
kunnen deze bevindingen zien als een bevestiging van de cultureel-kapitaalthese 
van Bourdieu (zie 6.1 en hoofdstuk 2). Dit kapitaal is, zo blijkt uit onze analyses, 
niet alleen langs milieulijnen, maar ook langs etnische scheidslijnen verdeeld. 
Gelet op de verwevenheid van milieu en etniciteit betekent dat hier vooral dat 
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laagopgeleide Turkse en Marokkaanse ouders nauwelijks of niet naar culturele 
voorstellingen gaan.  
De veronderstelling dat het gevonden effect op de prestaties zou kunnen lopen via 
het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen op school vonden we, zoals 
reeds aangegeven, niet bevestigd. Voor het welbevinden, het zelfvertrouwen en 
de sociale integratie van de kinderen zelf binnen de school maakt het niet uit in 
welke mate hun ouders maatschappelijk participeren. Het blijkt dus niet zo te zijn 
dat ouders die in sterkere mate participeren in de samenleving daarmee hun 
kinderen op school in sociaal-emotioneel opzicht een sterkere positie geven. In 
cognitief opzicht blijken kinderen er echter wel van te profiteren. Dat betekent 
waarschijnlijk dat een sterkere mate van maatschappelijke participatie, en dan 
vooral van culturele participatie, samengaat met een gunstiger cognitief klimaat in 
het gezin. 
 
 
8.6 Inrichtingskenmerken van scholen en sociale integratie 
 
Tenslotte hebben we in deze studie naar sociale integratie ook nog gekeken naar 
de relatie tussen inrichtingskenmerken van scholen en sociale integratie. Deze 
relatie is uitgewerkt naar twee vragen. De eerste is of scholen hun 
onderwijsaanbod aanpassen aan de dominante leerlingengroep. De vraag naar 
schoolcompositie staat hier dus opnieuw centraal, maar nu gaat het niet om de 
invloed daarvan op leerlingen, maar om de invloed op de inrichting van de 
school/het onderwijsaanbod. De tweede vraag is of scholen bijdragen aan het 
welbevinden, de sociale integratie en het zelfvertrouwen van leerlingen, en zo ja, 
of daarin nog verschillen te vinden zijn tussen scholen van verschillende 
compositie.  
 
Over de aanpassing van de school aan de samenstelling van de leerlingpopulatie 
hebben we twee hypothesen geformuleerd.  
De eerste is de niveauverlagingshypothese, die inhoudt dat scholen de inhoud 
en/of de omvang van het curriculum aanpassen aan het gemiddelde niveau van 
hun leerlingenpubliek. Dit kan leiden tot een verschillend streefniveau op 
scholen. In 8.3 en 8.4 is deze hypothese al naar voren gekomen als mogelijke 
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verklaring voor de gevonden effecten van schoolcompositie  op de taal- en 
rekenprestaties van leerlingen (ook van risicoleerlingen).  
De tweede is de specialisatiehypothese, die inhoudt dat scholen hun didactisch 
en/of pedagogisch beleid afstemmen op de dominante leerlingengroep. Deze 
manier wordt over het algemeen als meer positief gezien, namelijk als een vorm 
van ‘specialisatie’ die noodzakelijk is om te voorzien in de behoefte van een 
bepaalde doelgroep.  
Om deze hypothesen te kunnen onderzoeken, zijn we voor een groot aantal 
school- en klaskenmerken uit de PRIMA-bestanden nagegaan of en hoe ze 
samenhangen met schoolcompositie. Het gaat daarbij vooral om kenmerken die 
beschouwd kunnen worden als aanwijzingen voor adaptief onderwijs, en 
daarnaast om kenmerken die specifiek van belang worden geacht voor kinderen 
uit achterstandsgroepen (zoals het taalbeleid op scholen en de relatie tussen 
school en ouders).  
Overzien we hiervan de resultaten, dan blijkt er vooral bevestiging te zijn voor de 
specialisatiehypothese. Scholen met meer leerlingen uit de achterstandsgroepen 
scoren op bijna alle onderzochte school- en klaskenmerken hoger dan andere 
scholen. Op scholen met veel allochtone leerlingen is bijvoorbeeld meer 
deskundigheid ten aanzien van allochtone leerlingen dan op scholen met weinig 
allochtone leerlingen. We zien dat in het taalbeleid: op scholen met een hoger 
percentage allochtone leerlingen zijn het onderwijs in Nederlands als tweede taal 
en het eigen taal onderwijs (OALT) beter ingebed in het overige onderwijs en 
hebben leerkrachten meer vertrouwen in hun capaciteiten op dit gebied. Deze 
scholen zetten zich ook meer in voor een goed contact met ouders dan scholen 
met een lager aandeel allochtone leerlingen.  
Ook op de indicatoren voor adaptief onderwijs scoren de betreffende scholen 
hoger. Zo worden hier leerlingvorderingen in sterkere mate bijgehouden, om 
verschillen tussen leerlingen vast te kunnen stellen. Ook wordt er minder klassi-
kaal lesgegeven en is er in sterkere mate sprake van niveaubewaking. Voor dit 
laatste onderwerp zien we echter tegelijkertijd een mogelijke bevestiging van de 
niveauverlagingshypthese. We hebben namelijk gevonden dat naarmate het 
aandeel leerlingen uit achterstandsgroepen op scholen hoger is, de scholen zich 
sterker op de basisvaardigheden concentreren, en minder hoog scoren op het 
aanleren van zogenaamde “hogere orde” vaardigheden (zoals informatie opzoe-
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ken, leesstrategieën hanteren, samenvattingen maken, studievaardighedeen 
toepassen).  
 
Over de bevindingen met betrekking tot de relatie tussen inrichtingskenmerken 
van de school en zelfvertrouwen, welbevinden en sociale integratie van leerlingen 
(de tweede onderzoeksvraag over de invloed van de school) kunnen we kort zijn. 
Scholen blijken maar weinig te verschillen in de mate waarin hun leerlingen 
zelfvertrouwen hebben, zich welbevinden op school en zich geïntegreerd voelen 
in de klas. Slechts twee procent van de variantie in deze variabelen wordt door 
schoolverschillen verklaard. Bovendien konden we van deze variantie op 
schoolniveau maar een klein deel verklaren (onder meer doordat we daarvoor in 
PRIMA over te weinig relevante variabelen beschikken). Meer variantie is er op 
klasniveau. Dat blijkt voor een deel voor rekening te komen van het leerjaar (er 
zijn verschillen tussen de leeftijdsgroepen in de mate waarin leerlingen zich 
welbevinden, zelfvertrouwen hebben en zich opgenomen voelen in de klas: in 
hogere leerjaren scoren leerlingen hierop lager). Niet alle variantie op klasniveau 
kan hiermee echter worden verklaard. We kunnen hieruit afleiden dat voor de 
betreffende variabelen het klasklimaat een sterkere rol speelt dan het 
schoolklimaat. Toekomstig onderzoek zou zich verder op dit niveau moeten 
richten. Daarnaast is het is mogelijk dat andere maten voor zelfvertrouwen, 
welbevinden en sociale integratie meer verschillen tussen scholen laten zien. 
 
 
8.7 Tot slot 
 
We hebben in deze studie het onderwerp ‘sociale integratie’ in het primair 
onderwijs van verschillende kanten kunnen belichten, en ons daarbij 
geconcentreerd op de effecten van segregatieprocessen. De segregatievorm die 
daarbij het meest in de publieke aandacht staat, etnische segregatie, heeft daarbij 
veel aandacht gekregen, maar we hebben ook gezien dat andere vormen van 
segregatie evenzeer aanwezig zijn in het onderwijs en ook al langer bestaan, zelfs 
in geïnstitutionaliseerde vorm. Dat laatste geldt vooral voor segregatie naar geloof 
(een verzuild scholenstelsel) en voor segregatie op basis van onderwijsleer-
problemen (stelsel van speciaal onderwijs). 
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Segregatie in het onderwijs is in theoretisch opzicht een lastig onderwerp. Voor 
de verschillende vormen van segregatie en integratie bestaan verschillende 
verwachtingen over de uitwerking ervan op kinderen. We hebben deze vooral in 
hoofdstuk 2, maar ook nog in de hoofdstukken daarna de revue laten passeren. 
Overzien we nu de resultaten uit de verschillende deelstudies, dan kunnen we 
constateren dat we voor een deel van die verwachtingen geen enkele empirische 
steun hebben gevonden. Dat geldt met name voor de verwachtingen over de 
invloed van schoolcompositie op het welbevinden, het zelfvertrouwen en de 
sociale positie van kinderen in de groep, en voor de verwachtingen over de 
invloeden van het behoren tot een meerderheids- of minderheidsgroep op school. 
Noch de positieve verwachtingen hierover (ontleend aan de theorie over 
functionele gemeenschappen,  aan onderdelen van de referentiegroepentheorie, en 
aan de theorieën over de relatie tussen gezinskenmerken en het sociaal-
emotioneel functioneren van kinderen op school), noch de negatieve 
verwachtingen (ontleend aan theorieën over de kloof tussen school en thuis en  
opnieuw over referentieprocessen) kunnen we ondersteunen met empirische 
resultaten. De PRIMA-data laten als algemene uitkomst hier slechts zien dat het 
voor het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen niet uitmaakt op wat voor 
soort school zij zitten, en dat het tevens niet uitmaakt of zij daar tot een 
meerderheidsgroep of een minderheidsgroep behoren. 
De invloed van schoolcompositie op het cognitief functioneren van leerlingen 
blijkt wel aantoonbaar. Zowel uit de studie over de risicoleerlingen, die ging over 
segregatie naar cognitief niveau, als uit de studie over effecten van sociaal-
etnische schoolcompositie blijkt dat leerlingen gemiddeld minder presteren 
(vooral op taal) naarmate ze op een school zitten met meer kansarme, 
zwakpresterende leerlingen of niet-Nederlandstalige leerlingen. Voor allochtone 
leerlingen zou daarvoor de taalcontacthypothese een (deel van de) verklaring 
kunnen bieden. Voor kansarme en zwakpresterende leerlingen in het algemeen 
(inclusief de allochtone leerlingen) kunnen die resultaten ook geïnterpreteerd 
worden vanuit de niveauverlagingshypothese en de hypothesen over 
leerkrachtverwachtingen. Daarvoor lijken gelijksoortige mechanismen werkzaam 
voor risicoleerlingen enerzijds en voor leerlingen uit achterstandsgroepen 
anderzijds. Zij doen het beide beter op scholen waar het gemiddelde sociale 
niveau van de leerlingen, en daarmee het cognitief niveau van de leerlingen hoger 
is.  
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Dit zou tot de conclusie kunnen leiden dat zulke scholen dus ook ‘beter’ zijn in de 
zin van onderwijskundige kwaliteit. Uit de studie over de relatie tussen school-
compositie en de inrichtingskenmerken kunnen we echter afleiden dat dat beslist 
niet zonder meer het geval is. Scholen met veel kansarme leerlingen blijken juist 
beter dan andere scholen te voldoen aan hedendaagse verwachtingen over onder-
wijs waarin rekening wordt gehouden met verschillen en over ‘goed’ onderwijs 
voor leerlingen uit achterstandsgroepen. Wel suggereren de resultaten uit deze 
studie enige steun, zij het bescheiden, voor de niveauverlagingshypothese. 
We kunnen hieruit afleiden dat de invloed van schoolcompositie in ieder geval 
voor een deel ‘op zichzelf staat’ en niet volledig verklaard wordt door inrichtings-
kenmerken van scholen. De cognitieve stimulans die uitgaat van (veel) medeleer-
lingen met een hoger cognitief niveau lijkt hiervoor een belangrijke verklaring. 
 
In termen van beleid is dit mogelijk een ongemakkelijke conclusie. Immers, er 
wordt veel geïnvesteerd in het verbeteren van basisscholen met hoge concen-
traties kansarme en zwakpresterende leerlingen. Die verbeteringen laten echter de 
schoolcompositie, een uitermate lastig te beïnvloeden schoolkenmerk, buiten 
beschouwing. En die lijkt nu juist medebepalend voor wat scholen kunnen berei-
ken. Bezien we echter het Weer Samen Naar school Beleid, waarin wel wordt 
geprobeerd om de variabele schoolcompositie te veranderen (opvang van de 
doelgroepleerlingen in het regulier basisonderwijs in plaats van in het speciaal 
onderwijs), dan zien we dat de resultaten van onze studie die beleidskeuze 
ondersteunen: risicoleerlingen lijken het wat beter te doen in het regulier basis-
onderwijs en in groepen met een grotere cognitieve diversiteit. Een nadere 
bezinning op de vraag of er ook voor leerlingen uit achterstandgroepen 
beïnvloeding mogelijk is van de school die zij bezoeken, is daarom wellicht 
gewenst. We willen er echter ook op wijzen, dat de gevonden schoolcom-
positie-effecten geen erg sterke effecten zijn. Er kunnen dus, vanuit beleids-
oogpunt, ook weer geen wonderen worden verwacht van beïnvloeding van 
deze factor. Maar wel een bescheiden bijdrage aan de verbetering van kansen 
van kinderen.  
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