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1. Inleiding 

1.1. Achtergrond van deze studie 

De inclusie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften staat al geruime tijd hoog op de 

politieke agenda. Op internationaal niveau hebben de zogenaamde Salamanca-verklaring (UNESCO, 

1994) en, vooral, het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2006)1 voor 

belangrijke impulsen gezorgd om in landen en regio’s met omvangrijke gesegregeerde systemen voor 

onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de omslag te maken naar een systeem 

waarin ook deze leerlingen les volgen in het gewoon onderwijs. In Vlaanderen werd op 1 september 

2015 het M-decreet ingevoerd met als belangrijkste doel om meer leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften in gewone scholen onderwijs te kunnen bieden. Ook het nieuwe 

ondersteuningsmodel, dat op 1 september 2017 in voege trad en de ondersteuning van deze 

leerlingen regelt, moet gezien worden in het licht van een evolutie naar een meer inclusief Vlaams 

onderwijssysteem. 

Deze recente wetgeving was uiteraard niet de eerste in Vlaanderen die het mogelijk maakte dat 

leerlingen met een beperking of met ernstige leer- en opvoedingsmoeilijkheden met ondersteuning 

vanuit het buitengewoon onderwijs konden participeren aan het gewone onderwijs. Exact 40 jaar 

geleden, op 1 september 1980, startte het project Integrerend Onderwijs, dat later zou uitgroeien tot 

het systeem van Geïntegreerd Onderwijs (GON). De wet van 11 maart 1986 houdende organisatie en 

subsidiering van het geïntegreerd buitengewoon onderwijs creëerde de eerste wettelijke basis om 

binnen het gewoon onderwijs extra begeleiding te kunnen geven aan kinderen met een beperking of 

met ernstige leer- en opvoedingsmoeilijkheden (De Geyter, 2004). De uiteindelijke bedoeling van 

GON was om de integratie van deze leerlingen in de maatschappij te bevorderen en ervoor te zorgen 

dat zij een gewoon onderwijsdiploma konden halen (Vanderplasschen, Vandevelde, Claes, Broekaert 

& Van Hove, 2006). 

Aanvullend bij GON werd in 1999 het proefproject Inclusief Onderwijs (ION) opgestart. Doel van dit 

project was om leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking (vnl. leerlingen met een 

oud inschrijvingsverslag type 2) met de nodige ondersteuning school te laten lopen binnen het 

gewone onderwijs (Petry, Ghesquière, Jansen & Vanhelmont, 2013; Struyf, Verschueren, Vervoort & 

Nijs, 2015). Tussen 2003 en 2017 volgden op deze manier jaarlijks een beperkt aantal leerlingen 

(aanvankelijk decretaal beperkt tot 100) inclusief onderwijs, waarbij de nadruk eerder lag op hun 

sociale integratie dan op het behalen van de gewone onderwijsdoelstellingen (Groenez, Vantieghem, 

Lamberts & Van Avermaet, 2018). Zowel GON als ION werden vanaf september 2017 als aparte 

                                                           

1  Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap werd op 2 juli 2009 geratificeerd door de 
Belgische overheid. Het verdrag en het bijbehorende facultatieve protocol traden in werking op 1 augustus 
2009. Het VN-comité voor de rechten van personen met een handicap publiceerde op 2 september 2016 
een verduidelijking bij artikel 24 uit het VN-verdrag (recht op inclusief onderwijs). In deze verduidelijking 
wordt gesteld dat het behoud van twee gescheiden onderwijssystemen, m.n. een systeem van gewoon 
onderwijs en een systeem van buitengewoon onderwijs, niet verenigbaar is met het recht op inclusief 
onderwijs (UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2016, §39). 
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ondersteuningsmechanismen afgeschaft. De ondersteuning van de betrokken leerlingen werd vanaf 

die datum geregeld door het nieuwe ondersteuningsmodel. 

Het is vandaag nog te vroeg om de impact van het M-decreet en het nieuwe ondersteuningsmodel 

op de schoolloopbaan en ontwikkeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te meten. 

Bovendien werken beleidsmakers aan een nieuw begeleidingsdecreet, dat het M-decreet zal 

vervangen en dat een aangepast kader zal vormen voor de begeleiding van leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. Vraag is of deze nieuwe beleidsmaatregelen er toe zullen leiden dat meer 

kinderen met specifieke onderwijsbehoeften er in slagen om een succesvolle schoolcarrière in het 

gewoon onderwijs uit te bouwen. Zal de ondersteuning die zij krijgen voldoende zijn om in hun 

schoolse ontwikkeling (op alle belangrijke domeinen) een gelijkaardig pad te lopen als hun 

klasgenoten zonder specifieke onderwijsbehoeften? Deze en vele andere vragen zullen over enkele 

jaren hun antwoord moeten krijgen, wanneer de effecten van het M-decreet en het nieuwe 

begeleidingsdecreet op de schoolse ontwikkeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

zichtbaar en meetbaar zullen zijn. 

Dit betekent echter niet dat we vandaag niets kunnen zeggen over hoe leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften het doen in ons onderwijs. Voorliggende studie maakt gebruik van gegevens uit 

het LiSO-onderzoek (www.lisoproject.be) om een aantal onderzoeksvragen rond de schoolse 

ontwikkeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon secundair onderwijs 

te beantwoorden. De LiSO-data die in deze studie werden gebruikt zijn verzameld in de periode rond 

de invoering van het M-decreet en net vóór de overgang naar het nieuwe ondersteuningsmodel 

(m.n. tussen 1 september 2013 en 30 juni 2017). 

De studie beschreven in dit rapport is onderdeel van de Onderzoekslijn 1.4. “M-decreet in de 

Vlaamse scholen: praktijken en achterliggende processen en mechanismen” van het 

Meerjarenprogramma van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO). 

In het vervolg van dit inleidende hoofdstuk besteden we kort aandacht aan het begrip specifieke 

onderwijsbehoeften, werpen we een blik op de internationale wetenschappelijke literatuur rond de 

schoolse ontwikkeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en formuleren we de 

onderzoeksvragen die het uitgangspunt vormen voor de verderop beschreven analyses. 

1.2. Specifieke onderwijsbehoeften 

De term ‘specifieke onderwijsbehoeften’ is in Vlaanderen geïntroduceerd met de invoering van het 

M-decreet. Dat decreet omschrijft een leerling met specifieke onderwijsbehoeften als:  

“een leerling met langdurige en belangrijke participatieproblemen die te wijten 

zijn aan het samenspel tussen (a) één of meerdere functiebeperkingen op mentaal, 

psychisch, lichamelijk of zintuiglijk vlak; (b) beperkingen bij het uitvoeren van 

activiteiten en (c) persoonlijke en externe factoren.” (art. II.1. “M-decreet”, 2014) 

De term ‘specifieke onderwijsbehoeften’ is een letterlijke vertaling van de Engelse term ‘special 

educational needs’ (SEN) die al geruime tijd in de Engelstalige literatuur in gebruik is (Meijer, 

http://www.lisoproject.be/


 

12 

 

Bruggink & Goei, 2012). In het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, gebruikt men de term SEN om 

kinderen aan te duiden met ontwikkelingsproblemen die van die aard zijn dat ze hun leren, sociale en 

emotionele ontwikkeling, communicatie en/of zelfredzaamheid in het gedrang brengen (Lindsay, 

2007). In deze omschrijving schemert vooral het traditionele gebruik van de term SEN door, waarbij 

met een medisch geïnspireerde bril gekeken wordt naar kinderen met een specifieke stoornis, tekort 

of probleem wiens schoolse ontwikkeling ernstig bedreigd wordt. Vandaag wordt er vaak een veel 

bredere definitie van SEN gehanteerd, waarbij de focus niet meer zozeer ligt op een medisch 

geclassificeerd probleem van het individuele kind, maar wel op een gepaste afstemming tussen 

onderwijsdoelen en onderwijsbehoeften, ongeacht of er een sprake is van een medische diagnose. 

De nadruk komt te liggen op het ondersteunen van alle leerlingen waarvoor het reguliere 

onderwijsaanbod niet volstaat. Het is ook in deze betekenis dat de term ‘specifieke 

onderwijsbehoeften’ vandaag in Vlaanderen gebruikt wordt. 

1.3. De schoolse ontwikkeling van leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften 

Onderzoek naar de schoolse ontwikkeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is zeer 

divers. Daarvoor zijn verschillende redenen te bedenken, waarvan we er hier slechts enkele noemen. 

Ten eerste wordt er in veel onderzoek gefocust op één particuliere groep kinderen met specifieke 

onderwijsbehoeften, bv. kinderen met een leerstoornis (bv. Collins, Lindström & Compton, 2018), 

kinderen met een autismespectrumstoornis (bv. Richter, Popa-Roch & Clément, 2019) of kinderen 

met een gedragsstoornis (bv. Erskine et al., 2016). Onderzoek dat de schoolse ontwikkeling in kaart 

brengt van de algemene groep van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, daarentegen, is 

veel schaarser (Lindsay, 2007). Ten tweede verschillen studies wat betreft de bestudeerde setting en 

de groep waarmee kinderen met specifieke onderwijsbehoeften vergeleken worden. Zo vergelijken 

nogal wat studies leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in gewoon en buitengewoon 

onderwijs met elkaar (bv. Karsten, Peetsma, Roeleveld & Vergeer, 2001; Myklebust, 2007; Norwich & 

Kelly, 2004). Andere studies hanteren helemaal geen vergelijkingsgroep van kinderen zonder 

specifieke onderwijsbehoeften (bv. Wei, Blackorby & Schiller, 2011). Nog een andere groep studies 

vergelijkt leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften binnen het gewoon onderwijs met 

elkaar (bv. Ruijs & Peetsma, 2009). Ten derde verschillen studies sterk wat de leeftijd van de 

betrokken leerlingen betreft. Studies variëren van onderzoek met kleuters tot onderzoek in het 

hoger onderwijs. 

Welk beeld schetst de beschikbare onderzoeksliteratuur van de verschillen en gelijkenissen in 

schoolse ontwikkeling tussen leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften in het 

secundair onderwijs?  

1.3.1. Schoolloopbaan 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften blijken een grotere kans te hebben dan 

leeftijdsgenoten zonder specifieke onderwijsbehoeften om het secundair onderwijs vroegtijdig te 
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verlaten (Cobb, Sample, Alwell & Johns, 2006). Uit een grootschalig onderzoek bij ongeveer 25.000 

Amerikaanse scholieren (Reschly & Christenson, 2006) bleek dat leerlingen met een leerstoornis 

(26,0%) bijna dubbel zoveel kans hebben om vroegtijdig het onderwijs zonder diploma te verlaten 

dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften (14,8%). Voor leerlingen met emotionele en 

gedragsstoornissen lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters zelfs nog een stuk hoger (49,9%). 

Onderzoek in het Nederlandse voortgezet onderwijs laat een gelijkaardige tendens zien. Roeleveld, 

Smeets, Ledoux, Wester en Koopman (2013) analyseerden de loopbanen van ruim 11.000 

Nederlandse leerlingen doorheen het voortgezet onderwijs en stelden vast dat 15% van de leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften2 uit de gevolgde cohorten het onderwijs ongekwalificeerd 

verlieten, terwijl dat voor de leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften slechts 9% was. Pijl, 

Frostad en Mjaavatn (2014) gingen dan weer in een sample van ruim 2.000 Noorse 16- en 17-jarigen 

de intentie tot vroegtijdig schoolverlaten na en vergeleken daarbij leerlingen met en zonder 

specifieke onderwijsbehoeften. Uit hun analyses bleek dat leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften in sterkere mate de intentie tot vroegtijdig schoolverlaten hebben dan hun 

leeftijdsgenoten zonder specifieke onderwijsbehoeften. Het verschil in de intentiescore tussen beide 

groepen was aanzienlijk (d = 0.45) en vooral de groep leerlingen met een leerstoornis bleek 

kwetsbaar. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften blijken ook frequenter terecht te komen in 

beroepsgerichte opleidingen en minder frequent in meer theoretische of algemeen vormende 

opleidingen dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. Zo stelden Roeleveld en collega’s 

(2013) vast dat zorgleerlingen vaker op minder academisch gericht niveau aan het voortgezet 

onderwijs beginnen en op het einde gemiddeld genomen een lager diplomaniveau behalen. Ze doen 

er evenwel niet langer over dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften om een diploma te 

behalen en ze hebben ook een even grote kans op het behalen van een diploma. 

1.3.2. Schools presteren 

Heel wat wetenschappelijke onderzoeksresultaten onderbouwen de stelling dat de schoolse 

prestaties (bv. voor lezen of voor wiskunde) van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

gemiddeld genomen lager liggen dan die van leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. 

Hoewel de meeste gepubliceerde studies zich richten op leerlingen in het basisonderwijs, zijn er toch 

ook studies te vinden die zich (minstens gedeeltelijk) richten op het secundair onderwijs. 

Een meta-analyse van Gilmour, Fuchs en Wehby (2019) becijferde dat er gemiddeld genomen een 

grote kloof in leesvaardigheid bestaat tussen leerlingen met en zonder beperking3. Op basis van de 

studies die in de meta-analyse werden opgenomen, besluiten de onderzoekers dat deze kloof in lager 

                                                           

2  In de publicatie van Roeleveld et al. (2013) wordt de term ‘zorgleerlingen’ gebruikt. Met deze term doelen 
zij op leerlingen “voor wie een individueel handelingsplan bestaat en/of voor wie een specifieke aanpak of  
extra hulp nodig is en/of die een specifiek probleem of beperking hebben” (p. 1). 

3  In de meta-analyse van Gilmour et al. (2019) werden studies opgenomen met een steekproef leerlingen 
met een individueel onderwijsplan (Individualized Education Program – IEP) en/of een stoornis uit de lijst 
van stoornissen vermeld in de Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), de wet die in de Verenigde 
Staten het onderwijs aan kinderen met een handicap regelt. 
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en secundair onderwijs ongeveer even groot is. Wel stelden Gilmour et al. vast dat de omvang van 

het prestatieverschil voor lezen tussen leerlingen met en zonder beperking varieert afhankelijk van 

de beperking. Weinig verrassend blijken het vooral de leerlingen met een leerstoornis te zijn die een 

grote achterstand oplopen ten opzichte van leerlingen zonder een beperking. De zogenaamde 

leeskloof tussen deze beide groepen bedraagt in het secundair onderwijs ongeveer 4 jaren 

leesonderwijs. 

Schwab en Hessels (2015) bestudeerden verschillen in doeloriëntatie en schoolse resultaten tussen 

Oostenrijkse leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften4 in het eerste jaar van het 

secundair onderwijs. Het gaat om leerlingen die les volgden in een inclusieve setting. De 

onderzoekers vonden dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het significant minder goed 

doen dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften wat hun rapportcijfers voor wiskunde en 

Duits betreft. 

Ook Buzick en Weeks (2018) stelden op basis van een analyse van de scores op staatsexamens vast 

dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften systematisch lager scoren voor taal (Engels) en 

wiskunde dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften en dit zowel in de bovenbouw van de 

lagere school als in wat in Vlaanderen de eerste twee jaren van het secundair onderwijs zouden zijn 

(Grade 7 en 8). Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften werd in hun studie gedefinieerd als 

een leerling die recht heeft op ‘special education services’. Uit recente cijfers van de Amerikaanse 

overheid blijkt dat ongeveer twee derden van deze leerlingen het merendeel van hun tijd (minstens 

80%) doorbrengen in een gewone klas in het gewoon onderwijs (US Department of Education, 2019). 

Zhang, Katsiyannis en Kortering (2007), ten slotte, analyseerden de eindexamens secundair onderwijs 

voor vier vakken van enkele cohorten studenten uit de Amerikaanse staat North Carolina. Zij stelden 

vast dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften5 systematisch significant lagere scores 

haalden voor alle vier vakken (Engels, biologie, algebra en fysica) dan leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften. 

1.3.3. Zelfconcept 

In de breedst mogelijke zin, omvat het zelfconcept van een persoon het beeld dat die persoon van 

zichzelf heeft (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976). Dat beeld wordt onder meer bepaald door 

persoonlijke ervaringen en hoe betekenisvolle anderen deze persoon zien (en de feedback die zij 

hierover geven). Volgens het Marsh/Shavelson model van zelfconcept is dit algemene zelfconcept 

het topje van een hiërarchische, multidimensionele piramide van zelfconcepten, waarbij zich aan de 

basis van de piramide zelfconcepten bevinden die gelinkt zijn aan concrete ervaringen en in het 

midden zelfconcepten gelinkt aan specifieke domeinen (Marsh, Byrne & Shavelson, 1988). Zo geeft 
                                                           

4  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden in de studie van Schwab en Hessels (2015) 
gedefinieerd als leerlingen die “ernstige problemen ondervinden met lezen, schrijven of rekenen en die 
meer tijd nodig hebben om informatie te verwerken, maar die verder geen andere gediagnosticeerde 
stoornis hadden, zoals een gedragsstoornis of ADHD.” (p. 465). 

5  De studie van Zhang et al. (2007) spreekt over leerlingen met een beperking (“students with disabilities”), 
maar bevat geen verdere toelichting over de manier waarop het onderscheid tussen leerlingen met en 
zonder beperking precies geoperationaliseerd werd. 
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het sociaal zelfconcept, bijvoorbeeld, weer welk beeld een persoon van zijn of haar sociale 

vaardigheden heeft. Het academisch zelfconcept zegt dan weer hoe een persoon zijn of haar 

vaardigheden op schools vlak percipieert. Deze perceptie is gebaseerd op concrete persoonlijke 

ervaringen op school en op de betekenissen die deze persoon aan deze ervaringen geeft (Dockx, De 

Fraine & Vandecandelaere, 2019; Marsh & Craven, 2006). Onder dit algemene academisch 

zelfconcept kunnen vervolgens verschillende vakspecifieke academische zelfconcepten 

onderscheiden worden. Die drukken uit hoe vaardig een persoon zich acht op vlak van, bijvoorbeeld, 

wiskunde of taal. 

Wanneer we naar het zelfconcept van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kijken, dan blijkt 

vooral hun academisch zelfconcept onder druk te staan. Hoewel onderzoek er op lijkt te wijzen dat 

de verschillen tussen leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften op vlak van algemeen 

zelfconcept hoogstens klein zijn, wijzen de meeste studies op een aanzienlijke kloof tussen beide 

groepen op vlak van algemeen academisch zelfconcept. 

In de beschrijvende review van Zeleke (2004) worden studies bij elkaar gebracht die leerlingen met 

en zonder leerstoornis vergelijken op vlak van zelfconcept. De resultaten wijzen uit dat leerlingen 

met een leerstoornis gemiddeld genomen een lager academisch zelfconcept hebben dan leerlingen 

zonder leerstoornis. De verschillen tussen beide groepen zijn minder duidelijk wanneer het gaat over 

het sociaal en het algemeen zelfconcept. Ook over de vraag of het verschil in academisch zelfconcept 

tussen leerlingen met en zonder leerstoornis groter is in het secundair onderwijs dan bij jongere 

kinderen, brengt de studie van Zeleke (2004) geen uitsluitsel. Hoewel de meeste studies in de review 

geen bewijs opleveren dat dit verschil in academisch zelfconcept groter wordt naarmate kinderen 

ouder worden, vermeldt Zeleke toch twee studies die rapporteren dat het zelfconcept van kinderen 

met een leerstoornis daalt doorheen de lagere school en het begin van het secundair onderwijs, 

terwijl dat voor kinderen zonder leerstoornis niet het geval is. 

Pijl en Frostad (2010) bevroegen het algemeen zelfconcept, het algemeen academisch zelfconcept en 

het sociaal zelfconcept bij 498 Noorse leerlingen uit het eerste jaar van het secundair onderwijs. Van 

deze leerlingen hadden er 15 een matige tot ernstige leerstoornis en 22 een andere vorm van 

beperking (bv. milde leerstoornis, gedragsstoornis, lichamelijke beperking of taal-spraakstoornis). De 

resultaten van het onderzoek toonden aan dat leerlingen met en zonder beperking gemiddeld 

genomen niet van elkaar verschilden op vlak van het algemeen zelfconcept, maar wel op vlak van de 

beide andere vormen van zelfconcept. De leerlingen zonder beperking bleken een aanzienlijk hoger 

algemeen academisch zelfconcept te hebben dan de leerlingen met een matige tot ernstige 

leerstoornis (Hedges’ g = 1.23) en de andere leerlingen met een beperking (Hedges’ g = 0.77). Wat 

sociaal zelfconcept betreft, scoorden de leerlingen met een matige tot ernstige leerstoornis 

significant lager dan de beide andere groepen. Ook hier waren de effectgroottes aanzienlijk. 

DeVries, Voß en Gebhardt (2018) gebruikten de Perception of Inclusion vragenlijst om onder meer 

zicht te krijgen op het academisch zelfconcept van 407 leerlingen uit 9 Duitse middenscholen. Onder 

deze leerlingen waren er 48 leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De onderzoekers kwamen 

tot de vaststelling dat het academisch zelfconcept van de leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften significant lager was dan dat van de leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften. Ze stelden ook vast dat het academisch zelfconcept van de leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften steeg in de overgang van het zesde naar het zevende leerjaar, terwijl 
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dat voor de leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften nagenoeg stabiel bleef. De kloof tussen 

beide groepen werd evenwel niet helemaal gedicht. 

1.3.4. Schoolwelbevinden 

Het concept subjectief welbevinden verwijst naar de mate waarin we ons tevreden voelen en hoe 

gelukkig of ongelukkig we onszelf zien op verschillende momenten doorheen ons leven (O’Brien, 

2008). Een gangbaar theoretisch model van subjectief welbevinden wijst er op dat dit subjectief 

welbevinden niet alleen algemeen, maar ook domeinspecifiek ingevuld kan worden (Diener, Suh, 

Lucas en Smith, 1999; Long, Hübner, Wedell & Hills, 2012)6. Zo verwijst het begrip schoolwelbevinden 

naar de mate waarin kinderen zich goed voelen in een schoolse context (De Fraine, Van Landeghem, 

Van Damme & Onghena, 2005). Engels, Aelterman, Schepens en Van Petegem (2003) leggen er in 

hun definitie van schoolwelbevinden de nadruk op dat deze positieve gevoelens het resultaat zijn van 

de afstemming tussen specifieke omgevingsfactoren enerzijds en “de persoonlijke behoeften en 

verwachtingen van leerlingen ten aanzien van de school anderzijds” (p. 193). Onder meer omdat 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften meer dan andere kinderen te maken krijgen met 

faalervaringen op school – ervaringen die druk leggen op het schoolwelbevinden – wordt vaak 

aangenomen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een lager schoolwelbevinden hebben 

dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek 

naar het verband tussen schoolwelbevinden en specifieke onderwijsbehoeften zijn evenwel verre 

van eenduidig (Heyder, Südkamp & Steinmayer, 2020). 

Een Britse studie bij 1600 kinderen van 10 tot 15 jaar oud (Barnes & Harrison, 2017) toont aan dat 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een significant lager subjectief welbevinden hebben 

op schools vlak dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. Hun subjectief welbevinden op 

vlak van hun fysieke uiterlijk en op vlak van hun algemene sociale leven (bv. in relatie tot familie) ligt 

evenwel niet lager. Het onderzoek van Ge en Zhang (2019) bij ruim 9000 Chinese leerlingen laat zien 

dat bij aanvang van het secundair onderwijs het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften7 aanzienlijk lager ligt dan bij leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften. En ook DeVries et al. (2018) stelden op basis van hun dataverzameling bij bijna 

300 Duitse leerlingen uit het zesde leerjaar vast dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften8 

een lager schoolwelbevinden vertonen dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften.  

                                                           

6  Diener et al. (1999) onderscheiden drie dimensies binnen subjectief welbevinden: positief affect (d.i. 
frequente positieve emoties, zoals plezier en interesse), negatief effect (d.i. zeldzame negatieve emoties, 
zoals angst en woede) en levenstevredenheid (d.i. een cognitieve inschatting van kwaliteit van leven). 
Vooral deze laatste dimensie kan anders zijn voor verschillende levensdomeinen (bv. sociale relaties, 
school, enz.) 

7  In de studie van Ge en Zhang (2019) telt de groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 39% 
leerlingen met een visuele beperking en 18% leerlingen met ADHD. De overige leerlingen waren gespreid 
over verschillende kleinere stoorniscategorieën. 

8  Onder de 48 leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit de studie van DeVries et al. (2018) bevonden 
zich 29 leerlingen met een leerstoornis (zie categorie F81 uit de ICD-10: “Specifieke 
ontwikkelingsstoornissen van schoolse vaardigheden”), 17 zittenblijvers en 2 leerlingen die door hun 
leerkrachten voor diagnostiek waren doorverwezen maar nog geen officiële diagnose hadden. 
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In deze laatste twee longitudinale studies bleek er echter een verband te zijn tussen de grootte van 

het verschil in welbevinden en de leeftijd van de betrokken leerlingen. In beide studies verkleint het 

verschil in welbevinden tussen leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften in de loop 

van het eerste jaar van het secundair onderwijs. In het onderzoek van Ge en Zhang (2019) gaat het 

sociaal-emotioneel welbevinden van alle leerlingen er in de loop van de bestudeerde periode op 

achteruit, maar bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is deze achteruitgang significant 

minder groot, waardoor het verschil tussen beide groepen verkleint. Ook in de studie van DeVries et 

al. (2018) is het significante verschil in schoolwelbevinden tussen zesdejaars met en zonder 

specifieke onderwijsbehoeften één jaar later zo goed als verdwenen. 

Er is echter ook onderzoek beschikbaar waarin er geen verschil in (school)welbevinden gevonden 

werd tussen leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften. Zo stelden Schwab en Hessels 

(2015), in een studie bij ruim 1000 Oostenrijkse leerlingen in het vierde jaar van het lager onderwijs 

en het eerste jaar van het secundair onderwijs, geen verschil in schoolwelbevinden vast tussen 

leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften. In een studie bij 1181 Portugese leerlingen 

tussen 8 en 17 jaar oud werd dan weer wel een klein, maar significant verschil in schoolwelbevinden 

gevonden tussen leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften (Gaspar, Bilimória, 

Albergaria & Gaspar, 2016)9. Uit verdere analyses bleek het verschil tussen beide groepen echter 

volledig samen te hangen met verschillen in optimisme, veerkracht en zelfvertrouwen. 

1.3.5. Sociale aanvaarding  door leeftijdsgenoten 

Volwaardige sociale participatie aan het schoolleven is een centraal thema in het debat rond de 

inclusie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De manier waarop sociale participatie – 

vaak ook vermeld onder synoniemen als sociale inclusie of sociale integratie – wordt gedefinieerd en 

geoperationaliseerd kan echter grondig verschillen. Op basis van hun literatuuroverzicht 

onderscheiden Koster, Nakken, Pijl en Van Houten (2009) vier sleutelthema’s binnen het onderzoek 

naar sociale participatie: 

 de aanwezigheid van positieve contacten en interacties tussen leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften en kun klasgenoten, 

 vriendschapsrelaties tussen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en klasgenoten, 

 de aanvaarding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door hun klasgenoten, en 

 de perceptie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften over hun aanvaarding door 

klasgenoten. 

Bossaert, Colpin, Pijl en Petry (2013) stelden vast dat deze thema’s niet alleen onderscheiden kunnen 

worden in onderzoek dat zich richt op kinderen van de basisschoolleeftijd, maar ook relevant zijn 

voor onderzoek bij leerlingen in het secundair onderwijs. Onderzoek toont aan dat leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften op deze vier gebieden het minder goed doen dan leerlingen zonder 

                                                           

9  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften werden in de studie van Gaspar et al. (2016) als zodanig 
geïdentificeerd door hun leerkrachten (volgens de geldende regelgeving in Portugal). Het gaat om 
leerlingen met een leerstoornis, een zintuiglijke beperking of een ontwikkelingsstoornis in een relatief milde 
vorm die les volgden in het gewone onderwijs. 
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specifieke onderwijsbehoeften: ze hebben minder interacties met leeftijdsgenoten, ontwikkelen 

minder vriendschappen, zijn minder sociaal aanvaard en voelen zich minder sociaal geïntegreerd 

(Schwab & Rosmann, 2020). 

Recent grootschalig onderzoek bij ongeveer 250.000 Amerikaanse leerlingen uit de eerste graad van 

het secundair onderwijs suggereert dan weer dat de verschillen tussen leerlingen met en zonder 

specifieke onderwijsbehoeften op vlak van het gevoel aanvaard te worden door klasgenoten over het 

algemeen significant, maar eerder klein zijn (Stiefel, Shiferaw, Schwartz & Gottfried, 2018). Wel geeft 

de studie aan dat er mogelijk verschillen zijn naargelang de aard van de specifieke 

onderwijsbehoeften van leerlingen, waarbij de onderzoekers vaststelden dat vooral leerlingen uit de 

restcategorie (‘other health impairments’) en leerlingen met emotionele moeilijkheden zich minder 

sociaal aanvaard voelen. 

 

1.4. Onderzoeksvragen 

Met deze studie willen we zicht krijgen op de schoolloopbanen en de schoolse ontwikkeling van 

Vlaamse leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften doorheen de eerste vier jaren van het 

secundair onderwijs. Daarbij richten we ons primair op de verschillen en gelijkenissen die op dat vlak 

gevonden kunnen worden tussen leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften. 

Bovendien trachten we eventuele verschillen in schoolloopbanen en schoolse ontwikkeling tussen 

leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften te verklaren en zo zicht te krijgen op 

factoren op leerling-, klas-, leerkracht- en schoolniveau die samenhangen met schools succes van 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Concreet werden volgende onderzoeksvragen gesteld: 

 Bestaan er gemiddeld genomen verschillen in leerlingenkenmerken tussen leerlingen met en 

zonder specifieke onderwijsbehoeften bij het begin van het secundair onderwijs? 

 Bestaan er gemiddeld genomen verschillen in schools presteren, academisch zelfconcept en 

welbevinden tussen leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften bij het begin 

van het secundair onderwijs? 

 Verschilt de formele schoolloopbaan van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de 

eerste vier schooljaren van het secundair onderwijs van die van leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften? 

 In welke mate bestaan er verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen met en zonder 

specifieke onderwijsbehoeften op vlak van schoolse prestaties, academisch zelfconcept, 

schoolwelbevinden en sociale aanvaarding door klasgenoten?  

 Hangen verschillen in schoolse ontwikkeling tussen leerlingen met en zonder specifieke 

onderwijsbehoeften samen met kenmerken van de klasgroepen waarin ze les krijgen? 

 Hangen verschillen in schoolse ontwikkeling tussen leerlingen met en zonder specifieke 

onderwijsbehoeften samen met kenmerken van de leerkrachten waarvan ze les krijgen? 

 Hangen verschillen in schoolse ontwikkeling tussen leerlingen met en zonder specifieke 

onderwijsbehoeften samen met kenmerken van de scholen waarin ze les volgen?  
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2. Onderzoeksmethode 

2.1. Het LiSO-project 

In het project ‘Loopbanen in het Secundair Onderwijs’ (LiSO) werd één cohorte leerlingen gevolgd 

doorheen het secundair onderwijs met als doel om de manier waarop deze leerlingen het secundair 

onderwijs doorlopen in kaart te brengen en te verklaren. De LiSO-dataverzameling startte in 

september 2013 en betreft de leerlingen die op dat moment in het eerste jaar van het secundair 

onderwijs zaten. In de loop van het onderzoek werden ook nieuwe instromers in de gevolgde cohorte 

(bv. schoolveranderaars, zittenblijvers) in de dataverzameling betrokken. Ook bij en over leerlingen 

die uit de gevolgde cohorte uitstroomden en binnen een LiSO-school bleven (bv. omdat ze hun jaar 

overdeden) werden verder gegevens verzameld. Leerlingen die uitstroomden naar een school buiten 

de LiSO-steekproef werden enkel administratief verder opgevolgd. 

In totaal namen meer dan 90 scholen uit de ruime regio rond Mechelen aan het onderzoek deel. Er 

werd voor een regionale steekproef gekozen om de kans dat uitstromende leerlingen toch in de 

dataverzameling zouden betrokken blijven (omdat ze naar een andere LiSO-school verhuisden) te 

maximaliseren. Uit steekproefanalyses blijkt dat de groep LiSO-scholen voor de eerste graad van het 

secundair onderwijs op diverse vlakken een goede afspiegeling vormt van de volledige groep 

Vlaamse secundaire scholen. Voor de tweede en derde graad wijkt de verdeling van de LiSO-scholen 

op verschillende vlakken licht af van wat je op basis van de volledige Vlaamse schoolpopulatie zou 

verwachten. Meer details over deze steekproefanalyses en over de LiSO-steekproef zelf zijn te vinden 

in het betreffende LiSO-rapport (Stevens et al., 2015). 

Figuur 1. Overzicht timing dataverzameling LiSO 
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Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van welke respondenten wanneer bevraagd werden in de 

loop van het LiSO-onderzoek. In schooljaar 1 (2013-2014) werden drie momenten van 

dataverzameling georganiseerd, m.n. aan het begin, in het midden en op het einde van het 

schooljaar. Tijdens de daaropvolgende vijf schooljaren werd enkel op het einde van het schooljaar 

een bevragings- en toetsmoment georganiseerd. In deze studie werden enkel de gegevens gebruikt 

die verzameld werden tot en met de maand mei 2017, d.i. het moment waarop de 

normaalvorderende leerlingen het einde van het vierde jaar secundair onderwijs naderden. Verderop 

in dit hoofdstuk (zie paragraaf 2.4) wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de variabelen en 

schalen uit de verschillende LiSO-instrumenten waarvan de gegevens in kader van deze studie 

gebruikt werden.  

Aanvullend bij de dataverzameling in kader van het LiSO-onderzoek werd in mei 2017 een 

bijkomende bevraging van de leerlingenbegeleiders georganiseerd. Tijdens deze bevraging werd per 

leerling informatie verzameld over eventuele diagnoses bij de betreffende leerling, over de zorg die 

aan de leerling in de loop van het voorafgaande schooljaar was gegeven en over een eventueel 

inschrijvingsverslag, gemotiveerd verslag of verslag waarover de leerling beschikt. 

2.2. De steekproef 

Op 1 september 2013 startten 6760 leerlingen in het eerste jaar van het secundair onderwijs in één 

van de 70 administratieve scholen die op dat moment aan het LiSO-onderzoek deelnamen. Omdat 

sommige van de deelnemende administratieve scholen op dezelfde campus gelegen zijn en dus in 

praktijk één school vormen, wordt er in LiSO gesproken van pedagogische gehelen. Dit zijn, naar 

analogie met de definitie die door de onderwijsinspectie wordt gehanteerd, gehelen van twee of 

meer scholen van hetzelfde onderwijsniveau, maar met een verschillend instellingsnummer. De 

hierboven vermelde 6760 leerlingen zaten op deze manier geclusterd in 52 pedagogische gehelen. 

Omdat in de praktijk veel van deze pedagogische gehelen als één school beschouwd worden, zonder 

rekening te houden met het feit dat ze administratief uit verschillende scholen bestaan, wordt in de 

rest van dit rapport de term ‘school’ gebruikt, waar eigenlijk ‘pedagogisch geheel’ zou moeten staan. 

Om de schoolse ontwikkeling van leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften op een 

wetenschappelijk zuivere manier te kunnen in beeld brengen, werd besloten om leerlingen die op 1 

september 2013 het schooljaar startten als zittenblijver in het eerste jaar van het gewoon secundair 

onderwijs niet op te nemen in de analyses voor deze studie. Het gaat om 178 leerlingen. De 

startgroep voor de analyses bestaat dus uit 6582 leerlingen die op 1 september 2013 voor de eerste 

keer in het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs zaten in één van de LiSO-scholen. 

2.3. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

Omdat de vergelijking tussen leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften een centrale 

rol speelt in voorliggend onderzoeksrapport, is het uiteraard zaak om eerst toe te lichten op welke 
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manier de 6582 leerlingen uit de startgroep verdeeld werden in leerlingen met en zonder specifieke 

onderwijsbehoeften. 

De decretale definitie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften werd eerder in dit rapport 

reeds vermeld (zie paragraaf 1.2). Daarin wordt de nadruk gelegd op de langdurige en ernstige 

participatieproblemen die leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ondervinden bij hun 

deelname aan onderwijs. Er werd in deze studie gekozen om leerlingen waarvoor basiszorg en 

verhoogde zorg in hun school niet volstaan om optimaal te ontwikkelen te beschouwen als leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften. Daarenboven kozen we ervoor om deze evaluatie ook in de tijd 

te beperken. Enkel leerlingen met ernstige participatieproblemen in de periode van de overgang van 

het basis- naar het secundair onderwijs werden als leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in 

deze studie meegenomen. Dit om de meting van specifieke onderwijsbehoeften zo zuiver mogelijk te 

houden: leerlingen die enkel aan het begin van hun schoolloopbaan ernstige participatieproblemen 

ondervonden (bv. rond de overgang van kleuter- naar lager onderwijs), maar verderop geen nood 

meer hadden aan extra ondersteuning worden in deze studie dus beschouwd als leerlingen zonder 

specifieke onderwijsbehoeften. Er kan immers verwacht worden dat hun participatieproblemen 

weinig relatie zullen vertonen met hun schoolse ontwikkeling in het secundair onderwijs. 

Concreet werd er gekeken welke van de 6582 leerlingen uit de startgroep minstens één oud 

inschrijvingsverslag hadden in de loop van de twee schooljaren voorafgaand aan hun intrede in het 

gewoon secundair onderwijs (d.w.z. schooljaren 2011-2012 en 2012-2013) of in het eerste jaar dat ze 

in dat gewoon secundair onderwijs zaten (schooljaar 2013-2014). Aangezien in deze drie schooljaren 

het M-decreet nog niet van toepassing was, gaat het om oude inschrijvingsverslagen die recht gaven 

op GON-ondersteuning10 of die de mogelijkheid boden tot overstap naar het buitengewoon 

onderwijs. Leerlingen uit de startgroep die enkel vóór schooljaar 2011-2012 een oud 

inschrijvingsverslag hadden werden tot de leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften 

gerekend. 

In de rest van deze paragraaf wordt de samenstelling van de groep leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften concreet becijferd. 

2.3.1. Leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON in de startgroep 

Van de 6582 leerlingen uit de startgroep kregen 248 leerlingen (3,74%) minstens één oud 

inschrijvingsverslag GON in de loop van hun onderwijsloopbaan in het basisonderwijs. De meeste 

leerlingen kregen één (N = 59) of twee jaar (N = 141) GON-ondersteuning, maar er waren ook 7 

leerlingen waarvoor de duur van de GON-ondersteuning opliep tot 8 schooljaren.  

Ongeveer de helft van deze 248 leerlingen (N = 116) kregen enkel GON-ondersteuning vóór 

schooljaar 2011-2012. De andere 132 leerlingen kregen minstens één jaar GON-ondersteuning 

tijdens hun laatste twee schooljaren in het lager onderwijs. 

                                                           

10  Een oud inschrijvingsverslag kon ook recht geven op ION-ondersteuning. Voor geen van de leerlingen uit de 
startgroep werd er echter een ION-verslag geregistreerd voor de schooljaren 2011-2012, 2012-2013 of 
2013-2014. Daarom wordt deze optie in het verdere rapport niet steeds vermeld. 
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Aangezien leerlingen slechts in uitzonderlijke omstandigheden meer dan twee schooljaren GON-

ondersteuning konden krijgen in het lager onderwijs, formuleerden we de hypothese dat een deel 

van de 116 leerlingen die enkel vóór schooljaar 2011-2012 GON-ondersteuning kregen, wel degelijk 

ook in de laatste twee jaar van hun lagere schoolloopbaan nog ernstige participatieproblemen 

hadden, maar dat er voor hen dus geen nieuwe GON-ondersteuning aangevraagd kon worden. Dit 

veranderde uiteraard bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs. Daarom gingen we 

ook na welke leerlingen uit de startgroep in het eerste jaar in het gewoon secundair onderwijs een 

inschrijvingsverslag GON hadden. 

In het eerste jaar van het secundair onderwijs hadden 198 leerlingen (3,01%) uit de startgroep een 

inschrijvingsverslag GON. Van deze leerlingen hadden er 130 ook al een inschrijvingsverslag GON in 

het basisonderwijs gehad, terwijl dat voor 48 leerlingen niet zo was. Deze laatste groep zijn bijna 

uitsluitend leerlingen die de overstap maakten van het buitengewoon lager onderwijs naar het 

gewoon secundair onderwijs. 

Van de 130 leerlingen met een inschrijvingsverslag GON bij het begin van het secundair onderwijs én 

minstens één inschrijvingsverslag GON in de loop van het basisonderwijs, kregen er 53 enkel GON-

ondersteuning vóór schooljaar 2011-2012. De andere 77 kregen minstens één jaar GON-

ondersteuning tijdens hun laatste twee schooljaren in de lagere school. 

Samenvattend, van de 6582 leerlingen uit de startgroep kregen: 

 63 leerlingen enkel GON-ondersteuning vóór schooljaar 2011-2012, 

 53 leerlingen GON-ondersteuning vóór schooljaar 2011-2012 én in het eerste jaar SO, 

 55 leerlingen GON-ondersteuning tijdens de laatste twee schooljaren in het lager onderwijs, 

maar niet meer in het eerste jaar SO, 

 77 leerlingen GON-ondersteuning tijdens de laatste twee schooljaren in het lager onderwijs 

én in het eerste jaar van het SO en 

 48 leerlingen enkel GON-ondersteuning in schooljaar 2013-2014 (eerste jaar SO) 

In totaal hadden dus 233 leerlingen uit de startgroep minstens één oud inschrijvingsverslag GON in 

de loop van de schooljaren 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014. 

2.3.2. Leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs in de 

startgroep 

Van de 6582 leerlingen uit de startgroep kregen 322 leerlingen (4,89%) minstens één 

inschrijvingsverslag voor buitengewoon onderwijs in de loop van het basisonderwijs. Van deze groep 

hadden 280 leerlingen een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs in de loop van de laatste 

twee schooljaren van het lager onderwijs (schooljaren 2011-2012 en 2012-2013). De andere 42 

leerlingen kregen dus eerder in hun schoolloopbaan een inschrijvingsverslag BuO en hadden er geen 

meer in de laatste twee schooljaren vóór hun overgang naar het eerste jaar gewoon secundair 

onderwijs. Twee bijkomende leerlingen kregen pas voor de eerste keer een inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs bij het begin van het secundair onderwijs (d.w.z. bij de start van het LiSO-

onderzoek), maar zaten toch in het gewoon secundair onderwijs. 
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In totaal hadden dus 282 leerlingen uit de startgroep minstens één oud inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs in de loop van de schooljaren 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014. 

2.3.3. Aantallen leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften 

Van de 233 leerlingen met minstens één een oud inschrijvingsverslag GON in de loop van de twee 

laatste jaren van het lager onderwijs en/of in het eerste jaar secundair onderwijs (zie paragraaf 2.3.1) 

hadden er 47 leerlingen in diezelfde periode ook een oud inschrijvingsverslag buitengewoon 

onderwijs. Deze leerlingen beantwoordden dus zowel aan het criterium om te behoren tot de groep 

“leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON” als aan het criterium om te behoren tot de groep 

“leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs”. Het gaat namelijk om 

leerlingen die op het einde van het basisonderwijs in het buitengewoon onderwijs zaten en die GON-

ondersteuning kregen in hun eerste jaar in het gewoon secundair onderwijs. Omdat deze leerlingen 

de overstap maakten van het buitengewoon lager naar het gewoon secundair onderwijs werd beslist 

om deze leerlingen in te delen in de groep “leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs”. Daarmee verkleinde het aantal leerlingen in de groep “leerlingen met een 

oud inschrijvingsverslag GON” van 233 naar 186. 

Hieruit volgt dat in de analyses die in dit rapport beschreven worden drie groepen leerlingen 

onderscheiden worden: 

 6114 leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften 

 186 leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON (en zonder inschrijvingsverslag BuO) 

 282 leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs 

2.4. Instrumenten en variabelen 

In deze paragraaf geven we een gedetailleerd overzicht van de instrumenten die werden afgenomen 

in kader van het LiSO-onderzoek en waarvan de resulterende gegevens gebruikt werden in de 

analyses van deze studie. Daarbij wordt eveneens toegelicht op welke manier de gegevens werden 

verwerkt en onder welke vorm ze als variabele in de analyses werden opgenomen. 

2.4.1. Kenmerken van de formele schoolloopbaan 

Voor elke leerling uit de startgroep beschikten we over gegevens die ons toelieten de formele 

schoolloopbaan van de betrokken leerling doorheen de eerste vier schooljaren in het secundair 

onderwijs te reconstrueren. Daarnaast was er voor deze leerlingen ook informatie beschikbaar over 

een eventuele onderwijsvertraging opgelopen vóór de overgang naar het eerste jaar secundair 

onderwijs en over een al dan niet tijdelijke overstap naar het buitengewoon lager onderwijs. 

Voor elk loopbaansegment (d.i. de periode waarin een leerling school liep in een bepaalde klas van 

een bepaalde school) was volgende informatie beschikbaar, op voorwaarde dat de school deelnam 

aan het LiSO-onderzoek: 
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 Identificatiecode klas 

 Identificatiecode school 

 Leerjaar 

 Stroom (1ste graad) of onderwijsvorm (2de graad) 

Wanneer een leerling voor een bepaald loopbaansegment in een school zat die niet aan het LiSO-

onderzoek deelnam, werd dat wel zo geregistreerd, maar was bovenstaande informatie niet 

beschikbaar. 

Voor leerlingen met loopbaansegmenten in het buitengewoon onderwijs was voor elk segment 

informatie beschikbaar over het type buitengewoon onderwijs (basisonderwijs) of over de 

onderwijsvorm (secundair onderwijs). 

De kenmerken van de formele schoolloopbaan werden vooral gebruikt om de drie groepen leerlingen 

te beschrijven bij het begin van het secundair onderwijs (zie Hoofdstuk 3) en om hun formele 

schoolloopbanen doorheen de eerste vier schooljaren van het secundair onderwijs in kaart te 

brengen (zie Hoofdstuk 4). Twee variabelen met betrekking tot de formele schoolloopbaan werden 

gebruikt als predictoren in de groeimodellen uit Hoofdstuk 6. De variabele B-stroom kreeg de waarde 

0 voor leerlingen die op 1 september 2013 het gewoon secundair onderwijs aanvatten in het eerste 

leerjaar A. Voor leerlingen die op die datum in het eerste leerjaar B startten krijgt deze variabele de 

waarde 1. De variabele VertragingBaO, ten slotte, geeft weer of een leerling bij het begin van het 

secundair onderwijs op leeftijd zat (waarde = 0), schoolse voorsprong had (waarde = -1 voor 1 jaar 

voorsprong) of al schoolse vertraging had opgelopen (waarde = 1 voor 1 jaar achterstand, waarde = 2 

voor 2 jaar achterstand, enz.). 

2.4.2. Kenmerken van de schoolse ontwikkeling 

De schoolse ontwikkeling van leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften werd in kaart 

gebracht aan de hand van vier criteria: schoolse prestaties wiskunde, algemeen academisch 

zelfconcept, schoolwelbevinden en sociale aanvaarding door klasgenoten. 

De keuze voor deze vier variabelen is geïnspireerd op wetenschappelijk onderzoek rond inclusie van 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en op de kenmerken van de LiSO-dataverzameling. In 

onderzoek rond de effecten van inclusie wordt inclusie vaak zowel afgemeten aan de hand van 

schools-cognitieve uitkomsten als aan de hand van sociaal-emotionele uitkomsten (Koster et al., 

2009; Van Mieghem, Verschueren, Petry & Struyf, 2020). Daarbij wordt benadrukt dat inclusie niet 

enkel een fysieke integratie inhoudt, maar wel zowel gericht is op het bieden van leerkansen als op 

het creëren van een warme school- en klasomgeving (Florian, 2014). Om deze reden worden niet 

alleen schoolse vorderingen, maar ook academisch zelfconcept, emotioneel welbevinden en sociale 

inclusie door onderzoekers als centrale aspecten van inclusie gezien (Bossaert et al., 2013; De Vroey, 

Struyf & Petry, 2016; Knickenberg, Zurbriggen, Venetz, Schwab & Gebhardt, 2019). In deze zin, sluit 

deze studie aan bij ander onderzoek waarin inclusie opgevat wordt als het beantwoorden aan de 

schoolse en sociaal-emotionele noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen een 

inclusieve context (Göransson & Nilholm, 2014). 
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Naast deze theoretische overwegingen, waren er ook praktische overwegingen om bepaalde keuzes 

te maken in de selectie van variabelen om de schoolse ontwikkeling van de gevolgde leerlingen in 

kaart te brengen. Zo werd er voor gekozen om geen analyses te doen rond de ontwikkeling op vlak 

van begrijpend lezen, omdat er slechts op drie momenten in de loop van de bestudeerde vier 

schooljaren een toets begrijpend lezen werd afgenomen, m.n. aan het begin van het eerste jaar en 

vervolgens op het einde van het derde en het einde van het vierde jaar (zie Figuur 1). 

Schoolse prestaties wiskunde 

In deze studie werden de toetsresultaten wiskunde voor de schooljaren 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016 en 2016-2017 gebruikt om zicht te krijgen op de cognitieve schoolse ontwikkeling van de 

gevolgde leerlingen. Omdat er in het eerste schooljaar twee meetmomenten waren (m.n. aan het 

begin en op het einde van het schooljaar), beschikten we over maximaal vijf metingen van de 

wiskundevaardigheid per leerling. 

De toetsen die tijdens deze vier schooljaren in LiSO werden gebruikt, zijn ontwikkeld door het 

Centrum voor Schoolfeedback. Voor de metingen wiskunde in mei 2016 en mei 2017 werden 

bestaande toetsen van het Centrum voor Schoolfeedback herwerkt tot toetsen geschikt voor afname 

in het LiSO-onderzoek. Van elke toets werden verschillende toetsversies voorzien, zodat elke leerling 

een toets van een geschikte moeilijkheidsgraad kon afleggen. Tabel 1 geeft een overzicht van de 

verschillende toetsversies per afnamemoment (voor de normaalvorderende leerlingen): 

Tabel 1. Overzicht toetsversies wiskunde 

Afnamemoment Gebruikte toetsversies  

September 2013 Toets wiskunde begin eerste leerjaar – versie 1A 
Toets wiskunde begin eerste leerjaar – versie 1B 

Mei 2014 Toets wiskunde einde eerste leerjaar – versie 1A 
Toets wiskunde einde eerste leerjaar – versie 1B 

Mei 2015 Toets wiskunde einde tweede leerjaar A 
Toets wiskunde einde beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) 

Mei 2016 Toets wiskunde einde derde leerjaar – versie ASO-TSO-KSO (min. 4 uur) 
Toets wiskunde einde derde leerjaar – versie TSO-KSO (max. 3 uur) 
Toets wiskunde einde derde leerjaar – versie BSO 

Mei 2017 Toets wiskunde einde vierde leerjaar – versie ASO-TSO-KSO (min. 4 uur) 
Toets wiskunde einde vierde leerjaar – versie TSO-KSO (max. 3 uur) 
Toets wiskunde einde vierde leerjaar – versie BSO 

 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 werd ook een toets wiskunde afgenomen van leerlingen die een jaar 

vertraging hadden opgelopen binnen een LiSO-school en dus een jaar achterop zaten ten opzichte 

van de normaalvorderende leerlingen. Van deze leerlingen met vertraging werd steeds de toetsversie 

afgenomen die hoort bij het leerjaar, het afnamemoment en de onderwijsvorm waarin ze op het 

toetsmoment zaten. 

Om de vergelijkbaarheid van scores over meetmomenten en toetsversies heen te realiseren, werden 

de ruwe toetsscores aan de hand van IRT-analyses omgezet in vaardigheidsscores. Alle analyses uit 
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dit rapport die gebruik maken van wiskundescores werden uitgevoerd aan de hand van deze 

vaardigheidsscores. 

Meer details over de gebruikte toetsen is te vinden in de respectievelijke LiSO-rapporten11. 

Algemeen academisch zelfconcept 

Het algemeen academisch zelfconcept, wat verwijst naar de algemene perceptie die iemand heeft 

van zijn/haar schoolse capaciteiten, werd in LiSO bevraagd via de leerlingenvragenlijst (d.i. een 

bevraging van de leerlingen zelf over een aantal aspecten van hun schoolse ontwikkeling). Tijdens de 

vier schooljaren die in deze studie onder de loep worden genomen, werd deze leerlingenvragenlijst 

vijf keer afgenomen: één keer aan het begin van schooljaar 2013-2014 (net na de start van het 

onderzoek) en vervolgens telkens op het einde van het schooljaar (zie eveneens Figuur 1). De 

bevraging van het algemeen academisch zelfconcept van de gevolgde leerlingen gebeurde aan de 

hand van vier items uit de vertaalde versie van de verkorte vorm van de Self Description 

Questionnaire II (Marsh, Ellis, Parada, Richards, & Heubeck, 2005; Van Bael, 2013). De vier items 

zoals ze in het LiSO-onderzoek werden afgenomen staan vermeld in Tabel 2.  Interne consistentie van 

de schaal Algemeen academisch zelfconcept was bij alle afnamemomenten voldoende tot hoog (.77 ≤ 

α ≤ .83) (Denies, Van den Branden, Dockx, & De Fraine, 2017; Van den Branden, Struyve, Dockx, 

Denies, & De Fraine, 2018). 

Tabel 2. Items van de schaal ‘Algemeen academisch zelfconcept’ uit de leerlingenvragenlijst 

Hieronder staan een aantal zinnen die gaan over jezelf. Denk over elke zin even na wat je ervan vindt en 
kies dan het antwoord dat het best bij jou past. 

1) Ik scoor goed op tests van de meeste schoolvakken 

2) Ik leer snel bij voor de meeste schoolvakken. 

3) Ik ben goed voor de meeste schoolvakken. 

4) Ik haal slechte punten voor de meeste schoolvakken. 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = niet waar; 2 = meestal niet waar; 3 = soms waar, soms niet waar; 4 
= meestal waar; 5 = waar. 

Schoolwelbevinden 

De eerder vermelde leerlingvragenlijst bevatte ook een reeks vragen waarmee gepeild werd naar het 

schoolwelbevinden van de leerlingen. De vragen werden ontleend aan de Schoolvragenlijst van Smits 

en Vorst (2008) en staan opgelijst in Tabel 3. Dit betekent dat in voorliggende studie per leerling tot 

vijf metingen van het schoolwelbevinden gebruikt konden worden. Voor elk van de vijf 

meetmomenten geldt overigens dat de schaal Schoolwelbevinden een hoge interne consistentie liet 

optekenen (.82 ≤ α ≤  .87). 

                                                           

11  Toets wiskunde begin eerste leerjaar: Dockx et al. (2014a). Toets wiskunde einde eerste leerjaar: Dockx et 
al. (2015). Toets wiskunde einde tweede leerjaar: Dockx, Stevens & De Fraine (2016). Toets wiskunde einde 
derde leerjaar: Van den Branden, Dockx, Stevens, Denies & De Fraine (2016). Toets wiskunde einde vierde 
leerjaar: Van den Branden, Dockx, Struyve, Denies, K. & De Fraine (2018). 
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Tabel 3. Items van de schaal Schoolwelbevinden uit de leerlingenvragenlijst 

Hieronder staan een aantal zinnen die gaan over jezelf. Denk over elke zin even na wat je ervan vindt en 
kies dan het antwoord dat het best bij jou past. 

1) Meestal heb ik plezier in het werk voor school. 

2) Ik vind dat we op deze school genoeg leuke dingen doen. 

3) De meeste vakken op school vind ik vervelend. 

4) Als ik mag kiezen, zou ik liever naar een andere school gaan. 

5) Ik heb geen zin om naar school te gaan. 

6) Ik ben blij dat ik op deze school zit. 

7) Ik krijg slecht les op deze school. 

8) Ik vind het leuk op school. 

9) Als we naar een andere buurt zouden verhuizen, zou ik liefst naar deze school blijven gaan. 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = niet waar; 2 = meestal niet waar; 3 = soms waar, soms niet waar; 4 
= meestal waar; 5 = waar. 

Sociale aanvaarding door klasgenoten 

Tot slot bevatte de leerlingenvragenlijst vanaf de meting op het einde van het eerste leerjaar (mei 

2014) een zestal items waarmee leerlingen gevraagd werd aan te geven in welke mate zij zich door 

hun klasgenoten aanvaard voelen (zie Tabel 4). Het gaat om een schaal afkomstig uit het 

Nederlandse PRIMA-onderzoek (Driessen, Van Langen & Vierke, 2000), die in Vlaanderen ook al in 

het SiBO-onderzoek gebruikt werd (Vandenberghe, Cortois, de Bilde, Van Petegem & Van Damme, 

2011). De interne consistentie van de schaal Sociale aanvaarding van de leerling was bij alle 

afnamemomenten voldoende tot hoog (.83 ≤ α ≤ .84). 

Tabel 4. Items van de schaal ‘Sociale aanvaarding van de leerling’ uit de leerlingenvragenlijst 

Hieronder staan een aantal zinnen die gaan over jezelf. Denk over elke zin even na wat je ervan vindt en 
kies dan het antwoord dat het best bij jou past. 

1) Ik kan goed met de kinderen in mijn klas opschieten. 

2) Ik heb in deze klas weinig vrienden of vriendinnen. (-) 

3) Ik word vaak gepest door andere kinderen in mijn klas. (-) 

4) Ik vind het leuk om met de kinderen in mijn klas om te gaan. 

5) De meeste kinderen in mijn klas gaan leuker met elkaar om dan met mij. (-) 

6) Als ik kinderen in mijn klas vraag of ze me willen helpen, dan zijn er genoeg die dat doen. 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = niet waar; 2 = meestal niet waar; 3 = soms waar, soms niet waar; 4 
= meestal waar; 5 = waar. 

 

2.4.3. Leerling- en achtergrondkenmerken 

Geslacht, geboortemaand en leeftijd 

Uit de LiSO-databank haalden we het geslacht en de geboortedatum van alle leerlingen waarvan de 

gegevens in voorliggende studie gebruikt werden.  
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Wat geslacht betreft, kozen we er voor om een variabele IsMeisje te creëren met waarde 0 voor 

jongens en waarde 1 voor meisjes.  

De geboortedatum van de leerlingen werd omgezet in twee verschillende variabelen. De variabele 

Geboortekwartaal bevat voor elke leerling een getalwaarde die overeenkomt met zijn/haar 

geboortekwartaal, waarbij leerlingen geboren in de maanden januari, februari en maart de waarde 0 

kregen en leerlingen geboren in de maanden oktober, november en december de waarde 3. De 

variabele Leeftijd geeft de leeftijd van de betrokken leerling weer op 1 september 2013, uitgedrukt in 

jaren. 

De variabele Leeftijd werd enkel gebruikt bij het beschrijven van de startgroep (zie Hoofdstuk 3). De 

variabelen IsMeisje en Geboortekwartaal werden niet alleen in Hoofdstuk 3 gebruikt, maar ook als 

predictoren in de groeimodellen uit Hoofdstuk 6. 

Kansarmoede-indicatoren en sociaal-economische status 

In onze analyses werden ook een aantal variabelen gebruikt die het sociale, culturele en 

economische kapitaal weerspiegelen van de gezinnen waarin de betrokken leerlingen opgroeien. Ten 

eerste werden vier binaire variabelen gebruikt die elk aanduiden of een leerling al dan niet aantikt op 

één van de vier leerlingenkenmerken die deel uitmaken van de onderwijs kansarmoede-indicator 

(OKI):  

 De variabele OKI_Taal kreeg de waarde 1 wanneer een leerling in zijn gezin met niemand of 

met maximum één gezinslid (in een gezin met drie of meer gezinsleden) Nederlands spreekt. 

Broers en zussen werden hierbij als één gezinslid beschouwd. 

 De variabele OKI_OplMoeder kreeg de waarde 1 wanneer de moeder van de leerling 

maximaal lager secundair onderwijs afgewerkt heeft. 

 De variabele OKI_Buurt kreeg de waarde 1 wanneer een leerling in een buurt woont met een 

hoog percentage 15-jarigen met minstens 2 jaar schoolse vertraging. 

 De variabele OKI_Toelage kreeg de waarde 1 wanneer een leerling in aanmerking komt voor 

een schooltoelage en wanneer deze ook werd aangevraagd. 

Omdat deze variabelen voor elke leerling kunnen wijzigen doorheen de tijd, werd eerst van elk van 

de variabelen een versie per schooljaar aangemaakt. De variabelen voor schooljaar 2013-2014 –  

OKI_Taal_1314, OKI_OplMoeder_1314, OKI_Buurt_1314 en OKI_Toelage_1314 – werden gebruikt 

voor de beschrijving van de startgroep (zie Hoofdstuk 3) en als predictoren voor het intercept in de 

groeimodellen uit Hoofdstuk 6. Vervolgens werden op basis van de variabelen per leerjaar vier 

geaggregeerde variabelen gemaakt die de waarde 1 kregen als een leerling minstens één schooljaar 

op dit kenmerk aantikte en de waarde 0 als dat geen enkel schooljaar het geval was. Deze 

geaggregeerde variabelen werden gebruikt als predictoren voor de groei of leerwinst in de 

groeimodellen. 

Ten tweede werd in de analyses ook gebruik gemaakt van de LiSO-variabele Sociaal-Economische 

Status (SES). Deze continue variabele werd voor gebruik in het LiSO-onderzoek gecreëerd op basis 

van 7 onderliggende variabelen: opleiding van de moeder, opleiding van de vader, arbeidssituatie 

van de moeder, arbeidssituatie van de vader, beroep van de moeder, beroep van de vader en 
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inkomen van het gezin (Vandenbroeck et al., 2017). Deze variabele is enkel gebruikt voor het 

beschrijven van de startgroep (zie paragraaf 3.5). 

2.4.4. Gegevens over diagnoses, zorgbehoeften en geboden ondersteuning 

In de LiSO-dataverzameling werd op verschillende momenten en via verschillende instrumenten 

informatie verzameld over eventuele diagnoses die bij leerlingen gesteld zijn, de daaruit 

voortvloeiende zorgnoden en de ondersteuning die in en buiten de school gegeven is.  

Tijdens de eerste drie schooljaren (2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016) gebeurde dit via de 

klastitularisvragenlijst. Deze vragenlijst werd door de deelnemende klastitularissen ingevuld voor 

elke leerling uit de klas waarvan ze titularis waren. Tabel 5 geeft een gedetailleerd zicht op de 

formulering van de vier vragen uit de klastitularisvragenlijst die peilen naar eventuele diagnoses en 

de klasondersteuning daaraan verbonden.  

Tabel 5. Bevraging diagnoses en ondersteuning in de klastitularisvragenlijst 

 

1. Heeft deze leerling een specifieke diagnose waarvoor hij/zij extra ondersteuning nodig heeft in de klas? 

[Antwoordmogelijkheden: ja, nee]  

2. [Indien op de eerste vraag ‘ja’ werd geantwoord]  

Welke diagnose(s) heeft deze leerling?  

[Keuzelijst: ADHD, Dyslexie, Dyscalculie, Autisme (ASS), Hoogbegaafdheid, Niet-verbale leerstoornis (NLD), Andere] 

3. [Indien op de tweede vraag ‘Andere’ werd aangeduid] 

Gelieve aan te vullen welke andere diagnose(s) deze leerling heeft waarvoor hij/zij extra ondersteuning 
nodig heeft in de klas.  

[Open vraag]  

4. [Indien op de eerste vraag ‘ja’ werd geantwoord]  

Welke extra ondersteuning geven u en de andere leerkrachten aan deze leerling in de klas?  

[Open vraag]  

 

Tijdens het vierde schooljaar (2016-2017) werd dit onderdeel uit de klastitularisvragenlijst vervangen 

door een aparte zorgbevraging die door de leerlingenbegeleiding werd ingevuld. Er werd bovendien 

voor gekozen om diagnoses uitgebreider en los van de daaraan verbonden ondersteuningsbehoeften 

te bevragen. Bovendien werd ook een vraag toegevoegd die peilde naar de zorgfase(n) waarin een 

leerling tijdens het betrokken schooljaar had gezeten. Tabel 6 bevat de specifieke formulering van de 

vragen uit de zorgbevraging. 
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Tabel 6. Bevraging diagnoses en ondersteuning in de zorgbevraging 2016-2017 

 

1. In welke zorgfase(n) heeft deze leerling tijdens dit schooljaar gezeten? 

- Voor deze leerling volstaat de brede basiszorg. (dus: geen extra zorg, zoals wellicht de meeste 
leerlingen in Vlaanderen) 

- Deze leerling krijgt/kreeg verhoogde zorg van het schoolteam (in of buiten de klas), in de vorm van 
remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen. 

- Deze leerling krijgt/kreeg uitbreiding van zorg: er werd een handelingsgericht diagnostisch traject 
opgezet i.s.m. CLB. 

- Deze leerling volgt een individueel aangepast curriculum (IAC). 

[Duid aan met minimaal één 'X' per leerling.] 

2. Heeft deze leerling een diagnose? [Duid aan met minimaal één 'X' per leerling.]  

[Keuzelijst: geen diagnose, motorische functiebeperking, visuele functiebeperking, auditieve functiebeperking, 
psychiatrische functiebeperking, hoogsensitiviteit, chronische ziekte, dyslexie/dysorthografie, dyscalculie, ASS, ADHD, 
ADD, ticstoornis, niet-verbale leerstoornis (NLD), coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)/dyspraxie, dysfasie, 
stotteren, hoogbegaafdheid, andere] 

3. [Indien op de tweede vraag andere werd aangeduid]  

Gelieve aan te vullen welke andere diagnose(s) deze leerling heeft waarvoor hij/zij extra ondersteuning 
nodig heeft in de klas. 

[Open vraag]  

4. [Indien op de eerste vraag ja werd geantwoord]  

Welke extra ondersteuning geven u en de andere leerkrachten aan deze leerling in de klas?  

[Open vraag]  

 

In alle bevragingen werd respondenten de mogelijkheid gegeven om extra informatie mee te geven 

over een diagnose in de categorie ‘Andere’. Tijdens de verwerking van de data werden deze open 

antwoorden zorgvuldig bekeken en geanalyseerd. Voor heel wat leerlingen werden specifieke 

problemen gemeld zonder dat er volgens de respondent sprake is van een diagnose (bv. 

‘aandachtsproblemen’, ‘gedragsproblemen’, ‘problemen omwille van anderstaligheid’, enz.). In deze 

gevallen werd er voor gekozen om deze antwoorden niet als een diagnose te laten meetellen. Voor 

andere leerlingen werden in de categorie ‘Andere’ diagnoses genoemd die toch als 

antwoordmogelijkheid waren meegegeven. In deze gevallen werd de diagnose in de juiste, 

overeenkomstige categorie geplaatst. Tot slot werden de diagnoses dyslexie, dysorthografie en 

dyscalculie samengenomen onder de categorie ‘Leerstoornis’. 

Tijdens de analyse bleken de antwoorden op de vier ‘diagnosemetingen’ niet erg stabiel, ondanks het 

feit dat het meestal gaat om diagnoses of problematieken met een vrij stabiel of permanent 

karakter. Met instabiliteit wordt hier bedoeld dat leerlingen op sommige bevragingen wel aantikken 

op een bepaalde stoornis en op andere bevragingen niet (hetzij door een expliciete ontkenning, 

hetzij door een ontbrekende waarde). Hier zijn verschillende mogelijke verklaringen voor denkbaar. 

Ten eerste werd in de eerste drie bevragingen (aan de hand van de klastitularisvragenlijst) gepeild 

naar diagnoses waardoor extra ondersteuning nodig was. Schommelingen in het antwoord op de 

vraag “Heeft deze leerling een specifieke diagnose waarvoor hij/zij extra ondersteuning nodig heeft 

in de klas?” reflecteren dus mogelijk eerder een schommelende ondersteuningsnood dan variatie in 
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de achterliggende diagnose. Ten tweede is het mogelijk dat niet elke klastitularis steeds voldoende 

op de hoogte was van de diagnoses die bij de leerlingen uit zijn/haar klas gesteld zijn. Ten derde is er 

bij elk van de vier meetmomenten sprake van een bepaalde mate van non-respons. Niet ingevulde 

vragenlijsten kunnen eveneens een verklaring vormen voor het feit dat een diagnose voor een 

leerling het ene schooljaar wel werd gerapporteerd en andere schooljaren niet. 

Op basis van de antwoorden op vragen 1, 2 en 3 uit Tabel 5 en de antwoorden op vragen 2 en 3 uit 

Tabel 6 werden voor elk schooljaar vier variabelen geconstrueerd: D_LEER_XXXX, D_ADHD_XXXX, 

D_ASS_XXXX en D_AND_XXXX, waarbij XXXX in de naam van de variabele vervangen werd door een 

indicatie van het schooljaar waarbinnen de informatie uit de betreffende variabele verzameld werd. 

Zo kreeg de variabele D_LEER_1314 de waarde 1 wanneer voor de betreffende leerling in de 

vragenlijst voor schooljaar 2013-2014 werd aangeduid dat deze leerling een leerstoornis had 

(dyslexie12, dyscalculie of beide) waarvoor in de klas extra ondersteuning nodig was. Voor de andere 

leerlingen kreeg deze variabele de waarde 0. De variabele D_ADHD_1314 kreeg de waarde 1 bij die 

leerlingen waarvoor hun klastitularis van het betreffende schooljaar aanduidde dat ze in de klas extra 

ondersteuning nodig hadden omwille van aan ADHD of ADD gerelateerde zorgnoden. Op een 

gelijkaardige manier werden ook de variabelen D_ASS_1314 en D_AND_1314 geconstrueerd. Deze 

laatste variabele vormde een restcategorie met daarin de leerlingen die ondersteuning nodig hadden 

omwille van een diagnose die niet onder één van de drie andere categorieën viel. 

De diagnosevariabelen per schooljaar werden niet in de verderop gerapporteerde analyses gebruikt. 

In plaats daarvan werden vier geaggregeerde variabelen aangemaakt die de waarde 1 kregen 

wanneer een leerling minstens één keer op de betreffende diagnosecategorie aantikte. Leerlingen 

die nooit op de betreffende diagnosecategorie aantikten kregen de waarde 0. De resulterende 

variabelen – D_LEER, D_ADHD, D_ASS en D_AND – werden zowel gebruikt voor de beschrijving van 

de startgroep (Hoofdstuk 3) als in de groeimodellen (Hoofdstuk 6). 

Gezien de hierboven vermelde problemen met de stabiliteit van de diagnosevariabelen over de 

schooljaren heen is heel wat omzichtigheid geboden bij het interpreteren van de analyseresultaten 

voor deze variabelen. Er is namelijk een reële kans dat de gebruikte variabelen sommige leerlingen 

ten onrechte als leerlingen met een stoornis hebben aangemerkt. Ook bestaat de kans dat sommige 

leerlingen met een diagnose niet aantikken op de diagnosevariabelen (bv. omdat ze geen extra 

ondersteuning in de klas nodig hadden in de schooljaren waarin er naar deze ondersteuning 

gevraagd werd). Tot slot zorgt ook het verschil in de wijze van bevraging (eerste drie schooljaren 

versus het laatste schooljaar) ervoor dat de interpretatie van de diagnosevariabelen niet eenduidig 

is. 

2.4.5. Klaskenmerken 

Tijdens elk van de bestudeerde schooljaren werd een vragenlijst afgenomen van de vakleerkrachten 

wiskunde, Nederlands en Frans/PAV die lesgaven aan de gevolgde LiSO-klassen. In deze 

                                                           

12  In de klastitularisvragenlijst werden de diagnoses dyslexie en dysorthografie apart bevraagd. In lijn met 
recente ontwikkelingen in het gebied van de leerstoornissen werden deze beide diagnoses tijdens de 
verwerking van de onderzoeksgegevens samengenomen onder de noemer dyslexie. 
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vakleerkrachtenvragenlijst werden de betreffende leerkrachten onder meer gevraagd naar hun 

oordeel over de lesgroep(en) waaraan ze dat schooljaar lesgaven. Dit gebeurde aan de hand van drie 

schalen: 

 Rustige lesgroep 

 Samenhangende lesgroep 

 Studiegerichte lesgroep 

In schooljaar 2013-2014 werd de vakleerkrachtvragenlijst afgenomen in februari. De drie 

daaropvolgende schooljaren werd de afname gepland in de maand mei. Voor elke leerling zijn er dus 

maximaal vier metingen van de lesgroepkenmerken beschikbaar, één voor elke klas waarin de 

betrokken leerling op het moment van de afname van de vragenlijst zat. 

Tabel 7. Items van de schaal ‘Rustige lesgroep’ uit de vakleerkrachtvragenlijst 

In dit onderdeel vragen we u om de verschillende stellingen te beoordelen over klas X tijdens de les Y. 

1) Deze klas is erg rumoerig. (‐) 

2) In deze klas gaat er nogal wat tijd naar orde houden. (‐) 

3) De leerlingen zijn rustig in deze klas. 

4) De leerlingen van deze klas storen mij tijdens de les. (‐) 

5) Het duurt lang in deze klas vooraleer het rustig genoeg is om met de les te beginnen. (‐) 

6) In deze klas proberen de leerlingen de leerkrachten af te leiden van de leerstof 

7) De leerlingen van deze klas kijken dikwijls op hun horloge of het nog geen tijd is. (‐) 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = noch eens, noch oneens; 4 = eens; 
5 = helemaal eens. 

 

De schaal Rustige lesgroep meet, weinig verrassend, de mate waarin de lesgroep door de betrokken 

vakleerkracht tijdens haar of zijn lessen als rustig ervaren wordt. Het gaat om een schaal met zeven 

items (zie Tabel 7) die ook al in het kader van het LOSO- en het SiBO-onderzoek afgenomen werd en 

daar een goede interne consistentie liet optekenen (Vandenberghe, de Bilde & Van Damme, 2011). 

Ook bij de afnames in het LiSO-onderzoek was de Cronbachs alfacoëfficiënt hoog (.91 ≤ α ≤ .92). 

Tabel 8. Items van de schaal ‘Samenhangende lesgroep’ uit de vakleerkrachtvragenlijst 

In dit onderdeel vragen we u om de verschillende stellingen te beoordelen over klas X tijdens de les Y. 

1) De leerlingen van deze klas kennen elkaar goed. 

2) De leerlingen in deze klas vormen een hechte groep. 

3) De leerlingen van deze klas voelen zich thuis in hun klas. 

4) In deze klas zijn er veel leerlingen die elkaars vriend(in) zijn. 

5) In deze klas zijn er leerlingen die buiten de groep staan. (‐) 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = noch eens, noch oneens; 4 = eens; 
5 = helemaal eens. 

 

De schaal Samenhangende lesgroep telt vijf items (zie Tabel 8) en is eveneens afkomstig uit het 

LOSO-onderzoek. Op basis van de schaal wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin de 

betrokken vakleerkracht zijn of haar klas inschat als een groep waarvan de leerlingen goed met 
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elkaar kunnen opschieten en waarin een positieve sfeer hangt. Op elk van de vier afnamemomenten 

had de schaal een hoge interne consistentie (.80 ≤ α ≤ .85), wat hoger dan bij afnames in eerder 

onderzoek (Vandenberghe, de Bilde & Van Damme, 2011).  

Tabel 9. Items van de schaal ‘Studiegerichte lesgroep’ uit de vakleerkrachtvragenlijst 

In dit onderdeel vragen we u om de verschillende stellingen te beoordelen over klas X tijdens de les Y. 

1) Iets leren is voor de leerlingen van deze klas erg belangrijk. 

2) De leerlingen van deze klas zoeken zelf het antwoord op vragen die hen bezighouden. 

3) De leerlingen van deze klas leren hun lessen. 

4) Toetsen worden in deze klas ernstig voorbereid door de leerlingen. 

5) De leerlingen van deze klas doen erg hun best om zoveel mogelijk punten te halen. 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = noch eens, noch oneens; 4 = eens; 
5 = helemaal eens. 

 

De schaal Studiegerichte lesgroep, ten slotte, bestaat eveneens uit vijf items (zie Tabel 9) en peilt 

naar het oordeel van de betrokken vakleerkracht over de prestatiegerichtheid van de klasgroep 

tijdens de lessen voor zijn of haar vak. De schaal gebruikt in het LiSO-onderzoek is overgenomen uit 

het SiBO-onderzoek, waarin een gewijzigde versie van de oorspronkelijke LOSO-schaal werd 

afgenomen (Vandenberghe, Boonen, Van de gaer & Van Damme, 2010). Ook deze schaal had een 

hoge interne consistentie op elk van de vier meetmomenten (.91 ≤ α ≤ .94). 

Op basis van de afzonderlijke scores voor elk van de vier meetmomenten werden voor elke 

klasgroepvariabele twee geaggregeerde variabelen op leerlingniveau gemaakt. De eerste reeks 

variabelen (RUSTLG_WIS, SAMENLG_WIS en STUDIELG_WIS) bevat telkens het gecentreerde 

gewogen gemiddelde van de betrokken variabele gerapporteerd door de vakleerkracht wiskunde 

over de vier meetmomenten heen. De gewichten werden daarbij bepaald door het aandeel tijd dat 

een leerling bij een betrokken wiskundeleerkracht in de klas zat. Het aandeel tijd werd dan weer 

bepaald door de duur dat de leerling in de betreffende klas zat te delen door de totale duur van het 

verblijf van de betreffende leerling in een LiSO-school tijdens de eerste vier schooljaren van het 

onderzoek. De variabele RUSTLG_WIS geeft zo bijvoorbeeld weer hoe de vakleerkrachten wiskunde 

van een bepaalde leerling gemiddeld genomen de rust tijdens hun lessen beoordeelden in 

klasgroepen waar deze leerling deel van uitmaakte. Deze variabelen werden gebruikt als predictoren 

in de groeimodellen voor wiskunde.  

De tweede reeks variabelen (RUSTLG, SAMENLG en STUDIELG) werd op een gelijkaardige manier 

samengesteld, behalve dat nu niet enkel het oordeel van de vakleerkracht wiskunde werd 

meegerekend, maar het oordeel van alle bevraagde vakleerkrachten. Deze variabelen werden als 

predictoren gebruikt in de groeimodellen voor algemeen academisch zelfconcept, 

schoolwelbevinden en sociale aanvaarding door de klasgenoten. 
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2.4.6. Leerkrachtkenmerken 

In dezelfde vakleerkrachtvragenlijst werd gepeild naar de algemene doelmatigheidsbeleving van de 

betrokken leerkrachten, hun opvattingen over inclusief onderwijs en de mate waarin ze negatieve 

verwachtingen hebben ten aanzien van kansarme leerlingen. 

De schaal Doelmatigheidsbeleving werd overgenomen uit het SiBO-onderzoek en betreft een 

Nederlandse vertaling en bewerking van de Self Efficacy Scale van Tschannen‐Moran en Hoy (2001). 

De oorspronkelijke auteurs definieerden de doelmatigheidsbeleving van een leerkracht daarbij al het 

“oordeel over zijn of haar capaciteiten om de gewenste uitkomsten van leerlingbetrokkenheid en 

leren te bekomen, zelfs bij die leerlingen die moeilijk of ongemotiveerd zijn”. De schaal telt 9 items 

(zie Tabel 10) en heeft op elk van de vier meetmomenten een hoge interne consistentie (.80 ≤ α ≤ 

.82). 

Tabel 10. Items van de schaal ‘Doelmatigheidsbeleving’ uit de vakleerkrachtvragenlijst 

Gelieve voor elke stelling aan te geven in hoeverre u het eens bent met de stelling. 

1) Ik slaag erin om elke leerling op zijn/haar niveau aan te spreken in de les. 

2) Ik slaag er doorgaans in om alle leerlingen belangrijke vorderingen te laten maken. 

3) Ik ben in staat om een waaier van onderwijsstrategieën te gebruiken in de klas. 

4) Ik slaag er doorgaans in om leerlingen bij te brengen dat leren belangrijk is. 

5) Ik slaag erin om ook leerlingen die weinig interesse tonen voor schoolwerk te motiveren. 

6) Ik slaag erin om alle leerlingen het gevoel te geven dat ze werkjes en oefeningen goed kunnen 

maken. 

7) Ik slaag erin om de leerlingen de regels te laten naleven in de klas. 

8) Ik slaag erin om storend gedrag in de klas onder controle te houden. 

9) Ik ben in staat om ook een moeilijke groep leerlingen te hanteren in de klas. 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = noch eens, noch oneens; 4 = eens; 
5 = helemaal eens. 

Tabel 11. Items van de schaal ‘Positieve houding t.a.v. inclusief onderwijs’ uit de vakleerkrachtvragenlijst 

Gelieve voor elke stelling aan te geven in hoeverre u het eens bent met de stelling. 

1) Leerlingen met specifieke noden doen het in het gewoon onderwijs doorgaans beter dan in het 

buitengewoon onderwijs. 

2) Voor de ontwikkeling van leerlingen met specifieke noden is het beter als ze worden opgevangen in 

het buitengewoon onderwijs. (‐) 

3) De opvang van leerlingen met specifieke noden is in hoofdzaak de taak van externe 

hulpverleningsinstanties. (‐) 

4) Het is een zinvolle doelstelling om leerlingen minder snel naar het buitengewoon onderwijs te 

verwijzen. 

5) De zorg voor leerlingen met specifieke noden is wel de moeite waard, maar gaat vaak ten koste van 

de aandacht voor de overige leerlingen. (‐) 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = noch eens, noch oneens; 4 = eens; 
5 = helemaal eens. 

 

Ook de schaal Positieve houding ten aanzien van inclusief onderwijs is afkomstig uit het SiBO-

onderzoek (Vandenberghe, Gadeyne & Van Damme, 2006). Deze schaal werd speciaal voor dit 
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onderzoek opgesteld en telt vijf items (zie Tabel 11). De interne consistentie van de schaal is voor elk 

van de afnamemomenten binnen het LiSO-onderzoek voldoende hoog (.72 ≤ α ≤ .76). De schaal peilt 

aan de hand van de vijf stellingen naar de mate waarin vakleerkrachten ervan overtuigd zijn dat 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hun plaats hebben binnen het gewoon onderwijs en 

naar de mate waarin zij vinden dat inclusie een nastrevenswaardig doel is. 

De derde schaal die peilt naar kenmerken van de bevraagde vakleerkrachten, Negatieve 

verwachtingen ten aanzien van kansarme leerlingen, is eveneens afkomstig uit het SiBO-onderzoek 

(Vandenberghe et al., 2006). De schaal telt tien items en had voor elk van de LiSO-meetmomenten 

een nipt bevredigende interne consistentie (.70 ≤ α ≤ .73). Het weglaten van individuele itemscores 

kon voor sommige meetmomenten leiden tot een lichte verhoging van de Cronbachs alfacoëfficiënt, 

maar omwille van vergelijkbaarheid over de meetmomenten heen werd beslist om de schaal intact te 

laten. 

Tabel 12. Items van de schaal ‘Negatieve verwachtingen t.a.v. kansarme leerlingen’ uit de vakleerkrachtvragenlijst 

Gelieve voor elke stelling aan te geven in hoeverre u het eens bent met de stelling. 

1) Om realistisch te zijn, moeten de schoolse verwachtingen voor kansarme leerlingen veelal 

bijgesteld worden. 

2) Kansarme ouders nemen minder het initiatief tot contact met de leerkracht of de school. 

3) Leerlingen uit kansarme milieus zijn vaak van nature minder intelligent. 

4) Leerlingen uit kansarme milieus vertonen vaker moeilijk gedrag. 

5) Het onderwijs kan kansarme leerlingen uit de kansarmoede halen. (‐) 

6) Goed onderwijs kan ervoor zorgen dat leerlingen uit kansarme milieus even goed presteren als 

andere leerlingen. (‐) 

7) Kansarme ouders interesseren zich vaak minder voor de schoolloopbaan van hun kind. 

8) De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer kansarme leerlingen weinig 

profiteren van het geboden onderwijs. 

9) Leerlingen uit kansarme milieus zijn vaak sneller afgeleid in de klas. 

10) Kansarme ouders staan meestal meer wantrouwig tegenover de leerkracht en de school. 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = noch eens, noch oneens; 4 = eens; 
5 = helemaal eens. 

 

De drie hierboven beschreven schalen werden op een gelijkaardige manier verwerkt en in de 

analyses gebruikt als de variabelen voor de klaskenmerken. Voor elke leerkrachtvariabele werden 

twee geaggregeerde variabelen op leerlingniveau gemaakt: één gecentreerde gewogen gemiddelde 

voor de vakleerkrachten wiskunde (groeimodellen wiskunde) en één gecentreerde gewogen 

gemiddelde over alle vakleerkrachten heen (voor de andere groeimodellen). Voor meer details 

verwijzen we naar paragraaf 2.4.5. 

2.4.7. Schoolkenmerken 

In de loop van het LiSO-onderzoek werd één keer een vragenlijst afgenomen van de directies van de 

deelnemende scholen, m.n. in mei 2015. Op dat moment zaten de normaal doorstromende 

leerlingen uit de startgroep in de laatste maanden van het tweede jaar secundair onderwijs. In de 
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vragenlijst werden verschillende schalen afgenomen waarvan we vermoeden dat de scores wel eens 

zouden kunnen samenhangen met verschillen in schoolse ontwikkeling tussen leerlingen met en 

zonder specifieke onderwijsbehoeften.  

Zo wilden we nagaan of in scholen waarin er positief en constructief wordt samengewerkt met het 

begeleidende Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) de schoolse ontwikkeling van leerlingen in 

het algemeen, en van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het bijzonder, gemiddeld 

beter verloopt. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een schaal die werd overgenomen uit het SiBO-

onderzoek en die daar mooie psychometrische resultaten kon voorleggen (Vandenberghe, Van 

Petegem & Van Damme, 2011). Deze schaal, Positieve ervaringen samenwerking CLB (zie Tabel 13) 

had bij de afname in het LiSO-onderzoek een Cronbachs alfa van .85 (Dockx, Stevens, Custers, Fidlers, 

De Fraine & Van Damme, 2015), wat als ruim voldoende voor gebruik in de analyses mag beschouwd 

worden. 

Tabel 13. Items van de schaal ‘Positieve ervaringen samenwerking CLB’ uit de directievragenlijst 

Gelieve voor elke stelling aan te geven in hoeverre u het eens bent met de stelling. 

1) Over de huidige werking van ons CLB ben ik erg tevreden. 

2) Het CLB doet voor onze school veel nuttig werk. 

3) Het CLB brengt vaak interessante aanvullende gegevens aan bij de bespreking over een leerling met 

leerproblemen. 

4) De inbreng vanwege het CLB betekent praktisch niets voor het werk van onze leerkrachten. (‐) 

5) Het CLB speelt in onze school een belangrijke rol in de verwijzing en advisering van leerlingen. 

6) Wij bespreken de ernstige problemen van onze leerlingen meestal met iemand van het CLB. 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = noch eens, noch oneens; 4 = eens; 
5 = helemaal eens. 

Tabel 14. Items van de schaal ‘Professionalisering i.v.m. zorg op school’ uit de directievragenlijst 

Gelieve voor elke stelling aan te geven in hoeverre u het eens bent met de stelling. 

1) Onze school stelt werkmateriaal beschikbaar dat bruikbaar is voor de zorgverlening aan leerlingen. 

2) Op onze school is een toegankelijk documentatiecentrum met voldoende informatie op vlak van 

zorg. 

3) Op onze school volgen leerkrachten bijscholing op vlak van zorgverlening aan leerlingen. 

4) Op onze school is er een gericht nascholingsbeleid rond nazorgthema's. 

5) Op onze school komen buitenschoolse hulpverleners werken aan de professionalisering van het 

schoolteam op vlak van zorgverlening aan leerlingen. 

6) Op onze school zijn de verplichte bijscholingen en studiedagen relevant voor de dagelijkse 

schoolpraktijk op vlak van zorg. 

7) Onze school organiseert vorming in het kader van zorgverlening. 

8) Op onze school krijgen leerkrachten gemakkelijk toestemming en financiële ondersteuning voor het 

volgen van bijscholing op vlak van zorg. 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = noch eens, noch oneens; 4 = eens; 
5 = helemaal eens. 

 

Ook de schaal Professionalisering i.v.m. zorg op school uit de directievragenlijst werd gebruikt in de 

analyses in kader van dit onderzoeksrapport. Deze schaal telt 8 items (zie Tabel 14) en werd 
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overgenomen uit het OBPWO-onderzoek dat Struyf, Verschueren, Verachtert en Adriaensens (2012) 

uitvoerden rond de kenmerken en predictoren van het zorgbeleid in Vlaamse basis- en secundair 

scholen. In LiSO had de schaal een goede interne consistentie met een Cronbachs alfacoëfficiënt van 

.76 (Dockx, Stevens, Custers, Fidlers, De Fraine & Van Damme, 2015). 

Een derde schaal waarvan de schaalscores in dit onderzoek gebruikt werden is de schaal Aandacht 

voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling. Deze schaal telt 6 items (Tabel 15) en geeft een 

inschatting van de mate waarin de school belang hecht aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling 

van haar leerlingen, bovenop en aanvullend bij aandacht voor cognitieve ontwikkeling. De schaal 

werd ook al gebruikt in het LOSO- en het SiBO-onderzoek. De interne consistentie van de schaal bij 

afname in het LiSO-onderzoek was aanzienlijk lager (α = .71) dan bij de afname in het SiBO-

onderzoek (α = .82), maar toch net voldoende om in de analyses op te nemen. 

Tabel 15. Items van de schaal ‘Aandacht voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling’ uit de directievragenlijst 

Gelieve voor elke stelling aan te geven in hoeverre u het eens bent met de stelling. 

1) In onze school hechten we heel veel belang aan het ontwikkelen van de sociale vaardigheden van 

de leerlingen. 

2) In onze school vinden we de sociale en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen minstens even 

belangrijk dan de cognitieve ontwikkeling. 

3) In onze school is het vooral belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen 

ontdekken. 

4) In onze school vormt de ontwikkeling van creativiteit één van de belangrijkste doelstellingen. 

5) In onze school vinden we het uitermate belangrijk dat leerlingen zich gelukkig voelen op school. 

6) In onze school proberen leerkrachten in hun lessen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

belangstelling en behoeften van leerlingen. 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = noch eens, noch oneens; 4 = eens; 
5 = helemaal eens. 

 

Aan de hand van een vierde schaal, Prestatiegericht klimaat – onderwijsdoelen, wilden we exploreren 

of verschillen in schoolse ontwikkeling tussen leerlingen met en zonder specifieke 

onderwijsbehoeften samenhangen met mate waarin scholen nadruk leggen op het belang van sterke 

cognitieve prestaties. De gebruikte schaal telt 5 items (zie Tabel 16), werd eveneens overgenomen 

uit het SiBO-onderzoek (Vandenberghe, Van Petegem & Van Damme, 2011) en liet een bevredigende 

interne consistentie zien bij de afname in het LiSO-onderzoek (α = .77; Dockx, Stevens, Custers, 

Fidlers, De Fraine & Van Damme, 2015). 

Tabel 16. Items van de schaal ‘Prestatiegericht klimaat - onderwijsdoelen’ uit de directievragenlijst 

Gelieve voor elke stelling aan te geven in hoeverre u het eens bent met de stelling. 

1) In onze school zijn leerkrachten prestatiegericht. 

2) In onze school komen kennisgerichte doelen voorop. 

3) In onze school ligt de nadruk op het realiseren van goede leerprestaties. 

4) In onze school staat het aanleren van leerstof centraal. 

5) In onze school stimuleert de directie prestatiegericht onderwijs. 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = noch eens, noch oneens; 4 = eens; 
5 = helemaal eens. 
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Een laatste schaal uit de directievragenlijst die gebruikt werd in voorliggende analyses is de schaal 

Overeenkomst in doelgerichtheid (zie Tabel 17). De schaal is afkomstig uit de vragenlijst 

‘Professionele cultuur van basisscholen’ van Staessens (1991) en werd eveneens gebruikt in het SiBO-

onderzoek (Vandenberghe, Van Petegem & Van Damme, 2011). De schaal peilt niet zozeer naar de 

expliciete doelen die in visie en missie van scholen geformuleerd worden, maar wel naar de meer 

impliciete doelgerichtheid die een schoolteam in mindere of meerdere mate kan tonen en die zorgt 

voor sociale cohesie binnen een school en een positieve invloed kan hebben op de effectiviteit van 

de school. De schaal vertoont een hoge interne consistentie met een Cronbachs alfa van .86. 

Tabel 17. Items van de schaal ‘Overeenkomst in doelgerichtheid’ uit de directievragenlijst 

Gelieve voor elke stelling aan te geven in hoeverre u het eens bent met de stelling. 

1) Het team in onze school is enthousiast om er iets van te maken. 

2) Niet alle leerkrachten hebben dezelfde mening over wat belangrijk is voor onze school. (‐) 

3) Alle leerkrachten werken hier in dezelfde geest aan de basisdoelen van onze school. 

4) Iedereen trekt aan hetzelfde zeel in onze school. 

5) De leerkrachten in onze school steunen datgene wat we met de school willen bereiken. 

6) Sommige leerkrachten houden er ideeën op na die niet echt passen binnen de school. (‐) 

7) In onze school zijn er meningsverschillen tussen de leden van het team over welke school we willen 

zijn. (‐) 

Antwoordschaal is een Likertschaal met 5 punten: 1 = helemaal oneens; 2 = oneens; 3 = noch eens, noch oneens; 4 = eens; 
5 = helemaal eens. 
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3. Beschrijving van de startgroep 

Zoals in vorig hoofdstuk beschreven (zie paragraaf 2.2), analyseren we in dit rapport de 

schoolloopbanen en schoolse ontwikkeling van de leerlingen die op 1 september 2013 voor de eerste 

keer in het eerste jaar van het secundair onderwijs in één van de LiSO-scholen zaten. In dit hoofdstuk 

geven we een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de leerlingen uit deze startgroep. 

Daarbij gaan we na of er betekenisvolle verschillen in startkenmerken vast te stellen zijn tussen de 

leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften, de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

GON en de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (zie paragraaf 2.3). 

Tabel 18 geeft de verdeling van de leerlingen uit de startgroep over de drie deelgroepen weer. 

Tabel 18. Aantal leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften in de startgroep 

Leerlingen zonder specifieke 
onderwijsbehoeften 

Leerlingen met oud 
inschrijvingsverslag GON 

Leerlingen met oud 
inschrijvingsverslag BuO 

Totaal 

6114 
(92,89%) 

186 
(2,83%) 

282 
(4,28%) 

6582 
(100,00%) 

 

Bij de beschrijving van de startgroep gaat onze aandacht achtereenvolgens naar: 

 Leeftijd en schoolse vertraging/voorsprong 

 Geslacht 

 Voorkomen van leer- of ontwikkelingsstoornissen 

 Geschiedenis in het buitengewoon lager onderwijs 

 Sociaal-economische status (SES) 

 Onderwijsvorm bij aanvang secundair onderwijs 

 Aanvangsprestaties wiskunde en begrijpend lezen 

 Aanvangsniveau schoolwelbevinden 

 Aanvangsniveau algemeen academisch zelfconcept 

3.1. Leeftijd en schoolse vertraging/voorsprong 

Tabel 19 geeft voor de drie groepen de gemiddelde leeftijd in jaren weer, alsook de bijbehorende 

standaardafwijking, minimumwaarde, maximumwaarde en het aantal leerlingen waarvoor gegevens 

over de leeftijd ontbreken. De boxplots in Figuur 2 geven aanvullend zicht op de verdeling van de 

waarden voor de variabele Leeftijd in elke groep. 
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Tabel 19. Leeftijd in jaren op 1 september 2013 (per SOB-groep) 

 N Gemiddelde SD Min Max Ontbrekend 

Zonder SOB 6114 12,30 0,47 10,69 15,52 0 (0,00%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

186 12,37 0,52 11,04 14,06 0 (0,00%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

282 12,85 0,55 11,68 14,65 0 (0,00%) 

Totaal 6582 12,33 0,49 10,69 15,52 0 (0,00%) 

Figuur 2. Leeftijd in jaren op 1 september 2013 (per SOB-groep) - boxplots 

 

 

Uit de resultaten van de uitgevoerde one-way-ANOVA (F(2,6579) = 180; p = .000) blijkt dat de drie 

groepen betekenisvol van elkaar verschillen op vlak van leeftijd. Een Tukey post-hoc test toont aan 

dat leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO significant ouder waren bij de start van het 

secundair onderwijs dan de leerlingen zonder SOB (0,550 ± 0,068, p = .000) en de leerlingen met een 

oud inschrijvingsverslag GON (0,485 ± 0,106, p = .000). Tussen de beide laatste groepen bleek het 

verschil in gemiddelde leeftijd niet significant (0,065 ± 0,083, p = .160). Dat leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag BuO gemiddeld genomen ouder zijn dan de leerlingen uit de beide andere 

groepen hoeft weinig te verbazen, aangezien heel wat van deze leerlingen ook een traject in het 

buitengewoon onderwijs achter de rug hebben en in de praktijk vaak meer dan zes jaar nodig hebben 

om de overstap naar het gewoon secundair onderwijs te maken. 

De gegevens in Tabel 20 nuanceren bovenstaande resultaten in die zin dat leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag GON vaker schoolse achterstand hebben opgelopen in het basisonderwijs dan 

leerlingen zonder SOB. Dit ondanks de vaststelling dat beide groepen gemiddeld genomen niet 

verschillen qua leeftijd. Ruim een kwart (26,88%) van de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

GON zit bij het begin van het secundair onderwijs niet meer op leeftijd, terwijl dat voor de leerlingen 



 

41 

 

zonder SOB slechts 13,82% is. Van de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO heeft zelfs 

ruim twee derden (69,86%) schoolse achterstand opgelopen in de loop van het basisonderwijs. 

Tabel 20. Schoolse vertraging op 1 september 2013 (per SOB-groep) 

 Versneld Op leeftijd 1 jaar vertraagd 2 of 3 jaar vertraagd 

Zonder SOB 
110 
(1,80%) 

5159 
(84,38%) 

778 
(12,72%) 

67 
(1,10%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

2 
(1,08%) 

134 
(72,04%) 

47 
(25,27%) 

3 
(1,61%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

0 
(0,00%) 

85 
(30,14%) 

193 
(68,44%) 

4 
(1,42%) 

Totaal 
112 
(1,70%) 

5378 
(81,71%) 

1018 
(15,47%) 

74 
(1,12%) 

 

Een mogelijke verklaring voor de vaststelling dat leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON 

gemiddeld genomen even oud zijn, maar toch vaker schoolse vertraging hebben opgelopen in 

vergelijking met de leerlingen zonder SOB is een geboortemaandeffect. Daarbij wordt dan 

verondersteld dat zich onder de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON gemiddeld 

genomen meer kinderen bevinden die in de latere maanden van het jaar geboren zijn dan onder de 

leerlingen zonder SOB. Een mogelijke reden hiervoor is dat leerkrachten en andere 

onderwijsprofessionals de neiging hebben om relatieve standaarden te hanteren bij het bepalen van 

welke leerlingen extra zorg nodig hebben en/of doorverwezen moeten worden voor diagnostiek. Zo 

stellen Elder en Lubotsky (2009) in hun onderzoek vast dat kinderen die bij de start van hun 

onderwijsloopbaan een jaar ouder zijn 67% minder kans hebben op een diagnose AD(H)D dan hun 

jongere klasgenootjes (van hetzelfde geboortejaar). Analoog concluderen Dhuey en Lipscomb (2010) 

op basis van analyses van de datasets van drie grote Amerikaanse onderwijsonderzoeken dat elke 

maand dat een kind jonger is dan zijn klasgenoten de kans op het krijgen van special educational 

services met 2 tot 5% doet toenemen.  

Tabel 21. Leerlingaantallen per geboortekwartaal (per SOB-groep) 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Zonder SOB 
1555 
(94,24%) 

1580 
(93,66%) 

1509 
(92,75%) 

1470 
(90,85%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

35 
(2,12%) 

37 
(2,19%) 

48 
(2,95%) 

66 
(4,08%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

60 
(3,64%) 

70 
(4,15%) 

70 
(4,30%) 

82 
(5,07%) 

Totaal 
1650 
(100,00%) 

1687 
(100,00%) 

1627 
(100,00%) 

1618 
(100,00%) 

 

Om na te gaan of er ook in LiSO sprake is van een gelijkaardig geboortemaandeffect, werden de 

leerlingen van de startgroep ingedeeld volgens geboortekwartaal en werd per kwartaal de verdeling 

over de drie groepen bekeken. De resultaten in Tabel 21 geven aan dat er inderdaad sprake is van 
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een geboortemaandeffect, waarbij leerlingen geboren in het laatste kwartaal van het jaar (4,08%) 

bijna twee keer zo vaak een oud inschrijvingsverslag GON kregen dan leerlingen geboren in het 

eerste kwartaal van het jaar (2,12%). Ook wat betreft het krijgen van een oud inschrijvingsverslag 

BuO ligt het aandeel binnen de groep geboren in het laatste kwartaal (5,07%) aanzienlijk hoger dan 

het aandeel binnen de groep geboren in het eerste kwartaal (3,64%). 

Een geboortemaandeffect is, ten slotte, ook duidelijk zichtbaar in de cijfers rond schoolse vertraging 

of voorsprong bij het begin van het secundair onderwijs. Uit Tabel 22 blijkt dat niet minder dan 

24,72% van de leerlingen geboren in het vierde kwartaal minstens één jaar schoolse vertraging 

opgelopen heeft in basisonderwijs, terwijl het overeenkomstige aandeel binnen de groep leerlingen 

geboren in het eerste kwartaal slechts 12,48% bedraagt. Kinderen geboren in de laatste drie 

maanden van het jaar hebben, met andere woorden, bijna dubbel zoveel kans (m.n. één kans op 

vier) om in de loop van het basisonderwijs schoolse vertraging op te lopen dan kinderen geboren in 

de eerste drie maanden van het jaar. Eerder onderzoek toont aan dat een groot deel van deze 

achterstand in het begin van het lager onderwijs wordt opgelopen. Zo stelden Verachtert, De Fraine, 

Onghena en Ghesquière (2010) op basis van gegevens uit het SiBO-onderzoek vast dat leerlingen uit 

het vierde kwartaal die voor de eerste keer in het eerste leerjaar zitten ruim 20% kans hebben om 

twee jaar later al schoolse vertraging te hebben opgelopen, terwijl dit voor de leerlingen uit het 

eerste kwartaal slechts 6,4% is. 

In Tabel 22 is eveneens een geboortemaandeffect zichtbaar voor schoolse versnelling. Het 

percentage kinderen dat een jaar voorop zit is immers ruim zes keer groter in de groep leerlingen uit 

het eerste kwartaal (3,15%) dan in de groep leerlingen uit het laatste kwartaal (0,49%).  

Tabel 22. Schoolse vertraging op 1 september 2013 (per geboortekwartaal) 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Vertraagd 
206 
(12,48%) 

204 
(12,09%) 

282 
(17,33%) 

400 
(24,72%) 

Op leeftijd 
1392 
(84,36%) 

1452 
(86,07%) 

1324 
(81,38%) 

1210 
(74,79%) 

Versneld 
52 
(3,15%) 

31 
(1,84%) 

21 
(1,29%) 

8 
(0,49%) 

Totaal 
1650 
(100,00%) 

1687 
(100,00%) 

1627 
(100,00%) 

1618 
(100,00%) 

3.2. Geslacht 

De aantallen en (rij)percentages in Tabel 23 geven weer hoe de groepen leerlingen met en zonder 

specifieke onderwijsbehoeften samengesteld zijn wat geslacht betreft. De meest opvallende 

vaststelling is dat de groep leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON voor vier vijfden uit 

jongens bestaat. Slechts 19,89% van hen zijn meisjes. Een mogelijke gedeeltelijke verklaring hiervoor 

kan gezocht worden in het grote aandeel kinderen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS) 

binnen deze groep. Onderzoek toont namelijk aan dat jongens drie tot vier keer meer kans maken 

om een diagnose ASS te krijgen dan meisjes (Loomes, Hull, & Mandy, 2017). In onze steekproef blijkt 
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de groep leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON inderdaad een aanzienlijk aantal leerlingen 

met ASS te tellen. Het gaat om 18 van de 37 meisjes en maar liefst 113 van de 149 jongens. Het lijkt 

dus redelijk om te stellen dat de ongelijke verhouding tussen jongens en meisjes binnen de groep 

leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON minstens deels te verklaren valt door de samenhang 

met ASS. 

Ook de groep leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO telt overigens een duidelijke 

meerderheid jongens, al is het verschil met het aandeel meisjes kleiner dan in de groep leerlingen 

met een oud inschrijvingsverslag GON: 58,51% jongens tegenover 41,49% meisjes. Binnen de groep 

leerlingen zonder SOB is de verdeling tussen jongens en meisjes ongeveer gelijk. 

Aan de hand van een chi-kwadraattoets werd vastgesteld dat de verschillen in aandeel jongens en 

meisjes tussen de drie SOB-groepen statistisch significant is, ²(2) = 77,726, p < .001. 

Tabel 23. Verdeling volgens geslacht (per SOB-groep) 

 Meisjes Jongens Ontbrekend 

Zonder SOB 
3117 
(50,98%) 

2997 
(49,02%) 

0 
(0,00%) 

Met oud 
inschrijvingsverslag GON 

37 
(19,89%) 

149 
(80,11%) 

0 
(0,00%) 

Met oud 
inschrijvingsverslag BuO 

117 
(41,49%) 

165 
(58,51%) 

0 
(0,00%) 

Totaal 
3271 
(49,70%) 

3311 
(50,30%) 

0 
(0,00%) 

3.3. Voorkomen van leer- of ontwikkelingsstoornissen 

Tabel 24 geeft per diagnose of per combinatie van diagnoses weer hoeveel leerlingen er binnen elk 

van de drie SOB-groepen minstens één keer aantikken op de betreffende diagnoses. Vier (groepen) 

diagnoses werden daarbij onderscheiden: leerstoornis, ASS, AD(H)D en een restcategorie ‘Andere’. 

Tabel 25 geeft een overzicht van de diagnoses die deel uitmaken van deze restcategorie met 

vermelding van de frequentie. 

Zoals al eerder aangegeven, valt binnen de groep leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON 

het grote aantal kinderen met diagnose ASS op. Bij 131 van de 186 leerlingen (70,43%) werd op één 

van de vier bevragingen aangegeven dat deze diagnose gesteld is. Verder valt op dat het aandeel 

leerlingen met een leerstoornis het grootste is binnen de groep leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag BuO (N = 109; 38,65%). Het overgrote deel van deze leerlingen (N = 102; 93,58%) 

heeft minstens één schooljaar school gelopen in het type 8 van het buitengewoon onderwijs. 
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Tabel 24. Gerapporteerde diagnoses (per SOB-groep) 

 

Leerlingen 
zonder SOB 

Leerlingen met 
oud 
inschrijvings-
verslag GON 

Leerlingen met 
oud 
inschrijvings-
verslag BuO Totaal 

Geen 5048 
(82,56%) 

11 
(5,91%) 

130 
(46,10%) 

5189 
(78,84%) 

Enkel leerstoornis (LS) 555 
(9,08%) 

6 
(3,23%) 

65 
(23,05%) 

626 
(9,51%) 

Enkel ASS 31 
(0,51%) 

63 
(33,87%) 

16 
(5,67%) 

110 
(1,67%) 

Enkel AD(H)D 149 
(2,44%) 

- 10 
(3,55%) 

159 
(2,42%) 

Enkel andere diagnose 125 
(2,04%) 

20 
(10,75%) 

10 
(3,55%) 

140 
(2,13%) 

LS + ASS 18 
(0,29%) 

12 
(6,45%) 

12 
(4,26%) 

42 
(0,64%) 

LS + ASS + AD(H)D 6 
(0,10%) 

9 
(4,84%) 

7 
(2,48%) 

22 
(0,33%) 

LS + ASS + AD(H)D + Andere 1 
(0,02%) 

3 
(1,61%) 

- 4 
(0,06%) 

LS + ASS + Andere 2 
(0,03%) 

5 
(2,69%) 

1 
(0,35%) 

8 
(0,12%) 

LS + AD(H)D 64 
(1,05%) 

- 12 
(4,26%) 

76 
(1,15%) 

LS + AD(H)D + Andere 5 
(0,08%) 

2 
(1,08%) 

1 
(0,35%) 

8 
(0,12%) 

LS + Andere 24 
(0,39%) 

13 
(6,99%) 

11 
(3,90%) 

48 
(0,73%) 

ASS + AD(H)D 13 
(0,21%) 

21 
(11,29%) 

4 
(1,42%) 

38 
(0,58%) 

ASS + AD(H)D + Andere 2 
(0,03%) 

1 
(0,54%) 

1 
(0,35%) 

4 
(0,06%) 

ASS + Andere 11 
(0,18%) 

17 
(9,14%) 

- 28 
(0,43%) 

AD(HD) + Andere 8 
(0,13%) 

3 
(1,61%) 

2 
(0,71%) 

13 
(0,20%) 

Ontbrekend 52 
(0,85%) 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

52 
(0,79%) 

Totaal:  6114 
(100,00%) 

186 
(100,00%) 

282 
(100,00%) 

6582 
(100,00%) 
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Tabel 25. Diagnoses in de categorie 'Andere' en hun frequentie 

Diagnose Aantal 

Hoogbegaafd 64 

Dyspraxie 35 

Chronische ziekte (bv. diabetes, epilepsie, kanker, muco) 26 

Non-verbale leerstoornis (NLD) 24 

Dysfasie 23 

Psychiatrische problematiek (bv. depressie, angststoornis) 23 

Ticstoornis 14 

Auditieve functiebeperking 13 

Hoogsensitiviteit 13 

Motorische functiebeperking 12 

Visuele functiebeperking 9 

Stotteren 8 

Gedragsstoornis 5 

Hersentumor 3 

Hechtingsstoornis 2 

Meervoudige Complexe Ontwikkelingsstoornis (MCDD) 2 

Mentale beperking 2 

Perinatale asfyxie 2 

Adrenogenitaal syndroom 1 

Articulatiestoornis 1 

DAMP syndroom 1 

Groeiachterstand 1 

Hartafwijking 1 

Misofonie 1 

Neurofibromatose 1 

Spinomusculaire atrofie 1 

Ziekte van Charcot-Marie Tooth 1 

Ziekte van Legg-Calvé-Perthes 1 

3.4. Geschiedenis in het buitengewoon lager onderwijs 

Van alle 6582 leerlingen uit de startgroep volgden 294 leerlingen (4,47%) tijdens hun lagere 

schoolloopbaan minstens één schooljaar les in het Buitengewoon Lager Onderwijs (BuLO). Tabel 26 

verdeelt deze leerlingen over de drie SOB-groepen en over de relevante BuLO-types. Een 16-tal 

leerlingen volgden aan het begin van hun lagere schoolloopbaan les in het buitengewoon onderwijs, 

maar hadden in de derde graad van het lager onderwijs geen oud inschrijvingsverslag BuO meer. 

Deze leerlingen maken in deze studie dus geen deel uit van de groep ‘leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag BuO’. Vier van hen hadden wel nog een oud inschrijvingsverslag GON. 

Het mag niet verbazen dat het overgrote deel van de 282 leerlingen uit de groep leerlingen met oud 

inschrijvingsverslag BuO in de lagere school minstens één schooljaar in het buitengewoon onderwijs 

zat. Meestal volgden deze kinderen onderwijs in de toenmalige types 1 en/of 8. Van 4 kinderen 
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werden geen loopbaanrecords in het BuLO gevonden. Twee van hen kregen pas bij het begin van 

schooljaar 2013-2014 (d.w.z. bij de start van het secundair onderwijs) voor de eerste keer een oud 

inschrijvingsverslag BuO. Voor één leerling werden er wel oude inschrijvingsverslagen BuO gevonden 

voor de drie schooljaren voorafgaand aan de start van het LiSO-onderzoek, maar desondanks zat 

deze leerling nooit in het buitengewoon lager onderwijs. De vierde en laatste leerling had een oud 

inschrijvingsverslag BuO voor het secundair onderwijs voor schooljaar 2012-2013 en zat dat 

schooljaar in het buitengewoon secundair onderwijs OV 3. Bij de start van het LiSO-onderzoek 

maakte deze leerling dus de overstap naar het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs. 

Tabel 26. Leerlingen in het Buitengewoon Lager Onderwijs (per SOB-groep en per type) 

Type 
Leerlingen 
zonder SOB 

Leerlingen met 
oud 
inschrijvings-
verslag GON 

Leerlingen met 
oud 
inschrijvings-
verslag BuO 

Niet in BuLO 6102 182 4 

1 4  41 

1 + 2   1 

1 + 4   1 

1 + 8 1  13 

2   3 

2 + 4   1 

2 + 8   3 

3 1  7 

3 + 8   6 

4   2 

4 + 7   1 

4 + 8   2 

6 + 7   1 

7  2 3 

7 + 8   5 

8 6 2 188 

TOTAAL 6114 186 282 

3.5. Sociaal-economische status 

Tabel 27 geeft voor de drie groepen de gemiddelde SES-waarde weer, alsook de bijbehorende 

standaardafwijking, minimumwaarde, maximumwaarde en het aantal leerlingen waarvoor gegevens 

over SES ontbreken. De boxplots in Figuur 3 geven aanvullend zicht op de verdeling van de waarden 

voor de variabele SES in elke groep. We verwijzen graag naar paragraaf 2.4.1 voor de nodige 

toelichting bij de samenstelling en interpretatie van de SES-variabele. 
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Tabel 27. Sociaal-economische status (per SOB-groep) 

 N Gemiddelde SD Min Max Ontbrekend 

Zonder SOB 5798 0,08 0,92 -2,71 2,42 316  (5,17%) 

Met oud 
inschrijvingsverslag GON 

179 0,28 0,79 -2,11 2,42 7  (3,76%) 

Met oud 
inschrijvingsverslag BuO 

252 -0,52 0,78 -2,42 1,46 30  (10,64%) 

Totaal 6229 0,07 0,92 -2,71 2,42 353  (5,36%) 

Figuur 3. Sociaal-economische status (per SOB-groep) - boxplots 

 

 

Uit de resultaten van de uitgevoerde one-way-ANOVA (F(2,6226) = 58,29; p = .000) blijkt dat de drie 

groepen betekenisvol van elkaar verschillen op vlak van sociaal-economische status. Een Tukey post-

hoc test toont aan dat de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO afkomstig zijn uit gezinnen 

met een significant lagere SES dan de leerlingen zonder SOB (-0,605 ± 0,138, p = .000) en de 

leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON (-0,803 ± 0,209, p = .000). Tussen de beide laatste 

groepen bleek het verschil in SES eveneens (weliswaar net) significant, waarbij de leerlingen met een 

oud inschrijvingsverslag GON afkomstig bleken uit gezinnen met een gemiddeld hogere SES dan de 

leerlingen zonder SOB (0,198 ± 0,162, p = .011). 

Tabel 28 geeft voor elk van de SOB-groepen het percentage leerlingen dat in schooljaar 2013-2014 

aantikte op elk van de vier OKI-kansarmoedeindicatoren. Uit de tabel valt onmiddellijk op dat de 

leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON verhoudingsgewijs veel minder vaak aantikken op 

elk van de indicatoren dan de leerlingen uit de beide andere groepen. Zo bevat de groep van 186 

leerlingen slechts één leerling die thuis met niemand of, in het geval van grotere gezinnen, met 
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hoogstens één gezinslid Nederlands spreekt. In de beide andere groepen schommelt het percentage 

leerlingen dat aantikt op thuistaal rond de 10%. Bovendien heeft slechts 9,73% van leerlingen met 

een oud inschrijvingsverslag GON een moeder die hoogstens een diploma secundair onderwijs heeft 

behaald, terwijl dit aandeel voor de groep zonder SOB (18,76%) ongeveer twee keer en voor de 

leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO (34,41%) zelfs drie-en-een-halve keer hoger ligt. Ook 

het aandeel kinderen waarvoor een schooltoelage werd aangevraagd en het aandeel kinderen dat in 

een kansarme buurt woont ligt lager in de groep leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON 

dan in de beide andere groepen. Mogelijk betekent dit dat vooral kansrijke, Nederlandstalige ouders 

de weg vinden naar ondersteuning. Uit eerder onderzoek is, bijvoorbeeld, al gebleken dat de vraag 

naar GON-ondersteuning meestal van de ouders komt en in mindere mate van de school of het CLB 

(Petry et al., 2013). Mogelijk vinden anderstalige en kansarme ouders minder de weg naar informatie 

rond ondersteuning voor hun kind, waardoor er voor deze kinderen minder vaak ondersteuning 

binnen het gewoon onderwijs opgestart wordt. Zo bleek uit onderzoek van Struyf, Bodvin en Jacobs 

(2016) dat voor kinderen uit anderstalige gezinnen minder snel een zorgtraject wordt opgestart. CLB-

medewerkers en zorgverantwoordelijken die hierrond in een focusgroepsgesprek bevraagd werden 

zagen de moeilijke communicatie met anderstalige ouders, het bestaan van andere opvattingen bij 

ouders over zorg en vooroordelen rond (de zorg aan) anderstalige leerlingen als belangrijkste 

oorzakelijke factoren hiervoor. 

Tabel 28. Percentage leerlingen per OKI-kansarmoedeindicator schooljaar 2013-2014 (per SOB-groep) 

 Taal Opleiding Moeder Schooltoelage Buurt 

Zonder SOB 660 
(10,80%) 

1147 
(18,76%) 

1318 
(21,56%) 

1310 
(21,43%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

1 
(0,54%) 

18 
(9,73%) 

26 
(14,05%) 

28 
(15,14%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

24 
(8,60%) 

97 
(34,41%) 

90 
(31,90%) 

57 
(20,07%) 

3.6. Onderwijsvorm bij aanvang secundair onderwijs 

De aantallen en (rij)percentages in Tabel 29 geven weer welke studiekeuze de leerlingen uit de drie 

SOB-groepen maakten bij het begin van het secundair onderwijs. Daar waar bij benadering één op de 

tien van de leerlingen zonder SOB en van de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON start in 

het 1ste leerjaar B, is dit voor de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO ruim negen op tien. 

De uitgevoerde chi-kwadraattoets toont aan dat de vastgestelde verschillen tussen de drie SOB-

groepen wat het aandeel leerlingen in de A/B-stroom betreft, statistisch significant is, ²(2) = 1671,8, 

p = .000. 
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Tabel 29. Verdeling volgens onderwijsvorm (per SOB-groep) 

 A-stroom B-Stroom Ontbrekend 

Zonder SOB 
5575 
(91,18%) 

539 
(8,82%) 

0 
(0,00%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

167 
(89,78%) 

19 
(10,22%) 

0 
(0,00%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

26 
(9,22%) 

256 
(90,78%) 

0 
(0,00%) 

Totaal 
5768 
(87,63%) 

814 
(12,37%) 

0 
(0,00%) 

3.7. Aanvangsprestaties wiskunde en begrijpend lezen 

Uit de resultaten van de uitgevoerde one-way-ANOVA’s (wiskunde: F(2,5941) = 585,10; p = .000; 

begrijpend lezen: F(2,5930) = 90,39; p = .000) blijkt dat de drie groepen betekenisvol van elkaar 

verschillen op vlak van aanvangsprestaties wiskunde en begrijpend lezen.  

Tabel 30. Wiskundescores begin secundair onderwijs (per SOB-groep) 

 N Gemiddelde SD Min Max Ontbrekend 

Zonder SOB 5523 98,47 12,30 33,08 146,26 591  (9,67%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

170 95,85 11,87 59,86 128,83 16  (8,60%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

251 71,41 11,94 32,03 113,03 31  (10,99%) 

Totaal 5944 97,25 12,18 32,03 146,26 638  (9,69%) 

 

Tukey post-hoc tests wezen uit dat de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO gemiddeld 

genomen op de beide toetsen significant zwakker scoren dan de leerlingen zonder SOB (wiskunde: -

27,07 ± 1,857, p = .000; begrijpend lezen: -9,297 ± 0,625, p = .000) en de leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag GON (wiskunde: -24,445 ± 2,858, p = .000; begrijpend lezen: -8,064 ± 2,510, p = 

.000). Wanneer we de effectgroottes berekenen, dan blijkt dat de prestatiekloof tussen de leerlingen 

met een oud inschrijvingsverslag BuO en de beide andere groepen voor wiskunde ruim twee tot bijna 

drie keer groter is dan voor begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen komt het gemiddelde 

scoreverschil neer op respectievelijk 0,91 standaarddeviatie (oud inschrijvingsverslag BuO vs. geen 

SOB) en 0,73 standaarddeviatie (oud inschrijvingsverslag BuO vs. GON). Voor wiskunde bedragen de 

effectgroottes respectievelijk 2,21 standaarddeviatie (oud inschrijvingsverslag BuO vs. geen SOB) en 

2,03 standaarddeviatie (oud inschrijvingsverslag BuO vs. GON). 
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Figuur 4. Wiskundescores begin secundair onderwijs (per SOB-groep) – boxplots 

 

Tabel 31. Scores begrijpend lezen begin secundair onderwijs (per SOB-groep) 

 N Gemiddelde SD Min Max Ontbrekend 

Zonder SOB 5509 99,67 10,72 50,99 146,67 605  (9,90%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

170 98,44 12,42 64,14 135,00 16  (8,60%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

254 90,37 9,62 61,24 122,59 28  (9,93%) 

Totaal 5933 99,24 10,97 50,99 146,67 649  (9,86%) 

 

Wanneer we de gemiddelde aanvangsprestaties van de leerlingen zonder SOB en de leerlingen met 

een oud inschrijvingsverslag GON met elkaar vergelijken, dan blijkt het prestatieverschil tussen beide 

groepen voor wiskunde net significant, maar voor begrijpend lezen niet (1,233 ± 1,972, p = .308). Op 

de aanvangstoets wiskunde scoren de leerlingen zonder SOB gemiddeld hoger dan de leerlingen met 

een oud inschrijvingsverslag GON (2,620 ± 2,240, p = .017), maar de omvang van dit verschil is 

beperkt (Cohen’s d = 0,22). 
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Figuur 5. Scores begrijpend lezen begin secundair onderwijs (per SOB-groep) - boxplots 

 

3.8. Aanvangsniveau schoolwelbevinden 

De leerlingen uit de LiSO-steekproef geven over het algemeen aan dat ze zich bij aanvang van het 

secundair onderwijs best goed voelen op school. Gemiddeld geven ze hun eigen schoolwelbevinden 

een score van 4,05 op een schaal die varieert van 1 tot 5 (zie Tabel 32). 

Tabel 32. Schoolwelbevinden begin secundair onderwijs (per SOB-groep) 

 N Gemiddelde SD Min Max Ontbrekend 

Zonder SOB 5452 4,05 0,59 1,22 5,00 662  (10,83%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

162 3,91 0,69 1,77 5,00 24  (12,90%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

251 4,01 0,67 1,88 5,00 31  (10,99%) 

Totaal 5865 4,05 0,60 1,22 5,00 717  (10,89%) 

 

Een visuele inspectie van de boxplots in Figuur 6 laat vrij weinig verschil zien in de gemiddelde 

waarden en de verdeling voor de variabele Schoolwelbevinden voor de drie SOB-groepen. Toch lijkt 

het gemiddelde voor de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON iets lager te liggen dan voor 

de beide andere groepen. Uit de resultaten van de one-way-ANOVA (F(2,5862) = 5,18; p = .006) blijkt 

dat de drie groepen inderdaad betekenisvol van elkaar verschillen op vlak van schoolwelbevinden bij 

het begin van het secundair onderwijs. Verdere analyse brengt aan het licht dat enkel het verschil in 

schoolwelbevinden tussen de groep leerlingen zonder SOB en de groep leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag GON significant is (0,145 ± 0,112, p = .007). Het verschil is echter beperkt van 

omvang (Cohen’s d = 0,22). 
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Figuur 6. Schoolwelbevinden begin secundair onderwijs (per SOB-groep) – boxplots 

 

3.9. Aanvangsniveau algemeen academisch zelfconcept 

Tabel 33 geeft voor de drie SOB-groepen het gemiddelde voor de variabele Algemeen Academisch 

Zelfconcept weer, alsook de bijbehorende standaardafwijking, minimumwaarde, maximumwaarde en 

het aantal leerlingen waarvoor gegevens over academisch zelfconcept ontbreken. Uit de resultaten 

van de uitgevoerde one-way-ANOVA (F(2,5869) = 13,21; p = .000) blijkt dat de drie groepen 

betekenisvol van elkaar verschillen op vlak van academisch zelfconcept. Een Tukey post-hoc test 

toont aan dat leerlingen zonder SOB een significant hoger academisch zelfbeeld hebben dan 

leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON (0,218 ± 0,121, p = .000) en leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag BuO (0,131 ± 0,098, p = .005). Cohen’s d bedraagt respectievelijk 0,33 en 0,19, 

wat aangeeft dat het gaat om eerder kleine tot zeer kleine verschillen.  Het verschil in gemiddeld 

academisch zelfconcept tussen de beide groepen leerlingen met SOB bleek niet significant (-0,087 ± 

0,154, p = .378). 

De boxplots in Figuur 7 geven aanvullend zicht op de verdeling van de waarden voor de variabele 

Academisch Zelfconcept in elke groep. 

Tabel 33. Academisch zelfconcept begin secundair onderwijs (per SOB-groep) 

 N Gemiddelde SD Min Max Ontbrekend 

Zonder SOB 5459 3,81 0,65 1,00 5,00 655  (10,71%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

162 3,59 0,69 1,75 5,00 24  (12,90%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

251 3,68 0,71 1,25 5,00 31  (10,99%) 

Totaal 5872 3,80 0,65 1,00 5,00 710  (10,79%) 
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Figuur 7. Academisch zelfconcept begin secundair onderwijs (per SOB-groep) - boxplots 

 

3.10. Conclusie 

Gemiddeld genomen verschillen de achtergrondkenmerken van leerlingen met en zonder specifieke 

onderwijsbehoeften betekenisvol van elkaar en ook binnen de groep leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften zijn er duidelijke verschillen vast te stellen tussen de leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag GON en de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beginnen vaker met schoolse achterstand aan het 

secundair onderwijs, zijn vaker jongens, hebben vaker een diagnose waarvoor ze extra ondersteuning 

nodig hebben en hebben bij aanvang van het secundair onderwijs een lager algemeen academisch 

zelfconcept in vergelijking met leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. 

In vergelijking met leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften komen leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag GON gemiddeld genomen uit gezinnen met een hogere sociaal-economische 

status, terwijl leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO gemiddeld genomen uit gezinnen met 

een lagere sociaal-economische status komen. De meeste leerlingen (d.i. ruim 90%) uit deze laatste 

groep starten het secundair onderwijs in de B-stroom, waar dit voor de leerlingen uit de beide 

andere groepen veel minder het geval is (ongeveer 10%). Ook het niveau van hun schoolse prestaties 

ligt gemiddeld genomen ver onder dat van de leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften en de 

leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON. 

Tot slot starten leerlingen over het algemeen het secundair onderwijs met een hoog niveau van 

schoolwelbevinden, al ligt dit voor de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON iets lager dan 

voor de beide andere groepen. 
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4. De formele schoolloopbanen van leerlingen met SOB 

Hoofdstuk 3 gaf zicht op de achtergrondkenmerken van de 6582 leerlingen die we vier schooljaren 

gevolgd hebben vanaf hun intrede in het secundair onderwijs. In dit hoofdstuk bestuderen we hun 

formele schoolloopbaan, met specifieke aandacht voor gelijkenissen en verschillen tussen leerlingen 

met en zonder specifieke onderwijsbehoeften. We gaan na hoeveel leerlingen normaal vorderen 

doorheen de eerste twee graden van het secundair onderwijs en hoeveel leerlingen schoolse 

vertraging oplopen. We bekijken in welke onderwijsvorm ze terechtkomen, of ze vaak van school 

veranderen en of ze de overstap maken naar het buitengewoon secundair onderwijs. Ook in deze 

analyses maken we een onderscheid tussen drie groepen: leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften, leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON en leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (BuO). 

4.1. Schoolse vertraging 

Alle gevolgde leerlingen startten op 1 september 2013 voor de eerste keer in het eerste jaar van het 

secundair onderwijs. In wat volgt bekijken we hoeveel leerlingen in de loop van hun eerste vier 

schooljaren in het secundair onderwijs minstens één keer hun jaar moesten overdoen. We brengen 

in kaart of zittenblijven vaker voorkomt in bepaalde leerjaren en gaan na hoeveel leerlingen er na 

een jaartje in 1B alsnog de overstap naar de A-stroom maken. 

4.1.1. Schoolse vertraging na vier schooljaren 

Op het einde van schooljaar 2016-2017 registreerden we het leerjaar waarin elk van de gevolgde 

leerlingen zat. Normaalvorderende leerlingen zouden op dat moment het einde van het vierde jaar 

secundair onderwijs bereikt moeten hebben. De gegevens in Tabel 34 tonen dat op 30/06/2017 

13,11% van de gevolgde leerlingen niet langer in een LiSO-school zaten. Daarbij ligt voor de 

leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO het aandeel uitstromers aanzienlijk hoger dan voor 

de beide andere groepen. Verderop in dit rapport bekijken we of een grotere uitstroom naar het 

buitengewoon secundair onderwijs dit verschil (gedeeltelijk) zou kunnen verklaren. 

Van de leerlingen die op die datum nog wel in een LiSO-school zaten, had 7,31% minstens één jaar 

vertraging opgelopen. Voor de meeste leerlingen gaat het om één jaar. Twee leerlingen (1 uit de 

groep zonder SOB en 1 uit de groep met een oud inschrijvingsverslag GON) liepen twee jaar 

vertraging op. Deze cijfers betreffen, voor alle duidelijkheid, schoolse vertraging die in het secundair 

onderwijs werd opgelopen. Eventuele schoolse vertraging die in het basisonderwijs werd opgelopen 

(zie Tabel 20) wordt hier dus niet in rekening gebracht. 
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Tabel 34. Schoolse vertraging in het secundair onderwijs op 30/06/2017 (per SOB-groep) 

 Normaal gevorderd Vertraagd Uitgestroomd 

Zonder SOB 
4965 
(81,21%) 
(92,80%) 

385 
(6,30%) 
(7,20%) 

764 
(12,50%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

146 
(78,49%) 
(92,99%) 

11 
(5,91%) 
(7,01%) 

29 
(15,59%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

190 
(67,38%) 
(89,62%) 

22 
(7,80%) 
(10,38%) 

70 
(24,82%) 

Totaal 
5301 
(80,54%) 
(92,69%) 

418 
(6,35%) 
(7,31%) 

863 
(13,11%) 

 

Wanneer we het aantal vertraagde leerlingen in elk van de drie SOB-groepen met elkaar vergelijken, 

dan blijken de verschillen tussen de groepen niet significant (² (2, N = 5719) = 3,068, p = .2157). 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben gemiddeld genomen dus geen grotere kans 

op zittenblijven in de loop van de eerste vier jaren van het secundair onderwijs. 

Leerlingen die het eerste leerjaar B met succes afleggen en zo alsnog hun getuigschrift 

basisonderwijs halen, mogen daarna de overstap maken naar het eerste leerjaar A. In Tabel 34 zitten 

deze leerlingen inbegrepen in de aantallen vertraagde leerlingen. Zij doen immers hun eerste leerjaar 

over, zij het in de A-stroom in plaats van in de B-stroom. Het gaat om 33 leerlingen, waarvan er 26 

deel uitmaken van de groep zonder SOB en 7 van de groep leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag BuO. 

4.1.2. Schoolse vertraging per schooljaar 

Om zicht te krijgen op de timing van de onderwijsvertraging, bekijken we in deze paragraaf de 

aantallen leerlingen uit de startgroep die hun jaar overdoen afzonderlijk per schooljaar. Bijkomend 

heeft dit als voordeel dat we voor een aantal van de leerlingen die in Tabel 27 onder de 

uitgestroomde leerlingen gerekend zijn zicht krijgen op eventuele onderwijsvertraging vóór hun 

uitstroom uit het LiSO-onderzoek. 

Tabel 35. Schoolse vertraging aan het begin van schooljaar 2014-2015 (per SOB-groep) 

 Normaalvorderend Zittenblijver Onbekend 

Zonder SOB 
5700 
(93,23%) 
(98,19%) 

105 
(1,72%) 
(1,81%) 

309 
(5,05%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

181 
(97,31%) 
(99,45%) 

1 
(0,54%) 
(0,55%) 

4 
(2,15%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

253 
(89,72%) 
(96,93%) 

8 
(2,84%) 
(3,07%) 

21 
(7,45%) 

Totaal 
6134 
(93,19%) 
(98,18%) 

114 
(1,73%) 
(1,81%) 

334 
(5,07%) 
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Aan het begin van het tweede onderzoeksjaar (schooljaar 2014-2015; zie Tabel 35) blijkt 5,07% van 

de leerlingen uit de startgroep niet langer in een LiSO-school te zitten. Van de 6248 leerlingen die wel 

nog in een LiSO-school zitten, doet 1,81% het eerste jaar secundair onderwijs over, terwijl de overige 

98,18% de overstap naar het tweede jaar secundair onderwijs hebben gemaakt. Zoals hierboven al 

aangegeven, zijn er van de 114 zittenblijvers binnen de LiSO-scholen 33 leerlingen die de overstap 

maakten van B-stroom naar de A-stroom. 

Wanneer we het aandeel van 1,81% zittenblijvers vergelijken met het aandeel zittenblijvers in het 

eerste jaar in de volledige Vlaamse populatie voor hetzelfde schooljaar (2,27%), dan zien we dat dit 

aantal iets lager ligt. Bovendien blijkt het verschil in percentage zittenblijvers tussen de leerlingen 

met en zonder specifieke onderwijsbehoeften niet significant te zijn, ²(1) = 0,114, p = .736. Gezien 

het kleine aantal zittenblijvers in de groep leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON, werd 

geen vergelijking gemaakt tussen de drie groepen, maar werden de beide groepen leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften samengenomen. 

Tabel 36. Schoolse vertraging aan het begin van schooljaar 2015-2016 (per SOB-groep) 

 Geen zittenblijver Zittenblijver Onbekend 

Zonder SOB 
5443 
(89,03%) 
(98,20%) 

100 
(1,64%) 
(1,80%) 

571 
(9,34%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

165 
(88,71%) 
(97,63%) 

4 
(2,15%) 
(2,37%) 

17 
(9,14%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

230 
(81,56%) 
(95,44%) 

11 
(3,90%) 
(4,56%) 

41 
(14,54%) 

Totaal 
5838 
(88,70%) 
(98,07%) 

115 
(1,75%) 
(1,93%) 

629 
(9,56%) 

 

Aan het begin van het derde onderzoeksjaar (schooljaar 2015-2016; zie Tabel 36) bleken 115 

leerlingen (1,93%) hun jaar te moeten overdoen. Voor 111 onder hen was dat het tweede leerjaar. 

Voor vier leerlingen uit de groep leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften betekende dit 

echter dat zij tijdens schooljaar 2015-2016 voor de derde keer in het eerste jaar secundair onderwijs 

zaten. Eén van deze leerlingen zat bij aanvang van de studie in het eerste leerjaar B (na twee jaar in 

het buitengewoon lager onderwijs), waarna nog twee schooljaren in het eerste leerjaar A volgden. 

De andere drie leerlingen zaten drie schooljaren in het eerste leerjaar A. Deze drie leerlingen 

veranderden in de loop van die drie schooljaren ook minstens één keer van school. Geen van deze 

vier leerlingen kreeg GON-ondersteuning in de loop van het lager onderwijs. 

Het aandeel zittenblijvers binnen de LiSO-steekproef ligt opnieuw net onder het Vlaamse percentage 

zittenblijvers in het tweede jaar van het secundair onderwijs voor hetzelfde schooljaar (2,07%). 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften blijken net iets meer kans te hebben om te blijven 

zitten in het tweede jaar van het secundair onderwijs dan leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften, ²(1) = 6,930 , p < .01. 
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Tabel 37. Schoolse vertraging aan het begin van schooljaar 2016-2017 (per SOB-groep) 

 Geen zittenblijver Zittenblijver Onbekend 

Zonder SOB 
5116 
(83,68%) 
(95,64%) 

233 
(3,81%) 
(4,36%) 

765 
(12,51%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

157 
(84,41%) 
(95,73%) 

7 
(3,76%) 
(4,27%) 

22 
(11,83%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

218 
(77,30%) 
(96,04%) 

9 
(3,19%) 
(3,96%) 

55 
(19,50%) 

Totaal 
5491 
(83,42%) 
(95,66%) 

249 
(3,78%) 
(4,34%) 

842 
(12,79%) 

 

Bij het begin van het vierde onderzoeksjaar (schooljaar 2016-2017; zie Tabel 37) bleek het aandeel 

zittenblijvers (4,34%) ruim het dubbele van het percentage zittenblijvers tijdens de vorige twee 

schooljaren. Blijkbaar vormt het eerste jaar van de tweede graad dus voor heel wat meer leerlingen 

een struikelblok dan de beide jaren van de eerste graad. Wanneer we het aandeel zittenblijvers 

vergelijken met het percentage leerlingen dat in schooljaar 2016-2017 zittenblijver was in het derde 

jaar van het secundair onderwijs (5,58%), dan zien we dat het percentage voor zittenblijvers onder 

de leerlingen uit de startgroep die nog in het LiSO-onderzoek zaten, wat lager ligt. Een mogelijke 

verklaring hiervoor zou kunnen gevonden worden in een proportioneel groter aandeel zittenblijvers 

binnen de groep leerlingen die uit het LiSO-onderzoek uitstroomden tussen schooljaar 2015-2016 en 

2016-2017. We kunnen deze hypothese evenwel niet toetsen aan de hand van de beschikbare LiSO-

gegevens. Tot slot geven de data uit Tabel 37 aan dat de kans op zittenblijven in het vierde 

onderzoeksjaar even groot was voor de drie onderscheiden groepen, ²(2) = 0,082 , p = .960. 

4.2. Overstap naar het buitengewoon secundair onderwijs 

Een aantal leerlingen uit de startgroep maakten in de loop van hun eerste vier jaren in het secundair 

onderwijs de overstap naar het buitengewoon secundair onderwijs. Om deze leerlingen in beeld te 

krijgen, gingen we na welke leerlingen er op 30 juni 2017 in het buitengewoon secundair onderwijs 

zaten. Tabel 38 geeft deze aantallen weer per SOB-groep. 

Tabel 38. Aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs op 30/06/2017 (per SOB-groep) 

 
Nog in LiSO 

Uitgestroomd naar 
BuSO 

Uitgestroomd naar 
gewoon SO 

Zonder SOB 
5350 
(87,50%) 

20 
(0,32%) 

744 
(12,18%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

157 
(84,41%) 

7 
(3,76%) 

22 
(11,83%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

212 
(75,18%) 

14 
(4,96%) 

56 
(19,86%) 

Totaal 
5719 
(86,89%) 

41 
(0,62%) 

822 
(12,49%) 



 

58 

 

In totaal bleken er 41 leerlingen (0,62%) uit de startgroep in de loop van de tijdsspanne van vier 

schooljaren de overstap gemaakt te hebben naar het buitengewoon secundair onderwijs. Daarbij 

bleek er wel een duidelijk verschil te zijn tussen leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften en 

de beide groepen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Van de 186 leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag GON uit de startgroep zaten er na vier schooljaren 7 in het buitengewoon 

secundair onderwijs (3,76%). Voor de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO was dit 

aandeel zelfs nog wat hoger (4,96%). Het verschil tussen de drie groepen bleek ook significant te zijn, 

²(2) = 121,818, p < .001. 

Wanneer we kijken naar de onderwijsvorm waarin deze 41 leerlingen in terechtkwamen, dan blijkt 

dat de meeste leerlingen in opleidingsvorm 3 of 4 terechtkomen. Van de 20 leerlingen uit de groep 

zonder oud inschrijvingsverslag rond de overgang naar het secundair onderwijs (groep ‘leerlingen 

zonder specifieke onderwijsbehoeften’) gaan twee leerlingen over naar opleidingsvorm 1, dertien 

naar opleidingsvorm 3 en vier naar opleidingsvorm 4. Eén leerling heeft zowel in opleidingsvorm 3 als 

in opleidingsvorm 4 gezeten in de loop van de vier bestudeerde schooljaren. 

Van de zeven leerlingen uit de groep met een oud inschrijvingsverslag GON die naar het 

buitengewoon secundair onderwijs zijn overgestapt, zijn er vier in opleidingsvorm 3 terechtgekomen 

en drie in opleidingsvorm 4. 

Voor de groep leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO, ten slotte, maakten tien leerlingen 

de overstap naar opleidingsvorm 3. De overige vier leerlingen zaten in twee of drie verschillende 

opleidingsvormen: één leerling in opleidingsvormen 1 en 3, één leerling in opleidingsvormen 2 en 3, 

één leerling in opleidingsvormen 3 en 4 en één leerling in opleidingsvormen 1, 3 en 4. 

4.3. Schoolveranderingen 

Voor alle leerlingen die tussen 1 september 2013 en 30 juni 2017 in een school uit de LiSO-steekproef 

zaten, gingen we na hoe vaak ze binnen deze periode van school veranderden. Tabel 39 geeft weer 

hoeveel van de leerlingen die in het gewoon secundair onderwijs bleven nooit van school 

veranderden, precies één keer van school veranderden en meer dan één keer van school 

veranderden. Leerlingen die in de loop van de bestudeerde periode definitief het LiSO-onderzoek 

verlieten (maar wel in het gewoon onderwijs bleven) werden opgenomen in de categorie 

‘Onbekend’. Een aantal leerlingen uit de startgroep (N = 229) zaten gedurende een bepaald gedeelte 

van de vier bestudeerde schooljaren in een school die niet aan het LiSO-onderzoek deelnam en 

keerden daarna opnieuw terug naar een LiSO-school. Omdat we niet konden achterhalen in hoeveel 

scholen deze leerlingen in deze periode van ‘afwezigheid’ hadden gezeten, werden deze leerlingen in 

Tabel 39 eveneens onder de categorie ‘Onbekend’ gerekend. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften blijken binnen de eerste vier jaren van het gewoon 

onderwijs niet vaker van school te veranderen dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften, 

² (4) = 3,967, p = .411. 
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Tabel 39. Aantal schoolveranderingen binnen het gewoon onderwijs, per onderwijsvorm (per SOB-groep) 

 0 1 >1 Onbekend 

Zonder SOB 
3494 
(57,31%) 
(66,17%) 

1448 
(23,75%) 
(27,42%) 

338 
(5,54%) 
(6,40%) 

817 
(13,40%) 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

106 
(59,22%) 
(67,52%) 

44 
(24,58%) 
(28,03%) 

7 
(3,91%) 
(4,46%) 

22 
(12,29%) 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

145 
(54,10%) 
(68,40%) 

49 
(18,28%) 
(23,11%) 

18 
(6,72%) 
(8,49%) 

56 
(20,90%) 

Totaal 
3745 
(57,23%) 
(66,29%) 

1541 
(23,55%) 
(27,28%) 

363 
(5,55%) 
(6,43%) 

895 
(13,68%) 

4.4. Onderwijsvorm 

Tot slot bekeken we voor de leerlingen uit de startgroep die op 30 juni 2017 nog steeds in het 

gewoon onderwijs zaten én in een LiSO-school ook in welke onderwijsvorm ze zaten. Tabel 40 geeft 

per groep het aantal leerlingen dat op deze datum in het ASO, TSO/KSO en het BSO zaten. Leerlingen 

die in de loop van de vier bestudeerde schooljaren de overstap maakten naar het buitengewoon 

secundair onderwijs zitten niet vervat in de aantallen in Tabel 40. 

Tabel 40. Aantal leerlingen in het gewoon onderwijs, per onderwijsvorm (per SOB-groep) 

 ASO TSO/KSO BSO Onbekend 

Zonder SOB 
3017 
(49,35%) 
(56,40%) 

1573 
(25,73%) 
(29,41%) 

759 
(12,41%) 
(14,19%) 

744 
(12,17%) 

 

Met oud inschrijvings-
verslag GON 

58 
(32,58%) 
(37,18%) 

65 
(36,52%) 
(41,67%) 

33 
(18,54%) 
(21,15%) 

22 
(12,29%) 

 

Met oud inschrijvings-
verslag BuO 

1 
(0,37%) 
(0,47%) 

16 
(5,97%) 
(7,55%) 

195 
(72,76%) 
(91,98%) 

56 
(20,90%) 

Totaal 
3076 
(46,73%) 
(53,85%) 

1654 
(25,13%) 
(28,96%) 

987 
(15,00%) 
(17,28%) 

822 
(12,49%) 

 

Bij aanvang van het secundair onderwijs zaten ruim 90% van de leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag BuO in het eerste leerjaar B (zie Tabel 29). Vier jaar later is het aandeel leerlingen 

uit diezelfde groep dat in het BSO zit ongeveer even groot (91,98%). Slechts één leerling met een oud 

inschrijvingsverslag BuO zat op 30 juni 2017 in het ASO. 

Van de groep leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften en de groep leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag GON startten respectievelijk 8,82% en 10,22% op 1 september 2013 het 

secundair onderwijs in het eerste leerjaar B. Vier jaar later volgden 14,19% van de niet-

uitgestroomde leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften een opleiding in het BSO. Voor de 

leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON lag dit aandeel aanzienlijk hoger, m.n. op 21,15%.  
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Voor de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON geldt niet alleen dat ze vaker in het BSO 

terechtkomen dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften, maar ook dat het aandeel van 

deze leerlingen dat na vier schooljaren in het TSO of KSO terecht komt (41,67%) hoger ligt dan voor 

de leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften (29,41%). Logischerwijs ligt het aandeel 

leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON dat op 30 juni 2017 een opleiding volgt in het ASO 

(37,18%) dan ook lager dan voor de leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften (56,40%). 

Samenvattend kunnen we dus stellen dat het overgrote deel van de leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag BuO vanaf de start van het secundair onderwijs een schoolloopbaan binnen het 

beroepsgericht onderwijs aflegt. En, hoewel leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON aan het 

begin van het secundair onderwijs ongeveer even vaak kiezen voor het eerste leerjaar A als de 

leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften, is het percentage van deze leerlingen dat na vier 

jaar een technische, kunst- of beroepsgerichte studierichting volgt aanzienlijk groter dan bij de 

leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. 

4.5. Conclusie 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben dezelfde kans op zittenblijven in de loop van 

hun eerste vier schooljaren in het secundair onderwijs als leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften. Wel hebben ze een grotere kans om de overstap te maken naar het 

buitengewoon onderwijs. De leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die binnen het gewoon 

onderwijs blijven, veranderen niet vaker of minder vaak van school dan leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften. 

Het grootste deel van de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag BuO start het secundair 

onderwijs in 1B en vervolgt zijn schoolloopbaan in de tweede graad in het BSO. Iets meer dan één 

derde van de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON zit in de tweede graad in het ASO, 

terwijl dit aandeel voor de leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften ruim de 50% 

overschrijdt. Leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON vindt men verhoudingsgewijs vaker 

terug in TSO/KSO en BSO. 
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5. De schoolse ontwikkeling van leerlingen met SOB 

In dit hoofdstuk beschrijven we de schoolse ontwikkeling van leerlingen met en zonder specifieke 

onderwijsbehoeften doorheen de eerste vier jaren van het secundair onderwijs. We doen dat door 

de ontwikkeling van de gevolgde leerlingen op vier domeinen in kaart te brengen: 

 Schoolse prestaties wiskunde 

 Algemeen academisch zelfconcept 

 Schoolwelbevinden 

 Sociale aanvaarding door klasgenoten 

Hierbij hebben we aandacht voor gelijkenissen en verschillen in aanvangsniveau en groei tussen 

leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften, leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON 

en leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs. Voor een gedetailleerde 

beschrijving van deze drie groepen, verwijzen we graag naar paragraaf 2.3. Meer informatie over de 

instrumenten die gebruikt werden om de ontwikkeling van leerlingen op vlak van bovenstaande 

domeinen in kaart te brengen, vindt u in paragraaf 2.4.2. 

In wat volgt, wordt eerst kort ingegaan op de methodologische aanpak die werd gehanteerd bij de 

analyses waarvan de resultaten verderop in dit hoofdstuk beschreven worden. Daarna worden de 

resultaten voor de vier ontwikkelingsdomeinen apart besproken. Tot slot, worden de belangrijkste 

resultaten samengevat en kort geduid. 

5.1. Methodologie 

Drie van de vier ontwikkelingsvariabelen werden op vijf momenten doorheen de eerste vier 

schooljaren van de LiSO-studie gemeten. Enkel voor de variabele Sociale aanvaarding door 

klasgenoten  werden slechts vier meetmomenten georganiseerd. Desondanks is het voor alle 

variabelen mogelijk om aan de hand van groeimodellen zicht te krijgen op de gemiddelde evolutie 

van de verschillende groepen leerlingen doorheen de bestudeerde periode. 

5.1.1. Multiniveau groeimodellen 

Bij het modelleren van de groei van leerlingen doorheen de tijd is het belangrijk om rekening te 

houden met het feit dat observaties bij leerlingen binnen dezelfde klas en binnen dezelfde school in 

mindere of meerdere mate met elkaar kunnen samenhangen. Dat geldt zeker voor leerlingen binnen 

dezelfde klas, die bijvoorbeeld van dezelfde leerkrachten les krijgen, maar ook voor leerlingen binnen 

dezelfde school, die bijvoorbeeld onderworpen zijn aan hetzelfde schoolbeleid of gelijkaardige 

achtergrondkenmerken hebben. Multiniveau groeimodellen laten het toe om met deze samenhang 

rekening te houden. Dat is belangrijk, omdat het negeren van deze clustering binnen onderzoeksdata 

tot vertekende resultaten kan leiden (Hox, 2010; Van den Noortgate, Opdenakker & Onghena, 2005). 
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Om deze reden werd in een eerste stap voor elk van de vier uitkomstvariabelen en voor elk 

meetmoment een variantiecomponentenmodel zonder predictoren geschat. Dit liet ons toe om na te 

gaan hoeveel van de variantie zich situeert op leerling-, klas en schoolniveau. Op basis van de 

geschatte varianties werden vervolgens intraklascorrelaties berekend door de variantie op klas- en 

schoolniveau te delen door de totale variantie (Hox, 2010). Deze intraklascorrelaties geven, met 

andere woorden, weer welke proportie variantie verklaard kan worden door het klas- en het 

schoolniveau. Vervolgens werden designeffecten13 berekend aan de hand van de formule: 

designeffect = 1 + (clustergrootte – 1) x intraklascorrelatie (Lai & Kwok, 2015; Muthén & Satorra, 

1995). Tabel 41 t.e.m. Tabel 44 geven voor de vier uitkomstvariabelen een overzicht van de 

varianties, intraklascorrelaties en designeffecten per meetmoment. 

Tabel 41. Variantiecomponenten, intraklascorrelaties en designeffecten – prestaties wiskunde 

 Meetmoment 

 1 2 3 4 5 

Variantie      

Schoolniveau 51,635 54,878 50,713 78,001 78,755 

Klasniveau 76,489 80,147 67,413 76,823 95,753 

Leerlingniveau 77,314 81,72 79,242 52,621 63,221 

      

Intraklascorrelaties      

Schoolniveau 0,25 0,25 0,26 0,38 0,33 

Klasniveau 0,37 0,37 0,34 0,37 0,40 

      

Designeffecten      

Clustergrootte school 7,44 7,49 9,7 10,8 13,03 

Clustergrootte klas 15,84 15,43 12,22 8,59 6,89 

Design effect school 2,62 2,64 3,24 4,68 4,99 

Design effect klas 6,53 6,34 4,83 3,81 3,37 

 

 

                                                           

13  Het designeffect is de verhouding tussen de variantie in een variabele onder een complex steekproefdesign 
(hier: variantie onder multiniveaumodel) en de variantie in diezelfde variabele onder een eenvoudig 
steekproefdesign (hier: variantie onder gewoon regressiemodel) met dezelfde steekproefgrootte. 
Designeffecten worden gebruikt om na te gaan in welke mate een meer complex design tot efficiëntere 
parameterschattingen zal leiden. Hoe hoger het designeffect, hoe groter de nood aan een complexer 
design. 
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Tabel 42. Variantiecomponenten, intraklascorrelaties en designeffecten – algemeen academisch zelfconcept 

 Meetmoment 

 1 2 3 4 5 

Variantie      

Schoolniveau 0,018 0,013 0,008 0,003 0,004 

Klasniveau 0,039 0,033 0,054 0,047 0,042 

Leerlingniveau 0,369 0,497 0,453 0,450 0,374 

      

Intraklascorrelaties      

Schoolniveau 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 

Klasniveau 0,09 0,06 0,10 0,09 0,10 

      

Designeffecten      

Clustergrootte school 7,46 7,28 9,64 10,66 13,12 

Clustergrootte klas 15,74 15,25 12,08 8,70 6,83 

Design effect school 1,27 1,15 1,13 1,06 1,12 

Design effect klas 2,35 1,87 2,16 1,72 1,58 

Tabel 43. Variantiecomponenten, intraklascorrelaties en designeffecten – schoolwelbevinden 

 Meetmoment 

 1 2 3 4 5 

Variantie      

Schoolniveau 0,003 0,016 0,021 0,017 0,024 

Klasniveau 0,018 0,040 0,057 0,040 0,059 

Leerlingniveau 0,340 0,525 0,502 0,324 0,499 

      

Intraklascorrelaties      

Schoolniveau 0,01 0,03 0,04 0,04 0,04 

Klasniveau 0,05 0,07 0,10 0,10 0,10 

      

Designeffecten      

Clustergrootte school 7,46 7,28 9,64 10,66 13,12 

Clustergrootte klas 15,74 15,25 12,08 8,70 6,83 

Design effect school 1,27 1,15 1,13 1,06 1,12 

Design effect klas 2,35 1,87 2,16 1,72 1,58 
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Tabel 44. Variantiecomponenten, intraklascorrelaties en designeffecten – sociale aanvaarding door klasgenoten 

 Meetmoment 

 1 2 3 4 

Variantie     

Schoolniveau 0,010 0,006 0,007 0,010 

Klasniveau 0,023 0,026 0,047 0,043 

Leerlingniveau 0,515 0,459 0,448 0,442 

     

Intraklascorrelaties     

Schoolniveau 0,02 0,01 0,01 0,02 

Klasniveau 0,04 0,05 0,09 0,09 

     

Designeffecten     

Clustergrootte school 7,46 7,28 9,64 10,66 

Clustergrootte klas 15,26 12,06 8,56 6,83 

Design effect school 1,12 1,08 1,12 1,20 

Design effect klas 1,60 1,59 1,71 1,51 

 

Voor de prestaties wiskunde blijkt een aanzienlijk deel van de variantie zich op klas- en schoolniveau 

te bevinden. Voor de eerste drie metingen – dit zijn de metingen in de eerste twee schooljaren – 

situeert ongeveer een kwart van de variantie zich op schoolniveau en ruim één derde op klasniveau. 

Voor de laatste twee metingen – dit zijn de metingen in de laatste twee schooljaren – wordt de 

variantie op schoolniveau nog wat groter, waardoor de totale variantie op groepsniveau landt op 

ongeveer 75%. Dit betekent, met andere woorden, dat ongeveer drie kwart van de verschillen in 

wiskundescores prestatieverschillen tussen scholen of prestatieverschillen tussen klassen binnen 

scholen vertegenwoordigen. Bovendien liggen voor alle meetmomenten de designeffecten boven de 

drempelwaarde van 2 (Hox & Maas, 2002; Muthén & Satorra, 1995). Idealiter wordt de leerwinst in 

wiskundeprestaties dus gemodelleerd aan de hand van een groeimodel met vier niveaus: 

meetmomenten (niveau 1), genest binnen leerlingen (niveau 2), genest binnen klassen (niveau 3), 

genest binnen scholen (niveau 4). 

Wat de drie andere variabelen betreft, zien we dat het aandeel variantie op groepsniveau aanzienlijk 

lager ligt. De variantie op schoolniveau wordt nergens groter dan 4%, terwijl ook de design effecten 

zonder uitzondering kleiner zijn dan 2. De variantie op klasniveau varieert tussen 4% en 10%. Voor de 

variabelen Algemeen academisch zelfconcept en Schoolwelbevinden is het designeffect voor het 

eerste en derde meetmoment groter dan 2, terwijl het voor de andere meetmomenten beneden 

deze drempelwaarde ligt. Voor de variabele Sociale aanvaarding door leeftijdsgenoten ligt het 

designeffect op geen enkel meetmoment boven de drempelwaarde. Strikt genomen, lijken deze 

resultaten er op te wijzen dat er slechts een kleine kans is dat kiezen voor een groeimodel met 

slechts één niveau de resultaten van de analyses sterk zou doen afwijken. Lai en Kwok (2015) 
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toonden echter aan dat er twee redenen zijn om van de traditionele vuistregel (designeffect > 2) af te 

wijken: (1) de analyse beoogt het schatten van effecten van variabelen die gemeten zijn op het 

hogere niveau, en (2) de clustergrootte is kleiner dan 10. Omdat we in de analyses voor dit rapport 

klas- en schoolkenmerken als voorspellers van schoolse ontwikkeling zullen bestuderen en omdat de 

clustergroottes voor verschillende meetmomenten (zowel op klas- als op schoolniveau) kleiner zijn 

dan 10, werd besloten om voor de variabelen Algemeen academisch zelfconcept, Schoolwelbevinden 

en Sociale aanvaarding door leeftijdsgenoten met multiniveau groeimodellen te werken met drie 

niveaus: meetmomenten (niveau 1), genest binnen leerlingen (niveau 2), genest binnen klassen of 

scholen (niveau 3). 

5.1.2. Modelleren van klas- en schoolveranderingen 

Traditionele groeimodellen hanteren een vaste nesting van leerlingen binnen klassen en/of scholen. 

Klas- en schoolveranderingen zetten deze vaste nesting onder druk, zeker in een longitudinale studie 

als deze, waarin leerlingen over een periode van vier schooljaren gevolgd worden. Zo maakten de 

gevolgde LiSO-leerlingen in de loop van deze vier schooljaren deel uit van minstens vier klassen. 

Bovendien stelden we eerder vast dat 42,77% van de leerlingen uit de startgroep op het einde van 

het vierde schooljaar niet langer in dezelfde school zat als bij het begin van het eerste schooljaar (zie 

Tabel 39). 

Multiniveau groeimodellen met cross-classificatie en meervoudig lidmaatschap (cross-classified 

multiple membership multilevel growth curve models) zijn een specifieke vorm van multiniveau 

groeimodellen die rekening houden met klas- of schoolveranderingen in de loop van een 

longitudinale studie. Voor dit rapport geldt dat de analyses die schoolniveau onderscheidden (d.w.z. 

de groeimodellen met meetmomenten binnen leerlingen binnen scholen) een cross-classificatie op 

dat schoolniveau hanteerden, waarbij leerlingen dubbel geclusterd werden: één keer binnen de 

school waarin ze zaten bij het begin van het secundair onderwijs en één keer binnen de gewogen set 

van scholen waarin ze in de loop van de vier bestudeerde schooljaren zaten (d.i. meervoudig 

lidmaatschap). De weging die daarbij gehanteerd werd, was functie van het percentage tijd dat 

leerlingen in elk van de bezochte scholen doorbrachten. Op een gelijkaardige manier hanteerden de 

analyses die klasniveau onderscheidden (d.w.z. de groeimodellen met meetmomenten binnen 

leerlingen binnen klassen) een cross-classificatie op klasniveau, waarbij leerlingen eveneens dubbel 

geclusterd werden: één keer binnen de klas waarin ze zaten bij het begin van het secundair onderwijs 

en één keer binnen de gewogen set van klassen waarin ze in de loop van de vier bestudeerde 

schooljaren zaten. De weging was hier functie van het percentage tijd dat leerlingen in elk van de 

bezochte klassen zaten. 

Gezien de complexiteit van dit soort modellen, werd er voor gekozen om ook voor de 

uitkomstvariabele Prestaties wiskunde slechts drie niveaus in de data te onderscheiden. Net als voor 

de drie andere uitkomstvariabelen werden dus multiniveau modellen geschat die meetmomenten 

clusteren binnen leerlingen en leerlingen binnen klassen of scholen.  

De multiniveau groeimodellen met cross-classificatie en meervoudig lidmaatschap werden opgesteld 

en geschat volgens de werkwijze voorgesteld in Leckie (2009) en Rose (2013). 
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5.1.3. Gebruikte modellen 

Voor elk van de vier uitkomstvariabelen werd eerst een leeg drie-niveau groeimodel met cross-

classificatie en gedeeld lidmaatschap op het hoogste niveau geschat (Model 0). Voor Prestaties 

wiskunde werd schoolniveau als het hoogste niveau gehanteerd. Voor de drie andere variabelen was 

klasniveau het hoogste niveau. De variabele Tijd werd gebruikt als tijdsindicator. Deze variabele geeft 

de tijd in kalenderjaren weer vanaf 1 september 2013, d.i. de dag waarop de startgroep voor de 

eerste keer in het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs binnenkwam. Tot slot ging het om 

modellen met random intercept en random slope, waarbij aanvangsniveau (intercept) én groei 

(slope) konden variëren tussen klassen/scholen en tussen leerlingen binnen klassen/scholen. Aan de 

hand van deze lege groeimodellen kon geschat worden: 

 wat het gemiddelde aanvangsniveau voor elk van de uitkomstvariabelen was, 

 in hoeverre dit aanvangsniveau verschilde tussen scholen of klassen en tussen leerlingen 

binnen scholen of klassen, 

 wat de gemiddelde leerwinst of groei voor elk van de uitkomstvariabelen was, en 

 in hoeverre deze groei verschilde tussen scholen of klassen en tussen leerlingen binnen 

scholen of klassen. 

Vervolgens werden vier variabelen als vaste effecten aan het lege groeimodel toegevoegd (Model 1). 

De variabele OIV-GON kreeg de waarde 1 bij alle leerlingen die deel uitmaakten van de groep met 

een oud inschrijvingsverslag GON en 0 voor de andere leerlingen. De variabele OIV-BuO kreeg de 

waarde 1 bij alle leerlingen die deel uitmaakten van de groep met een oud inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs en 0 voor de andere leerlingen. De variabelen OIV-GON x Tijd  en OIV-BuO x 

Tijd werden gevormd door het product te nemen van respectievelijk de variabelen OIV-GON en OIV-

BuO en de variabele Tijd. 

Aan de hand van deze groeimodellen met vier predictoren kon geschat worden: 

 of het gemiddelde aanvangsniveau voor elk van de uitkomstvariabelen verschillend was voor 

de drie bestudeerde groepen leerlingen, en 

 of de gemiddelde leerwinst of groei voor elk van de uitkomstvariabelen verschillend was voor 

de drie bestudeerde groepen leerlingen. 

5.2. Resultaten 

Omdat de tabellen met geschatte modelparameters voor Modellen 0 en 1 voor de verschillende 

uitkomstvariabelen heel wat plaats vergen en de leesbaarheid van de tekst in dit rapport aanzienlijk 

zouden bezwaren, werd er voor gekozen om deze tabellen in de bijlage bij dit rapport op te nemen 

(zie Tabellen B1 t.e.m. B4 - kolommen Model 0 en Model 1). In de paragraaf die volgt, bespreken we 

de belangrijkste parameters en richten we ons vooral op de inhoudelijke bespreking van de 

resultaten. 

 



 

67 

 

5.2.1. Prestaties wiskunde 

De parameterschattingen voor Model 0 in Tabel B1 tonen aan dat niet alle leerlingen het secundair 

onderwijs starten met dezelfde wiskundige vaardigheden. Bij de start van het LiSO-onderzoek bleken 

er grote prestatieverschillen tussen scholen (σu0
2 = 75,642; SE = 15,824) en tussen leerlingen binnen 

scholen (σv0
2 = 94,860; SE = 2,114) te bestaan. Gemiddeld haalden de leerlingen uit de startgroep bij 

het begin van het secundair onderwijs een wiskundescore van 92,21 punten. 

Vervolgens maakten de gevolgde leerlingen gemiddeld 3,23 punten (SE = 0,166) leerwinst per 

kalenderjaar. In vergelijking met de spreiding van de wiskundescores aan het begin van het secundair 

onderwijs14, komt deze gemiddelde jaarlijkse leerwinst overeen met ongeveer 0,24 

standaarddeviatie. Ook de leerwinst was niet voor alle leerlingen en scholen even groot. Er bleken 

zowel verschillen in leerwinst te bestaan tussen scholen (b = 1,553; SE = 0,393) als tussen leerlingen 

binnen scholen (b = 1,175; SE = 0,119). 

Figuur 8. Aanvangsprestaties en leerwinst wiskunde (per SOB-groep) 

 

 

Wanneer we de gemiddelde aanvangsprestaties en leerwinst van de leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften van naderbij bekijken, dan zien we dat leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag GON het bij het begin van het secundair onderwijs gemiddeld genomen even 

goed deden voor wiskunde als leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften (b = -0,676; SE = 

0,807). Bovendien was er geen significant verschil in gemiddelde leerwinst tussen beide groepen (b = 

0,284; SE = 0,194).  

                                                           

14  Bijlagen A1 t.e.m. A4 bevatten gemiddelden, standaarddeviaties en scoreverdelingen voor de vier 
uitkomstvariabelen. 
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Leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, daarentegen, startten hun 

loopbaan in het secundair onderwijs met een grote achterstand ten opzichte van de leerlingen 

zonder specifieke onderwijsbehoeften (b = -19,028; SE = 0,688). Eerder in dit rapport (zie paragraaf 

3.7) werd al een gelijkaardige conclusie opgetekend, al is de effectgrootte in deze analyse minder 

groot: 1,42 standaarddeviatie. Leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs 

boeken wel een grotere leerwinst doorheen de eerste vier jaren van het secundair onderwijs dan 

leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften (b = 1,023; SE = 0,174). Uit Figuur 8 is echter 

duidelijk zichtbaar dat zij hiermee slechts een klein stukje van hun achterstand ten opzichte van de 

beide andere groepen inhalen. 

5.2.2. Algemeen academisch zelfconcept 

Leerlingen starten het eerste jaar secundair onderwijs gemiddeld genomen met een eerder positieve 

inschatting van hun eigen kunnen op schools vlak. De gemiddelde aanvangsscore voor Algemeen 

academisch zelfconcept (b = 3,785; SE = 0,012) ligt namelijk een heel stuk boven het theoretische 

midden van de schaal (3). Zoals we eerder in dit hoofdstuk al documenteerden, situeren verschillen 

in algemeen academisch zelfconcept zich vooral tussen leerlingen binnen klassen (σu0
2 = 0,245; SE = 

0,007) eerder dan tussen klassen (σv0
2 = 0,033; SE = 0,004).  

Over de vier bestudeerde schooljaren heen ging het gemiddelde academische zelfconcept binnen de 

gevolgde groep leerlingen er lichtjes op achteruit. Elk kalenderjaar verminderde de gemiddelde score 

met 0,027 punten (SE = 0,004). In vergelijking met de standaarddeviatie in de aanvangsscores voor 

Algemeen academisch zelfconcept gaat het om een jaarlijkse achteruitgang van 0,04 standaard-

deviatie. Deze is dus bezwaarlijk groot te noemen. 

Figuur 9.  Aanvangsniveau en groei algemeen academisch zelfconcept 
(per SOB-groep) 
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Beide groepen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften startten het secundair onderwijs 

gemiddeld genomen met een even positief algemeen academisch zelfconcept als de leerlingen 

zonder specifieke onderwijsbehoeften (b = -0,075; SE = 0,048) (b = -0,043; SE = 0,043). Wanneer we 

naar de evolutie van het algemeen academisch zelfconcept kijken, valt op dat leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag GON gemiddeld een significant positievere evolutie van het zelfconcept laten 

optekenen dan de leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. Daar waar de trend voor deze 

laatsten over de jaren heen licht dalend is, geldt voor leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

GON het omgekeerde (zie ook Figuur 9). Voor de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs kon geen verschil in evolutie van het algemeen academisch zelfconcept 

gevonden worden in vergelijking met de leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. 

5.2.3. Schoolwelbevinden 

Leerlingen starten het secundair onderwijs niet alleen met een vrij positief beeld van hun eigen 

schoolse kunnen. Ze voelen zich gemiddeld genomen ook goed in hun vel op school (b = 3,976; SE = 

0,011). Al geldt ook hier dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen leerlingen binnen klassen (σu0
2 = 

0,230; SE = 0,007) en, in heel wat mindere mate, tussen klassen (σv0
2 = 0,022; SE = 0,003). 

Gemiddeld gaat het schoolwelbevinden van leerlingen er in de loop van de eerste vier jaren van het 

secundair onderwijs aanzienlijk op achteruit. Elk kalenderjaar daalt de algemene score voor 

welbevinden op school met ruim 0,2 punten (b = -0,212; SE = 0,005), hetgeen overeenkomt met 0,35 

standaarddeviatie (vergelijking met de spreiding in de scores schoolwelbevinden aan het begin van 

het secundair onderwijs). 

Figuur 10.  Aanvangsniveau en groei schoolwelbevinden (per SOB-
groep) 
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Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften verschillen gemiddeld genomen niet van leerlingen 

zonder specifieke onderwijsbehoeften wat hun schoolwelbevinden bij aanvang van het secundair 

onderwijs betreft (b = -0,089; SE = 0,047) (b = -0,046; SE = 0,041). De zorgnoden bij leerlingen met 

een oud inschrijvingsverslag op het einde van de lagere school en/of aan het begin van het secundair 

onderwijs hangen, met andere woorden, niet samen met een verminderd schoolwelbevinden bij 

deze leerlingen. Hun schools welbevinden daalt ook niet sterker doorheen het secundair onderwijs 

dan het geval is voor de leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. Voor de leerlingen met 

een oud inschrijvingsverslag GON stelden we zelfs vast dat hun welbevinden er (iets) minder sterk op 

achteruitging dan bij de leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften (b = 0,048; SE = 0,018). 

Voor de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs bleek dit niet het geval 

(b = 0,012; SE = 0,017). 

5.2.4. Sociale aanvaarding door klasgenoten 

De variabele Sociale aanvaarding door klasgenoten laat van de vier uitkomstvariabelen de hoogste 

gemiddelde aanvangsscore optekenen (b = 4,234; SE = 0,012), ruim hoger dan het theoretische 

gemiddelde van de schaal (3). Leerlingen geven, met andere woorden, aan dat ze zich over het 

algemeen zeer aanvaard voelen door hun klasgenoten. Dat blijft ook zo doorheen de eerste vier jaren 

van het secundair onderwijs, al laat Model 0 in Tabel B4 een significante, maar zeer lichte daling zien 

(b = -0,035; SE = 0,005). Net als voor het algemeen academisch zelfconcept en het 

schoolwelbevinden, geldt ook voor sociale aanvaarding dat scoreverschillen bij aanvang van het 

secundair onderwijs vooral verschillen tussen leerlingen binnen klassen (σu0
2 = 0,344; SE = 0,014) 

betreffen en in veel mindere mate verschillen tussen klassen (σv0
2 = 0,009; SE = 0,003). 

Figuur 11.  Aanvangsniveau en groei sociale aanvaarding door 
klasgenoten (per SOB-groep) 
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Kijken we naar de verschillen tussen leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften, dan 

valt uit de resultaten voor Model 1 uit Tabel B4 op dat zowel leerlingen met een oud-

inschrijvingsverslag GON (b = -0,401; SE = 0,067) als leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs (b = -0,253; SE = 0,056) bij het begin van het secundair onderwijs een lagere 

score voor sociale aanvaarding laten optekenen dan leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften. Terwijl dit verschil in gevoel van sociale aanvaarding door klasgenoten voor de 

leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs stabiel blijft ten opzichte van 

leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften (b = 0,019; SE = 0,021), maken de leerlingen met 

een oud inschrijvingsverslag GON een lichte inhaalbeweging (b = 0,055; SE = 0,024). Zoals blijkt uit 

Figuur 11, haalt deze groep zijn achterstand evenwel niet in en laten leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften gedurende de volledige bestudeerde periode systematisch lagere 

zelfrapportagescores optekenen voor sociale aanvaarding door hun klasgenoten dan leerlingen 

zonder specifieke onderwijsbehoeften. 

5.3. Discussie en conclusie 

Uit de in dit hoofdstuk beschreven analyses bleek dat leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs het secundair onderwijs startten met een grote achterstand voor wiskunde 

in vergelijking met de leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften en de leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag GON. Deze achterstand hoeft misschien niet te verbazen, aangezien we eerder al 

zagen dat bijna alle leerlingen uit de groep met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs 

ook effectief in het buitengewoon lager onderwijs hebben gezeten en dat ze daar veelal school 

liepen in de types 1 (voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking) en 8 (voor kinderen met 

een ernstige leerstoornis). Ruim 9 op 10 van de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs startten dan ook hun loopbaan in het gewoon secundair onderwijs in het 

eerste leerjaar B. 

Wat de gemiddelde leerwinst doorheen de eerste vier jaren van het secundair onderwijs betreft, 

stelden we vast dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften minstens aan het zelfde tempo 

leerwinst boeken als leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. Voor leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs was de gemiddelde leerwinst wiskunde zelfs iets hoger 

dan voor de beide andere groepen. Ze haalden op die manier een klein stukje van hun achterstand 

op. 

Leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften startten hun secundaire schoolcarrière 

gemiddeld met een positief gevoel van schoolwelbevinden, al zijn er aanzienlijke verschillen tussen 

leerlingen. Dat schoolwelbevinden daalt evenwel sterk in de loop van de eerste jaren op de 

secundaire school. Deze vaststelling strookt met wat bijvoorbeeld eerder al gevonden werd op basis 

van een analyse van data uit het LOSO-onderzoek. De Fraine et al. (2005) stelden zo vast dat het 

gemiddelde welbevinden van leerlingen in het secundair onderwijs lineair afneemt tot in het vierde 

jaar om dan op het einde van het secundair onderwijs opnieuw lichtjes toe te nemen. Maar ook uit 

internationaal onderzoek blijkt dat de overgang van het lager naar het secundair onderwijs de start 

vormt van een periode waarin het schools welbevinden en de emotionele betrokkenheid bij school 
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van leerlingen een duik nemen (Herke, Rathmann & Richter, 2019; Symonds & Galton, 2014; 

Widlund, Tuominen, & Korhonen, 2018). 

Ook het algemeen academisch zelfconcept en het gevoel van aanvaarding door klasgenoten 

vertonen een significante, maar veel lichtere dalende trend doorheen de eerste vier jaren van het 

secundair onderwijs. Wat het academisch zelfconcept betreft, sluit onze conclusie aan bij die van 

andere studies die vaststelden dat na de overgang naar het secundair onderwijs het academisch 

zelfconcept van kinderen gemiddeld genomen daalt (Cantin & Boivin, 2004), al zijn er ook studies die 

wijzen op een eerder stabiele trend of zelfs een stijging van het academisch zelfconcept in de loop 

van de eerste jaren van het secundair onderwijs (bv. Fenzel, 2000). Symonds en Galton (2014) zien 

twee mogelijke oorzaken voor deze variatie in onderzoeksevidentie. Ten eerste zijn de 

steekproefgroottes in nogal wat van de beschikbare studies eerder klein, waardoor er vragen kunnen 

gesteld worden bij de veralgemeenbaarheid van de resultaten. Ten tweede formuleren zij de 

hypothese dat de evolutie van academisch zelfconcept samenhangt met specifieke 

schoolkenmerken, waardoor de evolutie van het zelfconcept in sommige scholen positiever verloopt 

dan in andere scholen. In onze studie stelden we vast dat klassen van elkaar verschillen wat de 

evolutie betreft van het academisch zelfconcept van de leerlingen die er deel van uitmaken, maar 

ook dat ze verschillen eerder beperkt zijn. 

De studie van Cantin en Boivin (2004) registreerde een stijging in het gevoel van sociale aanvaarding 

bij 200 Canadese leerlingen tussen het einde van het zesde leerjaar lager onderwijs en het einde van 

het tweede jaar secundair onderwijs. Dit is in tegenspraak met de resultaten van voorliggende studie, 

waarin een (weliswaar lichte) daling van het gemiddelde gevoel van sociale aanvaarding doorheen de 

eerste jaren van het secundair onderwijs werd vastgesteld. Bijkomende analyses moeten duidelijk 

maken welke factoren een mogelijke verklaring voor dit verschil kunnen bieden. 

Opvallend is dat de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON gemiddeld genomen een 

positievere evolutie van hun algemeen academisch zelfconcept, schoolwelbevinden en sociale 

aanvaarding laten optekenen. Het verschil met de andere groepen is nooit groot, maar de richting 

van het verband is wel steeds dezelfde. Mogelijk speelt eventuele extra ondersteuning die leerlingen 

ook in het secundair onderwijs krijgen hier een rol in. Wanneer heel wat van deze leerlingen 

bijvoorbeeld ook in hun nieuwe school op GON konden rekenen, is het mogelijk dat deze hulp hun 

welbevinden en schools zelfconcept extra ondersteunt. 

Tot slot voelen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich vanaf het begin van het secundair 

onderwijs minder sociaal aanvaard door hun klasgenoten dan leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften. Dit blijft ook zo doorheen de eerste vier jaren van het secundair onderwijs, 

ondanks een lichte inhaalbeweging voor de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON. Deze 

vaststelling sluit aan bij eerder onderzoek waaruit blijkt dat leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften gemiddeld genomen minder aanvaard en vaker uitgesloten worden door hun 

klasgenoten (Salend & Garrick Duhaney, 1999). Zo rapporteren Pijl, Frostad en Flem (2008) op basis 

van een onderzoek bij 498 leerlingen uit het eerste jaar van het secundair onderwijs in Noorwegen 

dat bijna 25% van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door geen enkele klasgenoot als 

vriend wordt aangeduid, terwijl het overeenkomstige percentage bij de leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften slechts 3,9% bedroeg. Gelijkaardige conclusies werden getrokken op basis van 

onderzoek bij ruim 2000 Vlaamse leerlingen in het eerste jaar van het secundair onderwijs (Petry, 
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2013). Een recente reviewstudie door Woodgate et al. (2019) stelt: “despite society’s efforts to 

promote social inclusion, children with disabilities continue to report feeling lonely and excluded” 

(p.1), al lijken de onderzoeksdata beschreven in dit rapport deze uitspraak wel te nuanceren (of zelfs 

tegen te spreken). Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voelen zich inderdaad minder 

sociaal aanvaard door hun klasgenoten dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften, maar 

hun gevoel van sociale aanvaarding is wel nog steeds hoog. 
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6. Verschillen in schoolse ontwikkeling verklaren 

In een laatste deel van het onderzoek werden een aantal verkennende analyses uitgevoerd om na te 

gaan of kenmerken van leerlingen, klassen, leerkrachten en scholen samenhangen met verschillen in 

schoolse ontwikkeling in het algemeen en van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het 

bijzonder. Daarbij is zowel gekeken naar verschillen in aanvangsniveau als naar verschillen in groei 

doorheen de eerste vier jaren van het secundair onderwijs. 

Meer specifiek gingen we na of de in het vorige hoofdstuk beschreven verschillen in schoolse 

ontwikkeling tussen leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften, leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag GON en leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs 

blijven bestaan wanneer er gecorrigeerd wordt voor een hele reeks achtergrondkenmerken. We 

stelden immers vast dat de drie groepen op heel wat achtergrondkenmerken van elkaar verschillen 

(zie Hoofdstuk 3) en mogelijk vormen deze verschillen in achtergrondkenmerken een (gedeeltelijke) 

verklaring voor verschillen in schoolse ontwikkeling.  

Daarnaast bekeken we of een aantal geselecteerde klas-, leerkracht- en schoolkenmerken een 

samenhang vertonen met verschillen in schoolse ontwikkeling en of deze samenhang verschillend is 

voor leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften. Daarbij gaan we specifiek op zoek 

naar factoren op klas-, leerkracht- en schoolniveau die de schoolse ontwikkeling van kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeften afremmen dan wel ondersteunen. Al moet hier meteen bij gezegd dat 

de in kader van dit onderzoeksrapport uitgevoerde analyses het niet toelaten om oorzakelijke 

verbanden tussen predictoren en uitkomstvariabelen te leggen. 

6.1. Methodologie 

6.1.1. Gebruikte variabelen 

Net als in het vorige hoofdstuk, werd schoolse ontwikkeling geoperationaliseerd aan de hand van 

vier uitkomstvariabelen: Prestaties wiskunde, Algemeen academisch zelfconcept, Schoolwelbevinden 

en Sociale aanvaarding door klasgenoten. Paragraaf 2.4.2 geeft meer details over elk van deze 

variabelen. 

Tabel 45 geeft een overzicht van de variabelen die als predictoren in de verderop beschreven 

modellen werden gebruikt. Ook over deze variabelen vindt u eerder in dit rapport een gedetailleerde 

beschrijving (zie paragraaf 2.4.3 t.e.m. 2.4.7). 
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Tabel 45. Overzicht van de variabelen opgenomen als predictoren in de groeimodellen 

Variabele Korte omschrijving 

SOB-variabelen  

OIV-GON Oud inschrijvingsverslag GON (1 = ja; 0 = neen) 

OIV-BuO Oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (1 = ja; 0 = neen) 

  

Leerlingvariabelen  

B-stroom Secundair onderwijs aangevat in 1ste leerjaar B? (1 = ja; 0 = neen) 

IsMeisje Geslacht van de leerling (1 = meisje; 0 = jongen) 

VertragingBaO Reeds vertraging opgelopen in het basisonderwijs? (1 = ja; 0 = neen) 

Geboortekwartaal Geboortekwartaal (0 = 1ste kwartaal; 1 = 2de kwartaal; … 3 = 4de kwartaal) 

OKI_Taal Leerling tikt aan op OKI Thuistaal (1 = ja; 0 = neen) 

OKI_OplMoeder Leerling tikt aan op OKI Opleiding Moeder (1 = ja; 0 = neen) 

OKI_Toelage Leerling tikt aan op OKI Studietoelage (1 = ja; 0 = neen) 

OKI_Buurt Leerling tikt aan op OKI Buurt (1 = ja; 0 = neen) 

D_Leerstoornis Leerling tikt aan voor leerstoornis (1 = ja; 0 = neen) 

D_ASS Leerling tikt aan voor autismespectrumstoornis (1 = ja; 0 = neen) 

D_ADHD Leerling tikt aan voor AD(H)D (1 = ja; 0 = neen) 

D_Andere Leerling tikt aan voor een andere stoornis (1 = ja; 0 = neen) 

  

Klasvariabelen  

RUSTLG 
Gecentreerde gewogen gemiddelde score op de schaal ‘Rustige lesgroep’ over 
de klassen heen waarin een leerling heeft gezeten. 

SAMENLG 
Gecentreerde gewogen gemiddelde score op de schaal ‘Samenhangende 
lesgroep’ over de klassen heen waarin een leerling heeft gezeten. 

STUDIELG 
Gecentreerde gewogen gemiddelde score op de schaal ‘Studiegerichte 
lesgroep’ over de klassen heen waarin een leerling heeft gezeten. 

  

Leerkrachtvariabelen  

DOELMB 
Gecentreerde gewogen gemiddelde score op de schaal ‘Doelmatigheids-
beleving’ over de leerkrachten heen waarvan een leerling les heeft gekregen. 

OPVINCL 
Gecentreerde gewogen gemiddelde score op de schaal ‘Positieve houding t.a.v. 
inclusief onderwijs’’ over de leerkrachten heen waarvan een leerling les heeft 
gekregen. 

VERWKANS 
Gecentreerde gewogen gemiddelde score op de schaal ‘Negatieve 
verwachtingen t.a.v. kansarme leerlingen’ over de leerkrachten heen waarvan 
een leerling les heeft gekregen. 
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Tabel 45. Overzicht van de variabelen opgenomen als predictoren in de groeimodellen (vervolg) 

  

Schoolvariabelen  

POSCLB Gecentreerde score op de schaal ‘Positieve ervaringen samenwerking CLB’ 

SPONTW 
Gecentreerde score op de schaal ‘Aandacht voor de sociale en persoonlijke 
ontwikkeling’ 

PRESTDLN Gecentreerde score op de schaal ‘Prestatiegericht klimaat - onderwijsdoelen’ 

PROFZORG Gecentreerde score op de schaal ‘Professionalisering i.v.m. zorg op school’ 

DOELGERICHT Gecentreerde score op de schaal ‘Overeenkomst in doelgerichtheid’ 

6.1.2. Gebruikte modellen 

De modellen die in kader van dit deel van de analyses werden opgesteld en geschat bouwen verder 

op de multiniveau groeimodellen met cross-classificatie en meervoudig lidmaatschap die in 

Hoofdstuk 5 werden beschreven. Het gaat dus opnieuw om modellen die rekening houden met de 

clustering van leerlingen in klassen of scholen en met de mobiliteit van leerlingen tussen klassen en 

scholen. 

Voor de analyses met de achtergrondkenmerken van leerlingen als predictoren werden dezelfde 

keuzes op vlak van clustering gemaakt als voor de analyses beschreven in Hoofdstuk 5. Dit betekent 

dat voor Prestaties wiskunde drie-niveaumodellen werden geschat met meetmomenten geclusterd 

binnen leerlingen en leerlingen geclusterd binnen scholen, en dat voor de andere drie uitkomst-

variabelen eveneens drie-niveaumodellen gebruikt werden, maar dan met meetmomenten 

geclusterd binnen leerlingen en leerlingen geclusterd binnen klassen. Bij de opbouw van de modellen 

werd gestart bij Model 0 (het lege groeimodel) en werden in een eerste stap alle leerlingvariabelen 

(zie Tabel 45) toegevoegd. Voor elke leerlingvariabele werd eveneens een interactieterm opgenomen 

met de variabele Tijd, zodat de samenhang tussen de betreffende leerlingvariabele en de groei in de 

uitkomstvariabele kon geschat worden. De resultaten voor dit model zijn onder de noemer Model 2 

samengebracht in Tabel B1 t.e.m. B4 in de bijlage bij dit onderzoeksrapport. In een tweede stap 

werden ook de twee SOB-variabelen (OIV-GON en OIV-BuO) en hun interactietermen met de 

variabele Tijd aan Model 2 toegevoegd. Uit het resulterende Model 3 werden vervolgens de 

predictoren en interactietermen waarvoor de schatting niet significant verschillend van 0 was 

opnieuw verwijderd. Daarbij werd gecontroleerd of het verwijderen van de termen niet tot een 

significante verslechtering van de modelfit (Deviance Information Criterion, of kortweg DIC) leidde. 

De resultaten voor het uiteindelijke spaarzame model – met enkel de significante 

parameterschattingen – zijn onder de noemer Model 3s vermeld in Tabel B1 t.e.m. B4. 

Voor de analyses met de klas- en leerkrachtkenmerken als predictoren werden voor alle 

uitkomstvariabelen drie-niveau groeimodellen geschat met meetmomenten genest binnen leerlingen 

en leerlingen binnen klassen. Verder werd een gelijkaardige modelopbouw gevolgd als voor de 

predictoren op leerlingniveau, zij het dat de klas- en leerkrachtkenmerken individueel als predictoren 

werden onderzocht en niet gezamenlijk aan het model werden toegevoegd. Deze beslissing werd 
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genomen omdat we in deze studie vooral geïnteresseerd waren in samenhang van elke afzonderlijke 

predictor met de uitkomstvariabelen en minder in de overlap en/of uniciteit in voorspellende waarde 

van de verschillende predictoren. Voor elke uitkomstvariabele en voor elke predictor werden dus 

naast Model 0 en Model 1 opnieuw twee bijkomende modellen geschat: Model 2, dat telkens gelijk 

was aan Model 1 met aanvulling van de individuele predictor en de interactieterm met Tijd, en 

Model 3, dat telkens gelijk was aan Model 2 met aanvulling van vier extra interactietermen om na te 

gaan of het verband tussen de predictor en de uitkomstvariabele verschillend was voor de drie 

bestudeerde leerlingengroepen. De resultaten voor de modellen met klas- en leerkrachtkenmerken 

zijn te vinden in respectievelijk Tabel B5 t.e.m. B8 en Tabel B9 t.e.m. B12 in de bijlage bij dit rapport. 

De analyses met de vijf schoolkenmerken als predictoren, ten slotte, bestonden voor alle 

uitkomstvariabelen uit drie-niveau groeimodellen geschat met meetmomenten genest binnen 

leerlingen genest binnen scholen. Bij de modelopbouw werd op een zelfde manier te werk gegaan als 

bij de analyses met de klas- en leerkrachtkenmerken. De resultaten voor de modellen met 

schoolpredictoren zijn te vinden in Tabel B13 t.e.m. B16 in de bijlage. 

6.2. Resultaten 

Vanwege het grote aantal geschatte modellen, werd er voor gekozen om in de hierna volgende 

bespreking van de onderzoeksresultaten voorrang te geven aan de bespreking van de meest 

opvallende resultaten. De keuze voor een vlottere leesbaarheid van het rapport gaat daarmee wat 

ten koste van de volledigheid van de bespreking, maar we wijzen er u graag op dat u alle 

modelresultaten in de eerder vermelde tabellen in de bijlage bij het rapport kan nalezen. 

6.2.1. Prestaties wiskunde 

Achtergrondkenmerken van leerlingen 

Wanneer we de achtergrondkenmerken van leerlingen toevoegen aan het lege groeimodel (zie 

Model 2 in Tabel B1), dan zien we dat deze kenmerken samenhangen met een aanzienlijk deel van de 

prestatieverschillen wiskunde bij het begin van het secundair onderwijs. De achtergrondvariabelen 

verklaren niet minder dan 83,8% van de verschillen tussen scholen en 40,4% van de verschillen 

tussen leerlingen binnen scholen. 

Weinig verrassend blijken leerlingen die het secundair onderwijs in de B-stroom starten, rekening 

houdend met alle andere achtergrondkenmerken, aanzienlijk zwakkere wiskundige vaardigheden te 

hebben dan leerlingen die in de A-stroom starten (β15 = 1,37). Binnen die A-stroom doen leerlingen 

                                                           

15  De effectgrootte van individuele binaire parameters wordt hier uitgedrukt aan de hand van de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt β. Deze drukt uit hoe groot de verandering in de waarde van de 
afhankelijke variabele is (uitgedrukt in standaarddeviatie), wanneer de waarde van de predictor stijgt van 0 
in 1. In dit geval bedraagt het verschil tussen de gemiddelde wiskundescores voor de leerlingen uit de A- en 
de B-stroom dus 1,37 standaarddeviatie. De kwalitatieve beoordeling van de effectgrootte gebeurt 



 

78 

 

met een leerstoornis het gemiddeld genomen minder goed dan leerlingen zonder een leerstoornis en 

met dezelfde achtergrondkenmerken (β = 0,32). Verder zijn er nog significante negatieve parameter-

schattingen voor leerlingen die in het basisonderwijs schoolse achterstand opliepen, meisjes, 

kinderen met ADHD en leerlingen uit een anderstalig en/of kansarm thuismilieu. Effectgroottes 

(geschat aan de hand van gestandaardiseerde parameters) voor deze variabelen zijn evenwel wat 

kleiner (0,08 < β < 0,28). 

Omdat we gelijkaardige vaststellingen eerder in dit rapport al deden, is het hier uiteraard 

interessanter om te kijken naar de samenhang tussen de achtergrondkenmerken van leerlingen en 

hun leerwinst. Deze samenhang blijkt aanzienlijk kleiner dan voor de verschillen in aanvangsniveau: 

achtergrondkenmerken verklaren 13,3% van de verschillen in leerwinst tussen scholen en 11,7% van 

de verschillen in leerwinst tussen leerlingen binnen scholen. Daarbij valt op dat leerlingen die in de B-

stroom starten jaarlijks gemiddeld ongeveer een kwart meer leerwinst boeken dan leerlingen met 

dezelfde achtergrondkenmerken die in de A-stroom starten. Leerlingen die met een 

onderwijsachterstand aan het secundair onderwijs beginnen, boeken dan weer 17% minder leerwinst 

dan leerlingen die zonder onderwijsachterstand starten. Meer leerwinst dan gemiddeld is er ook 

voor leerlingen met een leerstoornis, leerlingen die aantikken op de OKI Thuistaal en leerlingen van 

een later geboortekwartaal. Minder leerwinst dan gemiddeld is er voor meisjes, leerlingen met ADHD 

en leerlingen die aantikken op de OKI Studietoelage of de OKI Buurt. 

Wanneer we naar het model kijken waarin zowel de SOB-variabelen als de significante 

leerlingpredictoren zitten (Model 3s in Tabel B1), dan zien we dat de aanvankelijke leerachterstand 

van leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs grotendeels samenhangt 

met de achtergrondkenmerken van de betreffende leerlingen. Vooral met de variabele B-stroom 

blijkt er een sterke samenhang te zijn, wat weinig verrassend is gezien de grote overlap tussen beide 

variabelen. Toch zien we dat de parameterschatting van variabele OIV-BuO significant verschillend 

van 0 blijft (b = -5,117; SE = 0,682), wat aanduidt dat leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs die in de A-stroom starten het ook minder goed doen voor wiskunde bij het 

begin van het secundair onderwijs dan leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften in diezelfde 

A-stroom en met verder dezelfde achtergrondkenmerken.  

De grotere leerwinst die leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs boeken 

in de loop van de eerste vier jaren van het secundair onderwijs lijkt nauwelijks of niet samen te 

hangen met de bestudeerde achtergrondkenmerken. De parameterschatting voor de interactieterm 

OIV-BuO x Tijd blijkt nauwelijks van grootte te veranderen in Model 3s ten opzichte van Model 1. Het 

zou interessant zijn om in toekomstige analyses deze grotere leerwinst voor de leerlingen met een 

oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs verder onder de loep te nemen. 

Klaskenmerken 

Uit de resultaten voor Model 2 in Tabel B5 blijkt dat leerlingen die in meer samenhangende of meer 

studiegerichte lesgroepen hebben gezeten gemiddeld een iets grotere leerwinst boeken dan 

                                                                                                                                                                                     

gelijklopend als voor Cohen’s d, waarbij β = 0,20 een klein effect aanduidt, β = 0,50 een medium effect en β 
= 0,80 een groot effect (Goulet-Pelletier & Cousineau, 2018; Lorah, 2018; Snijders & Bosker, 2012). 
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leerlingen die in minder samenhangende of minder studiegerichte lesgroepen hebben gezeten (zie 

bv. Figuur 12). Het verschil is evenwel niet bijzonder groot: 1 standaarddeviatie verschil in de 

variabele SAMENLG of in de variabele STUDIELG betekent 5% meer of minder leerwinst wiskunde per 

jaar. Deze samenhang tussen leerwinst wiskunde en de twee vermelde klaskenmerken blijkt 

overigens even sterk te zijn voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften als voor leerlingen 

zonder specifieke onderwijsbehoeften. 

Figuur 12. Samenhang tussen wiskundeprestaties en klaskenmerk 
‘Samenhangende lesgroep’ (per SOB-groep) 

 

 

Er moet hier uiteraard over gewaakt worden om geen causale uitspraken over de richting van de 

vastgestelde samenhang te doen. Mogelijk zorgt een schoolcarrière in meer samenhangende 

lesgroepen ervoor dat leerlingen zich beter in hun vel voelen, sterker gemotiveerd zijn en dus een 

grotere leerwinst boeken. Ook kan het zijn dat leerlingen die in meer studiegerichte lesgroepen 

terecht komen minder afleiding ontmoeten en zo beter in staat zijn om het goed te doen voor 

school. Omgekeerd is het echter ook mogelijk dat leerlingen die een grotere leerwinst boeken zorgen 

voor een meer samenhangend en zeker voor een meer studiegericht klimaat in hun klassen. Hoewel 

deze studie hierover geen verdere uitspraken toelaat, is het wel zo dat er een positieve samenhang 

werd gevonden tussen het aanvangsniveau voor wiskunde aan het begin van het secundair onderwijs 

en de mate waarin leerlingen in de loop van hun eerste vier jaren in de secundaire school in 

samenhangende dan wel studiegerichte lesgroepen zaten. Uiteraard kan er hier geen sprake zijn van 

een oorzakelijk verband, waarbij de klaskenmerken de verschillen in aanvangsprestaties wiskunde 

veroorzaken. Wat wel voor deze samenhang zorgt blijft voorlopig evenwel een vraagteken.   

Leerkrachtkenmerken 

Over het verband tussen de bestudeerde leerkrachtkenmerken en de leerwinst wiskunde kunnen we 

kort zijn (zie Modellen 2 in Tabel B9). Noch de mate van doelmatigheidsbeleving, noch de houding 
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ten aanzien van inclusief onderwijs of de verwachtingen ten aanzien van kansarme leerlingen van de 

leerkrachten wiskunde blijken een samenhang te vertonen met de leerwinst wiskunde voor de 

leerlingen die les van hen kregen. Dit blijkt zowel te gelden voor leerlingen met als voor leerlingen 

zonder specifieke onderwijsbehoeften (zie Modellen 3 in Tabel B9). 

De enige significante samenhang met een leerkrachtvariabele werd gevonden tussen de mate waarin 

leerlingen bij wiskundeleerkrachten hebben gezeten die zichzelf als doelmatig beschouwen en hun 

aanvangsprestaties voor wiskunde. Blijkbaar komen beter presterende leerlingen gemiddeld 

genomen terecht in klassen (of beter: scholen) waar de leerkrachten een hogere mate van 

doelmatigheid ervaren. 

Schoolkenmerken 

Ook wat de schoolkenmerken betreft, konden er weinig significante parameterschattingen worden 

opgetekend (zie Modellen 2 en 3 in Tabellen B13 en B14). Wel opvallend was dat leerlingen met een 

oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs meer leerwinst maken in scholen met meer 

aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling. Voor leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

GON en voor leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften werd deze samenhang niet gevonden. 

In Figuur 13 is duidelijk zichtbaar dat de inhaalbeweging die leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs voor wiskunde maken in de loop van de eerste vier 

jaren in het secundair onderwijs deels lijkt samen te hangen met de mate waarin hun school 

aandacht besteedt aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. 

Figuur 13.  Samenhang tussen wiskundeprestaties en 
schoolkenmerk ‘Aandacht voor persoonlijke en sociale 
ontwikkeling’ (per SOB-groep) 
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Bij deze vaststelling dient evenwel de duidelijke kanttekening gemaakt te worden dat de spreiding in 

de variabele Aandacht voor sociale en persoonlijke ontwikkeling niet zo groot was (zie Figuur 14). Dit 

gebrek aan spreiding heeft er vermoedelijk mee voor gezorgd dat de standaardfout bij de 

parameterschatting voor de term OIV-BuO x Tijd x SPONTW aan de grote kant is, waardoor een 

precieze uitspraak doen over de sterkte van de gevonden samenhang moeilijk is. 

Figuur 14.  Spreiding van schaalscores ‘Aandacht voor sociale en persoonlijke 
ontwikkeling’ (directievragenlijst) 

 

 

6.2.2. Algemeen academisch zelfconcept 

Achtergrondkenmerken van leerlingen 

Verschillen in aanvangsniveau en groei in algemeen academisch zelfconcept hangen in aanzienlijk 

mindere mate samen met verschillen in leerlingenkenmerken dan verschillen in aanvangsniveau en 

leerwinst op vlak van wiskunde. De in Model 2 van Tabel B2 opgenomen achtergrondkenmerken van 

leerlingen verklaren 29,4% van de verschillen in aanvangsniveau academisch zelfconcept tussen 

klassen en 2,9% van de verschillen in aanvangsniveau academisch zelfconcept tussen leerlingen 

binnen klassen. Wat de evolutie van het algemeen academisch zelfconcept betreft, verklaren de 

achtergrondkenmerken nauwelijks enkele procenten van de verschillen tussen en binnen klassen. 

Met andere woorden: de evolutie van het algemeen academisch zelfconcept van leerlingen in de 

eerste vier jaren van het secundair onderwijs hangt algemeen gesproken niet of nauwelijks samen 

met hun achtergrondkenmerken. 

Wanneer we naar individuele achtergrondkenmerken kijken, valt wel op dat leerlingen met ADHD en 

vooral leerlingen met een leerstoornis hun secundaire schoolloopbaan met een lager algemeen 
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academisch zelfconcept starten dan medeleerlingen zonder stoornis maar met verder dezelfde 

achtergrondkenmerken (β = -0,24 voor D_ADHD en β = -0,35 voor D_LEER). Verder zijn er nog 

significante negatieve regressiecoëfficiënten voor meisjes, leerlingen die met een 

onderwijsachterstand aan het secundair onderwijs beginnen en leerlingen die aantikken op de OKI 

Toelage, maar deze verschillen zijn klein (-0,14 ≥ β ≥ -0,20). 

Wat de evolutie van het algemeen academisch zelfconcept betreft, zien we dat de groepen die met 

een lager academisch zelfconcept aan het secundair onderwijs gestart zijn gemiddeld genomen wel 

een positievere evolutie laten optekenen. Dit geldt voor meisjes, leerlingen met schoolse vertraging 

in het basisonderwijs, leerlingen uit gezinnen met een schooltoelage en leerlingen met een 

leerstoornis. Voor leerlingen met ADHD geldt echter het tegenovergestelde. Hun algemeen 

academisch zelfconcept daalt gemiddeld de helft (54,7%) sneller dan dat van leerlingen zonder ADHD 

met verder dezelfde achtergrondkenmerken. Vergeleken met de standaarddeviatie van de schaal 

Algemeen academisch zelfconcept afgenomen bij het begin van het secundair onderwijs (SD = 0,651), 

daalt het algemeen academisch zelfconcept van leerlingen met ADHD gemiddeld met 0,47 SD over 4 

schooljaren. Voor leerlingen zonder ADHD bedraagt deze daling slechts 0,26 SD. 

Wanneer we naar het model kijken waarin zowel de SOB-variabelen als de significante 

leerlingpredictoren zitten (Model 3s in Tabel B2), dan blijkt dat wanneer we rekening houden met 

verschillen in achtergrondkenmerken, het algemeen academisch zelfconcept van leerlingen met een 

oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs significant sneller daalt dan dat van leerlingen 

zonder specifieke onderwijsbehoeften, terwijl het zelfconcept van leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften over de jaren heen stabiel blijft. Figuur 15 toont echter aan dat de verschillen 

tussen de drie groepen nooit bijzonder groot worden. 

Figuur 15.  Evolutie van het algemeen academisch zelfconcept – 
gecorrigeerd voor verschillen in achtergrondkenmerken 
(per SOB-groep) 
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Klaskenmerken 

Kenmerken van de klasgroep blijken positief samen te hangen met verschillen in algemeen 

academisch zelfconcept bij het begin van het secundair onderwijs. Vooral leerlingen die in de loop 

van het secundair onderwijs in meer studiegerichte lesgroepen zaten, rapporteren aan het begin van 

het secundair positiever over hun schools zelfconcept. We zien ook dat het toevoegen van de 

klasvariabele STUDIELG en de interactieterm met Tijd de variantie op klasniveau doet afnemen met 

niet minder dan 58,8%. Onze hypothese is dat leerlingen met een hoger academisch zelfconcept 

geneigd zijn een schoolkeuze te maken die hen leidt naar meer studiegerichte lesgroepen, terwijl 

leerlingen die zich op schools vlak minder sterk inschatten kiezen voor (scholen met) klassen die 

minder studiegericht zijn. 

Ook opvallend is dat het academisch zelfconcept significant sneller daalt bij leerlingen die 

overwegend in sterk studiegerichte klassen hebben gezeten. We vermoeden dat dit een uiting is van 

het goed gedocumenteerde big fish little pond effect: sterke leerlingen die een zeer positief 

academisch zelfconcept hebben opgebouwd in de lagere school ervaren dat dat positieve schoolse 

zelfbeeld onder druk komt te staan omdat de groep waarin ze in het secundair onderwijs 

terechtkomen sterker is dan hun vergelijkingsgroep in het lager onderwijs (Marsh & Parker, 1984). 

Als gevolg daarvan zijn deze leerlingen geneigd om hun academisch zelfbeeld in negatieve zin bij te 

stellen in de loop van de eerste jaren van het secundair onderwijs. 

Voor het klaskenmerk Samenhangende lesgroep zien we gelijkaardige samenhangen met het 

aanvangsniveau en de evolutie van het algemeen academisch zelfconcept als voor Studiegerichte 

lesgroep. Een specifieke reden hiervoor is niet meteen duidelijk. Mogelijk speelt de onderlinge 

samenhang tussen deze beide variabelen – hun samenhang varieert tussen .37 en .51 afhankelijk van 

het afnamemoment – hier een rol in en verkleint de samenhang tussen algemeen academisch 

zelfconcept en Samenhangende lesgroep sterk wanneer Studiegerichte lesgroep als covariaat aan het 

model wordt toegevoegd. Deze verdere analyse behoorde echter niet tot de scope van dit 

onderzoeksrapport. 

Het toevoegen van de lesgroepkenmerken aan Model 1, d.i. het groeimodel met de SOB-variabelen, 

leidt tot weinig veranderingen in de parameterschattingen voor deze SOB-variabelen (zie Modellen 3 

in Tabel B6). Bovendien blijkt de samenhang tussen de lesgroepkenmerken en de evolutie van het 

algemeen academisch zelfconcept gelijkaardig te zijn voor leerlingen met en zonder specifieke 

onderwijsbehoeften. De enige significante regressiecoëfficiënt blijkt die te zijn voor de interactieterm 

OIV-BuO x STUDIELG (b = -0,310; SE=0,096). Hieruit blijkt dat de samenhang tussen verschillen in 

academisch zelfconcept bij het begin van het secundair onderwijs enerzijds en verschillen in de mate 

waarin leerlingen in studiegerichte lesgroepen zitten anderzijds er enkel is voor leerlingen zonder 

specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON. Aangezien 

het overgrote deel van de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs het 

secundair onderwijs start in de B-stroom, zou dit er op kunnen wijzen dat de hierboven beschreven 

samenhang enkel terug te vinden is in de A-stroom en de daarop volgende onderwijsvormen. 
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Leerkrachtkenmerken 

Uit de resultaten opgenomen in Tabel B10 blijkt dat er een licht positief verband bestaat tussen het 

algemeen academisch zelfconcept van leerlingen bij het begin van het secundair onderwijs en de 

doelmatigheidsbeleving van de leerkrachten waar ze doorheen de eerste vier jaren van het secundair 

onderwijs les van kregen (Model 2: b = 0,129; SE = 0,018). Uit de resultaten voor Model 3, blijkt 

echter dat dit positief verband enkel bestaat voor leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften 

en voor leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs. Voor de leerlingen met 

een oud inschrijvingsverslag GON geldt immers dat er een negatief verband bestaat tussen hun 

algemeen academisch zelfconcept bij het begin van het secundair onderwijs en de 

doelmatigheidsbeleving van hun leerkrachten. Verdere analyses zullen klaarheid moeten scheppen in 

de achterliggende oorzaken van deze samenhangen en op zoek gaan naar de reden waarom de 

samenhang verschillend is binnen de verschillende SOB-groepen. 

Net als het geval was voor de prestaties wiskunde, kunnen we ook hier kort zijn over de samenhang 

tussen de bestudeerde leerkrachtkenmerken en de evolutie op vlak van het algemeen academisch 

zelfconcept. Algemeen gesproken is er een zeer klein negatief verband tussen de evolutie van het 

academisch zelfconcept en de mate waarin leerkrachten een positieve houding ten aanzien van 

inclusie hebben (b = -0,023; SE = 0,011). Dit verband verdwijnt echter weer van zodra de SOB-

variabelen aan het model worden toegevoegd (zie Model 3 in Tabel B10). De modelresultaten 

bevatten dan ook geen aanwijzingen dat dit verband specifiek voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften, dan wel voor leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften zou gelden. 

Schoolkenmerken 

Vier van de vijf opgenomen schoolkenmerken vertoonden geen significante samenhang met het 

aanvangsniveau of de evolutie van het algemeen academisch zelfconcept van de gevolgde leerlingen 

(zie Tabellen B15 en B16 in bijlage). Enkel voor Prestatiegericht klimaat werd een positief verband 

gevonden tussen dit schoolkenmerk en het gemiddelde aanvangsniveau voor algemeen academisch 

zelfconcept (zie Model 2 in Tabel B15). Dit betekent dat in scholen die meer prestatiegerichte doelen 

stellen het gemiddelde niveau van het academisch zelfconcept bij aanvang van het secundair 

onderwijs hoger ligt. Tegelijk werd ook een significant negatief verband gevonden tussen 

Prestatiegericht klimaat en de evolutie van het zelfconcept. In scholen met een sterker 

prestatiegericht klimaat evolueert het zelfconcept dus negatiever dan in scholen met een minder 

sterk prestatiegericht klimaat. Deze vaststelling sluit aan bij de bevindingen die we eerder 

presenteerden rond het verband tussen het zelfconcept en het zitten in eerder studiegerichte 

lesgroepen. Ook daar vonden we een positieve samenhang voor het aanvangsniveau en een 

negatieve samenhang voor de evolutie van het algemeen academisch zelfconcept, een vaststelling 

die we linkten aan het big fish little pond effect. 
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Figuur 16.  Samenhang tussen algemeen academisch zelfconcept 
en schoolkenmerk ‘Prestatiegericht klimaat - 
onderwijsdoelen’ (per SOB-groep) 

 

 

Model 3 uit Tabel B15 laat evenwel zien dat de hierboven beschreven samenhangen enkel gelden 

voor leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften en leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

GON. Voor leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs zijn de gevonden 

samenhangen tegenovergesteld. Dat betekent dat leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs bij aanvang van het secundair onderwijs een minder goed academisch 

zelfconcept hebben in meer prestatiegerichte scholen. Tegelijk geldt voor deze leerlingen dat hun 

schools zelfconcept positiever evolueert in meer prestatiegerichte scholen. Op welke manier een 

meer prestatiegericht klimaat op school voor leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs leidt tot een hoger academisch zelfconcept werd in deze studie niet verder 

onderzocht. 

6.2.3. Schoolwelbevinden 

Achtergrondkenmerken van leerlingen 

Kijken we naar het schoolwelbevinden bij het begin van het secundair onderwijs, dan zien we dat er 

enkele significante samenhangen met achtergrondkenmerken gevonden worden, die evenwel eerder 

zwak zijn. Enige uitzondering: meisjes starten het secundair onderwijs gemiddeld met een duidelijk 

hoger schoolwelbevinden dan jongens (β = 0,33). Voor leerlingen uit gezinnen die een studietoelage 

krijgen, leerlingen met ADHD of ASS en leerlingen die in het basisonderwijs onderwijsvertraging 

opliepen geldt dat zij gemiddeld met een wat lager schoolwelbevinden starten, maar deze verschillen 

zijn klein (-0,13 ≥ β ≥ -0,19). 
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In het vorige hoofdstuk zagen we hoe het schoolwelbevinden van leerlingen een stevige duik neemt 

in de loop van de eerste vier jaren van het secundair onderwijs. Deze duik blijkt weinig of niet samen 

te hangen met de achtergrondkenmerken van leerlingen. Het toevoegen van achtergrondkenmerken 

aan het lege groeimodel voor schoolwelbevinden (zie Model 2 in Tabel B3) leidt niet tot een 

verminderde variantie op klasniveau, terwijl de variantie op leerlingniveau slechts met 3,8% daalt. 

Verschillen in achtergrondkenmerken hangen dus niet of nauwelijks samen met verschillen in 

evolutie van het schoolwelbevinden van leerlingen. 

Er zijn slechts twee variabelen waarvoor een significante samenhang met de evolutie van het 

schoolwelbevinden wordt gevonden. Voor meisjes is de afname van het schoolwelbevinden namelijk 

duidelijk groter dan voor jongens met dezelfde achtergrondkenmerken (β = -0,22). Voor leerlingen 

met een leerstoornis is de daling in het schoolwelbevinden dan weer net iets minder groot dan voor 

leerlingen zonder leerstoornis (β = 0,10). Beide verschillen zijn evenwel hoogstens klein te noemen. 

Uit de resultaten van Model 3 (Tabel B3) kunnen we afleiden dat de vaststelling die we in Hoofdstuk 

5 deden, namelijk dat het schoolwelbevinden van leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON 

iets minder snel achteruitgaat dan het schoolwelbevinden van de beide andere groepen, niet langer 

geldig is wanneer we de achtergrondkenmerken van leerlingen als covariaten in het model opnemen. 

De positievere evolutie van het schoolwelbevinden van leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

GON blijkt, met andere woorden, samen te hangen met verschillen in achtergrondkenmerken tussen 

deze groep en de beide andere SOB-groepen. We hebben hier niet verder onderzocht welke 

specifieke achtergrondvariabelen precies bij deze samenhang in het spel zijn. 

Klaskenmerken 

Tabel B7 in de bijlage bij dit onderzoeksrapport geeft een overzicht van de modelresultaten voor de 

analyses met schoolwelbevinden als afhankelijke variabele en de klaskenmerken als predictoren.  

Figuur 17.  Samenhang tussen schoolwelbevinden en klaskenmerk 
‘Rustige lesgroep’ (per SOB-groep) 

 



 

87 

 

 

Vanaf het begin van het secundair onderwijs blijkt er een positief verband te zijn tussen de 

klaskenmerken en het schoolwelbevinden. Zo zien we dat het schoolbevinden doorheen de eerste 

vier jaar van het secundair onderwijs systematisch significant hoger ligt bij leerlingen die vooral in 

rustige lesgroepen hebben gezeten (zie Figuur 17). Gelijkaardige samenhangen werden gevonden 

voor de klaskenmerken Samenhangende lesgroep en Studiegerichte lesgroep. 

Leerkrachtkenmerken 

Wat de drie leerkrachtkenmerken betreft (zie Tabel B11), werden er voor twee variabelen 

significante verbanden gevonden. Zo bleek dat de daling van het schoolwelbevinden van leerlingen 

met een oud inschrijvingsverslag GON minder snel verliep wanneer ze vaak bij leerkrachten hadden 

gezeten met een sterke doelmatigheidsbeleving (zie Figuur 18). Voor leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften en voor leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs 

bleek deze samenhang tussen het schoolwelbevinden en de doelmatigheid van de leerkrachten er 

niet te zijn.  

Daarnaast bleken leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON zich aanvankelijk beter in hun vel 

te voelen bij leerkrachten met positievere opvattingen over inclusief onderwijs. In de loop van de 

eerste vier jaren in het secundair onderwijs daalt hun schoolwelbevinden echter opvallend genoeg 

sneller bij diezelfde leerkrachten (zie Figuur 19). Voor de leerlingen zonder specifieke onderwijs-

behoeften en de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, ten slotte, 

wordt een tegenovergesteld verband tussen doelmatigheidsbeleving van de leerkrachten en de 

evolutie van het schoolwelbevinden bij de leerlingen gevonden. Voor deze beide groepen daalt het 

schoolwelbevinden minder snel bij leerkrachten met een positievere houding ten opzichte van 

inclusie. Deze samenhang is evenwel erg zwak. 

Figuur 18.  Samenhang tussen schoolwelbevinden en leerkracht-
kenmerk ‘Doelmatigheidsbeleving (per SOB-groep) 
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Figuur 19.  Samenhang tussen schoolwelbevinden en leerkracht-
kenmerk ‘Positieve opvattingen t.a.v. inclusief 
onderwijs’ (voor leerlingen met een OIV-GON) 

 

Schoolkenmerken 

Slechts één schoolkenmerk vertoont een significante samenhang met het aanvangsniveau of de 

evolutie van het schoolwelbevinden van de gevolgde leerlingen (zie Tabellen B17 en B18 in de 

bijlage). Het gaat bovendien maar om een samenhang die enkel gevonden werd voor de leerlingen 

met een oud inschrijvingsverslag GON. Voor hen geldt namelijk dat hun schoolwelbevinden minder 

snel achteruitgaat in scholen die eerder positieve ervaringen hebben in het samenwerken met het 

CLB. Ook deze samenhang is evenwel erg klein te noemen.   

6.2.4. Sociale aanvaarding door klasgenoten 

Achtergrondkenmerken van leerlingen 

Bij aanvang van het secundair onderwijs bestaan er relatief weinig verschillen tussen klassen wat het 

gemiddelde gevoel van sociale aanvaarding betreft. Het beetje variantie op klasniveau wordt 

bovendien grotendeels verklaard door verschillen in achtergrondkenmerken tussen deze klassen. 

Veel groter zijn de verschillen tussen leerlingen binnen klassen. Deze verschillen hangen veel minder 

samen met achtergrondkenmerken van de leerlingen (slechts 2,3% verklaarde variantie). Wat de 

evolutie van sociale aanvaarding betreft, zien we dat deze slechts in zeer beperkte mate samenhangt 

met achtergrondkenmerken van leerlingen. 

Wat de individuele achtergrondvariabelen betreft, zien we vooral dat leerlingen die op school extra 

zorg krijgen omwille van een autismespectrumstoornis of ADHD zich vanaf het begin van het 

secundair onderwijs minder aanvaard voelen door hun klasgenoten. Voor leerlingen met autisme 

evolueert dit gevoel van sociale aanvaarding positiever dan gemiddeld, waardoor zij in de loop der 
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jaren een aanzienlijk deel van hun ‘achterstand’ inhalen. Voor leerlingen met ADHD is dit evenwel 

niet zo: zij blijven systematisch lagere gevoelens van sociale aanvaarding rapporteren dan leerlingen 

zonder ADHD met verder dezelfde achtergrondkenmerken. 

In Hoofdstuk 5 stelden we vast dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich vanaf het 

begin van het secundair onderwijs minder aanvaard voelen door hun klasgenoten dan leerlingen 

zonder specifieke onderwijsbehoeften. De resultaten voor Model 3s uit Tabel B4 suggereren dat dit 

minstens gedeeltelijk samenhangt met ontwikkelingsproblemen en -stoornissen waar een aanzienlijk 

deel van de leerlingen uit deze beide groepen mee worstelen. Het toevoegen van de 

achtergrondvariabelen, waaronder de vier diagnosevariabelen, zorgt er voor dat de 

regressiecoëfficiënten voor OIV-GON en OIV-BuO aanzienlijk minder negatief worden. Bijkomend 

zorgt het toevoegen van de achtergrondvariabelen dat het verschil in evolutie van sociale 

aanvaarding tussen de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON en de leerlingen zonder 

specifieke onderwijsbehoeften verdwijnt. Het verschil in groeicurves afgebeeld in Figuur 11 blijkt, 

met andere woorden, samen te hangen met verschillen in achtergrondkenmerken (en vermoedelijk 

vooral de diagnosevariabelen). 

Klaskenmerken 

Aan het begin van het secundair onderwijs voelen leerlingen zich significant beter aanvaard in 

klasgroepen die rustiger, meer samenhangend en meer studiegericht zijn. Er is, met andere woorden, 

sprake van een positief verband tussen de lesgroepkenmerken en het gevoel van sociale aanvaarding 

door klasgenoten. Wanneer we de evolutie van dit gevoel van sociale aanvaarding onder de loep 

nemen, zien we een ander soort samenhang verschijnen, althans voor de variabelen RUSTLG en 

STUDIELG. Hier geldt namelijk dat het gevoel van sociale aanvaarding van leerlingen die meer tijd 

hebben doorgebracht in rustige en studiegerichte lesgroepen negatiever verloopt dan dat van 

leerlingen die vooral tijd hebben doorgebracht in minder rustige en minder studiegerichte 

lesgroepen.  

We vermelden hier ook nog dat de verschillen in sociale aanvaarding tussen leerlingen met en zonder 

specifieke onderwijsbehoeften niet lijken samen te hangen met verschillen tussen de lesgroepen 

waarin ze hebben gezeten (zie Modellen 3 in Tabel B8). 

Leerkrachtkenmerken 

Tabel B12 in de bijlage laat zien dat er over het algemeen geen verband bestaat tussen de 

bestudeerde leerkrachtkenmerken en het gevoel van sociale aanvaarding van leerlingen.  

Wanneer we echter wat naderbij gaan kijken, dan zien we dat het voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften wel lijkt uit te maken bij welke leerkrachten ze zitten. Zo zien we dat leerlingen 

met een oud inschrijvingsverslag die vooral bij leerkrachten zaten die zeggen een positieve houding 

ten aanzien van inclusie te hebben zich bij het begin van het secundair onderwijs veel meer sociaal 

aanvaard voelden dan leerlingen die vooral bij leerkrachten zaten die een negatievere houding ten 

aanzien van inclusie zeggen te hebben. In de loop van de eerste vier jaren van het secundair 

onderwijs groeien beide groepen evenwel naar elkaar toe (zie ). Dit betekent dat er voor de 
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leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON een negatief verband bestaat tussen de evolutie van 

het gevoel van sociale aanvaarding en de houding van hun leerkrachten ten aanzien van inclusie. 

Figuur 20.  Samenhang tussen sociale aanvaarding door klasgenoten 
en leerkrachtkenmerk ‘Positieve opvattingen t.a.v. 
inclusief onderwijs’ (voor leerlingen met een OIV-GON) 

 

 

Voor leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs lijkt de doelmatigheids-

beleving van leerkrachten een verschil te maken. Zo voelen leerlingen met een oud 

inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs die vooral bij leerkrachten zaten met een hoge 

doelmatigheidsbeleving zich aanvankelijk heel wat beter sociaal aanvaard dan leerlingen die bij 

leerkrachten met een lagere doelmatigheidsbeleving zaten. Wanneer we naar de evolutie van het 

gevoel van sociale aanvaarding kijken, dan is er een significant negatief verband merkbaar tussen 

sociale aanvaarding en de doelmatigheidsbeleving van de leerkrachten. 

Schoolkenmerken 

Uit Tabellen B19 en B20 lichten we ten slotte nog twee interessante resultaten. Ten eerste, blijkt in 

scholen met een sterkere gemeenschappelijke doelgerichtheid het gevoel van sociale aanvaarding 

van leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON toe te nemen, terwijl het in scholen met een 

zwakkere doelgerichtheid juist afneemt (zie Figuur). Deze samenhang blijkt enkel voor te komen bij 

de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON. Bij de beide andere groepen wordt geen 

verband tussen de gemeenschappelijke doelgerichtheid in het schoolteam en de evolutie van het 

gevoel van sociale aanvaarding van leerlingen gevonden. 

Ten tweede, blijken leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs zich in een 

minder prestatiegerichte school ongeveer even sociaal aanvaard te voelen als leerlingen zonder 

specifieke onderwijsbehoeften. Leerlingen met een oud inschrijvingsverslag die school lopen in een 
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meer prestatiegerichte school, daarentegen, voelen zich veel minder sociaal aanvaard dan deze 

beide andere groepen. Deze verschillen worden opgemerkt vanaf het begin van de secundaire school 

en blijven doorheen de bestudeerde periode zo goed als constant. Voor de volledigheid vermelden 

we nog graag dat voor leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen met een 

oud inschrijvingsverslag GON er geen samenhang werd gevonden tussen de prestatiegerichtheid van 

de school en de evolutie van het gevoel van sociale aanvaarding. 

Figuur 21.  Samenhang tussen sociale aanvaarding door klasgenoten 
en schoolkenmerk ‘Overeenkomst in doelgerichtheid’ (per 
SOB-groep) 

 

Figuur 22.  Samenhang tussen sociale aanvaarding door klasgenoten 
en schoolkenmerk ‘Prestatiegericht klimaat - 
onderwijsdoelen’ (per SOB-groep) 
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6.3. Discussie en conclusie 

Uit de resultaten beschreven in dit hoofdstuk bleek dat de achtergrondkenmerken van leerlingen 

sterk samenhangen met hun schoolse prestaties wiskunde bij het begin van het secundair onderwijs 

en, in mindere mate, met de leerwinst die zij maken doorheen de eerste vier jaren van het secundair 

onderwijs. Achtergrondkenmerken verklaren ruim 80% van de aanvangsverschillen tussen scholen en 

ruim 40% van de prestatieverschillen tussen leerlingen binnen scholen. Wat de leerwinst wiskunde 

betreft, liggen de percentages variantie die door achtergrondkenmerken verklaard worden 

aanzienlijk lager, maar ze blijven wel betekenisvol: 13% van de leerwinstverschillen tussen scholen en 

12% van de leerwinstverschillen tussen leerlingen (binnen scholen) worden verklaard door 

achtergrondkenmerken.  

Hierbij is het belangrijk op te merken dat in deze studie een gevarieerde set achtergrondkenmerken 

werd gebruikt, die zowel persoonskenmerken (geslacht, geboortekwartaal) bevatte als kenmerken 

van de socio-economische achtergrond van de leerlingen (OKI-variabelen), hun schoolloopbaan 

(vertraging in het basisonderwijs) en hun diagnoses. Dat achtergrondkenmerken van leerlingen een 

sterke samenhang vertonen met prestatieverschillen op één meetmoment, bleek ook al uit eerder 

onderzoek, bijvoorbeeld op basis van LOSO-data. Opdenakker, Van Damme, De Fraine, Van 

Landeghem en Onghena (2002) testten een multiniveaumodel met schoolse prestaties wiskunde op 

het einde van het tweede jaar secundair onderwijs als afhankelijke variabele en een set van 

achtergrondvariabelen bestaande uit geslacht, thuistaal, socio-economische status, intelligentie, 

prestatiemotivatie en stressbestendigheid als predictoren. Bovendien voegden zij ook prestaties 

wiskunde op het einde van het eerste leerjaar toe aan het model. De set predictoren opgenomen in 

de analyses van Opdenakker en collega’s bleek 15% van de variantie op leerlingniveau te verklaren, 

70% op klasniveau en ruim 50% op schoolniveau. 

Een andere opvallende vaststelling is dat de schoolse prestaties wiskunde, het academisch 

zelfconcept, het schoolwelbevinden en het gevoel van aanvaarding door klasgenoten onder druk 

staan bij sommige leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en bij leerlingen met ADHD in het 

bijzonder. Deze resultaten sluiten aan bij wat eerder onderzoek aantoont over de schoolse 

ontwikkeling bij kinderen met ADHD. Uit een recente meta-analyse van Erskine en collega’s (2016) 

blijkt, bijvoorbeeld, dat leerlingen met ADHD ruim drie keer meer kans hebben op zittenblijven en op 

het zonder diploma uitstromen uit het secundair onderwijs dan leerlingen zonder ADHD. Het 

systematische literatuuroverzicht van Marina Danckaerts en collega’s (2010) vond aanzienlijke 

verschillen op vlak van kwaliteit van leven tussen kinderen met en zonder ADHD. Zowel op vlak van 

schools presteren, als op vlak van welbevinden en zelfconcept blijken kinderen met ADHD aanzienlijk 

zwakker te scoren dan leerlingen zonder ADHD. In een longitudinale studie bij 192 Zweedse 

leerlingen, ten slotte, vonden Scholtens, Rydell en Yang-Wallentin (2013) dat ADHD-symptomen in 

het zesde leerjaar negatief samenhangen met schoolse prestaties in het zesde leerjaar en doorheen 

het secundair onderwijs. 
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Zoals eerder in dit rapport werd aangegeven, vraagt de manier waarop in voorliggende studie 

kinderen met een leer- of ontwikkelingsstoornis geïdentificeerd werden om de nodige omzichtigheid 

bij de interpretatie van de resultaten met betrekking tot deze variabelen. Mogelijk vormen de 

leerlingen die in deze studie als leerlingen met ADHD werden aangemerkt een specifieke subgroep 

van leerlingen met ADHD, namelijk de leerlingen die hiervoor op school extra ondersteuning kregen. 

Bovendien werd er geen zuiver onderscheid gemaakt tussen de leerlingen met een diagnose ADHD 

met extra zorg op school en de leerlingen met een diagnose ADHD die geen extra zorg op school 

nodig hadden. Ondanks deze methodologische bedenkingen, lijkt het veilig om te stellen dat de 

schoolse ontwikkeling van een aanzienlijke groep leerlingen met ADHD ernstig onder druk staat, 

zowel op het einde van de lagere school als in het verdere verloop van het secundair onderwijs. Deze 

resultaten doen de vraag rijzen of er de afgelopen jaren voldoende is geïnvesteerd in 

(professionalisering rond) de begeleiding en ondersteuning van deze kinderen. 

Dat de geboortemaand van leerlingen samenhangt met hun kans op zittenblijven werd in Vlaanderen 

al eerder gedocumenteerd (Verachtert et al., 2010). In de lijn van de verwachtingen, stelden we in 

deze studie dan ook vast dat leerlingen geboren in oktober, november of december (de jongsten van 

hun geboortejaar) het secundair onderwijs dubbel zo vaak met een schoolse achterstand starten dan 

leerlingen uit het eerste geboortekwartaal. Opvallender is echter de vaststelling dat leerlingen uit het 

laatste geboortekwartaal ook dubbel zoveel kans hebben op een inschrijvingsverslag GON in de 

laatste graad van het lager onderwijs en/of aan het begin van het secundair onderwijs. Bovendien 

worden ze ook significant vaker naar het buitengewoon lager onderwijs verwezen in vergelijking met 

hun oudere klasgenootjes. Het is belangrijk dat de betrokken actoren zich voldoende bewust zijn van 

het feit dat dergelijke effecten kunnen spelen in zorg- en doorverwijzingsbeslissingen. Ondersteuning 

vanuit het buitengewoon onderwijs is namelijk niet bedoeld voor het verhelpen van 

ontwikkelingsgebonden verschillen en/of een mismatch met de schoolse verwachtingen, maar wel 

voor problemen die te wijten zijn aan een samenspel van functiebeperkingen, beperkingen bij het 

uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren (zie paragraaf 1.2). 

Kenmerken van de lesgroep waarin leerlingen les volgen, blijken op verschillende manieren samen te 

hangen met schoolse ontwikkeling. Zo blijken verschillen in klaskenmerken te correleren met 

verschillen in beginniveau voor wiskunde en academisch zelfconcept, hetgeen een soort selectie-

effect suggereert waarbij sterkere leerlingen en leerlingen met een hoger academisch zelfconcept 

terechtkomen in meer samenhangende en meer studiegerichte lesgroepen. Dit resultaat sluit 

enigszins aan bij de bevindingen van Vandecandelaere (2010) die in haar onderzoek op basis van 

TIMSS-data voor ruim 4500 leerlingen uit het tweede leerjaar A van het secundair onderwijs een 

aanzienlijke positieve correlatie (ρ = .48) vaststelde tussen het gemiddelde intelligentieniveau op 

klasniveau en de mate waarin klassen door hun leerkrachten als studiegericht beschouwd werden. 

Met de beoordeling van de klas als rustige lesgroep, daarentegen, was het verband bijna 

onbestaande (ρ = .09). In andere landen werd er wel al een positief verband gevonden tussen het 

rustig en ordelijk klimaat in de klas en de schoolse prestaties van de leerlingen (Akyüz & Berberoglu, 

2010; Papanastasiou, 2008). 

Niet alleen de aanvangsprestaties, maar ook de leerwinst wiskunde blijkt een positieve samenhang te 

vertonen met lesgroepkenmerken. Zo blijkt de leerwinst (iets) groter te zijn voor leerlingen in meer 

samenhangende en studiegerichte lesgroepen. Dit lijkt er op te wijzen dat, naast een mogelijk 

selectie-effect, lesgroepkenmerken op hun beurt een effect kunnen hebben op de leerwinst.  Deze 
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bevindingen bevestigen eerder onderzoek bij de algemene studentenpopulatie (zie bv. Haertel, 

Welberg & Haertel, 1981). Zo stelden Reyes, Brackett, Rivers, White en Salovey (2012) in hun 

onderzoek bij 1399 leerlingen uit de derde graad van de lagere school vast dat het emotioneel 

klasklimaat16 positief samenhangt met schoolse prestaties, rekening houdend met verschillen in 

leerkrachtkenmerken en in de organisatie en instructie binnen de klas. Onderzoek, ook in het 

secundair onderwijs, wijst vervolgens naar factoren als betrokkenheid en motivatie die een 

mediërende rol zouden spelen in het verband tussen kenmerken van de les- of peergroep en 

schoolse prestaties (Ryan, 2000; Virtanen, Lerkkanen, Poikkeus & Kuorelahti, 2015). Onze studie laat 

zien dat lesgroepkenmerken ook van belang zijn voor de schoolse ontwikkeling van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften. 

Tot slot blijken de drie lesgroepkenmerken ook positief samen te hangen met het schoolwelbevinden 

van leerlingen. Vanaf het begin van het secundair onderwijs blijken leerlingen in rustigere, meer 

studiegerichte en meer samenhangende lesgroepen gemiddeld genomen een hoger 

schoolwelbevinden te hebben. Deze vaststelling sluit aan bij ander onderzoek dat klaskenmerken 

verbindt aan het welbevinden en aan de mentale en fysieke gezondheid van leerlingen die er deel 

van uitmaken. Zo stelden Torsheim en Wold (2001) in een onderzoek bij 1585 Noorse leerlingen uit 

het tweede jaar van het secundair onderwijs vast dat leerlingen in lawaaierige klassen significant 

meer gezondheidsproblemen ondervinden dan leerlingen in rustige klassen. Op een gelijkaardige 

manier vonden Rodriquez, Mira, Myers, Morris en Cardoza (2003) een positieve relatie tussen de 

mate van samenhang tussen leerlingen binnen een klasgroep en het gemiddelde niveau van 

welbevinden in diezelfde klas. Zij voerden hun onderzoek evenwel uit bij oudere leerlingen, m.n. 338 

studenten uit het eerste tot en met vierde jaar aan de universiteit. Een studie van Aldridge et al. 

(2016) bij 2202 leerlingen uit het secundair onderwijs vond dan weer geen verband tussen de 

perceptie van leerlingen over de samenhang binnen hun klas en het welbevinden van leerlingen. 

Mogelijk speelt het hierbij een rol dat in de studie van Aldridge et al. het algemene welbevinden van 

leerlingen werd bevraagd en niet het welbevinden in schoolse context, zoals dat in andere studies en 

in onze studie het geval was. 

Wat de bestudeerde leerkracht- en schoolkenmerken betreft, werd over het algemeen weinig 

samenhang gevonden met de vier uitkomstvariabelen. Hier zijn enkele mogelijke verklaringen voor. 

Ten eerste is de spreiding in de scores op een aantal van de variabelen eerder klein. Een goed 

voorbeeld hiervan is de schaal Aandacht voor sociale en persoonlijke ontwikkeling (zie  

Bij deze vaststelling dient evenwel de duidelijke kanttekening gemaakt te worden dat de spreiding in 

de variabele Aandacht voor sociale en persoonlijke ontwikkeling niet zo groot was (zie Figuur 14). Dit 

gebrek aan spreiding heeft er vermoedelijk mee voor gezorgd dat de standaardfout bij de 

parameterschatting voor de term OIV-BuO x Tijd x SPONTW aan de grote kant is, waardoor een 

precieze uitspraak doen over de sterkte van de gevonden samenhang moeilijk is. 

Figuur 14), waarbij het reële scorebereik slechts ongeveer de helft bedraagt van het theoretische 

scorebereik. Uiteraard kan verwacht worden dat de meeste scholen in aanzienlijke mate aandacht 

                                                           

16  In de studie van Reyes et al. (2012) wordt emotioneel klasklimaat geoperationaliseerd als de mate waarin 
leerlingen positieve interpersoonlijke relaties, gevoelens van plezier en comfort, en een gepast niveau van 
autonomie binnen hun klas rapporteren.  
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hebben voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling van hun leerlingen, al kan ook niet uitgesloten 

worden dat directies zich bij het beantwoorden van de vragen uit deze schaal wat hebben laten 

leiden door sociale wenselijkheid.  Een tweede verklaring kan liggen in de concrete samenstelling en 

vraagformulering van een aantal van de gebruikte schalen. Zo bevat de schaal 

Doelmatigheidsbeleving (zie Tabel 10) vragen over het gevoel van doelmatigheid van leerkrachten 

ten aanzien van uiteenlopende uitdagingen in de klas, met items die bijvoorbeeld verwijzen naar 

klasmanagement (“Ik slaag erin om storend gedrag in de klas onder controle te houden”), instructie 

(“Ik slaag erin om elke leerling op zijn/haar niveau aan te spreken in de les.”) en het motiveren van 

leerlingen (“Ik slaag erin om ook leerlingen die weinig interesse tonen voor schoolwerk te 

motiveren”). De interne variatie binnen deze schaal uit zich in een wat lagere Cronbachs alfa, die 

evenwel nog voldoende hoog was om de schaal in de analyses te kunnen gebruiken. Toch is denkbaar 

dat het meer gericht bevragen van het gevoel van doelmatigheid bij leerkrachten (bv. gericht op het 

bieden van zorg aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) tot andere resultaten had geleid. 

Een laatste mogelijke verklaring voor het gebrek aan significante verbanden tussen de leerkracht- en 

schoolkenmerken en de uitkomstvariabelen is het feit dat veel van de gebruikte schalen eerder 

peilen naar overtuigingen dan naar concreet gedrag. 
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7. Samenvatting en beleidsaanbevelingen 

In voorliggende studie werden gegevens uit het LiSO-onderzoek – verzameld tussen september 2013 

en juni 2017 – gebruikt om te bekijken op welke manier de schoolse ontwikkeling van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften doorheen de eerste vier jaren van het secundair onderwijs verloopt. 

Daarbij werden twee groepen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften onderscheiden: een 

groep van 186 leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON en een groep van 282 leerlingen met 

een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs. Hun formele schoolloopbaan en hun schoolse 

ontwikkeling werden vergeleken met die van 6114 leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. 

Bovendien werd nagegaan in hoeverre schoolse verschillen bij het begin van het secundair onderwijs 

en verschillen in groei doorheen het secundair onderwijs samenhangen met kenmerken van 

leerlingen, klassen, leerkrachten en scholen. 

We starten deze samenvattende beschouwing met aan te stippen dat de analyses beschreven in dit 

rapport er op wijzen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het op heel wat vlakken 

best goed doen in de eerste vier jaar van het secundair onderwijs. Hun schoolse ontwikkeling 

doorheen deze periode houdt gemiddeld genomen vaak gelijke tred met de schoolse ontwikkeling 

van leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften, al beginnen ze soms met een achterstand aan 

het secundair onderwijs. Zo starten leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften weliswaar vaker 

met vertraging aan het secundair onderwijs, maar in de loop van de eerste vier jaren van dat 

secundair onderwijs doen ze niet vaker een jaartje over dan leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften. Een ander voorbeeld vinden we in de evolutie van het schoolwelbevinden en 

het academisch zelfconcept van leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON, die gemiddeld 

genomen positiever (of minder negatief verloopt) verloopt dan bij leerlingen zonder specifieke 

onderwijsbehoeften. 

Toch zijn er niet alleen positieve geluiden op te tekenen. Zo ligt het gevoel door klasgenoten sociaal 

aanvaard te worden doorheen de ganse bestudeerde periode duidelijk lager voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften dan voor hun medeleerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. 

De leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON laten gemiddeld genomen weliswaar de meest 

positieve gemiddelde evolutie optekenen, maar daarmee halen ze enkel een deel van hun 

achterstand in ten aanzien van beide andere groepen. Zeker voor leerlingen die op school extra 

ondersteuning nodig hebben in kader van een autismespectrumstoornis of ADHD geldt dat hun 

gevoel sociaal aanvaard te worden onder ernstige druk staat en blijft staan doorheen het secundair 

onderwijs. Dit aspect van de schoolse ontwikkeling verdient dan ook meer aandacht in de opvolging 

en begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het secundair onderwijs (maar 

ook eerder in de schoolse loopbaan!). Zo bestaat er wetenschappelijk evidentie dat verschillende 

interventies op school succesvol kunnen zijn in het verbeteren van de sociale participatie van 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (Garrote, Sermier Dessemontet & Moser Opitz, 2017). 

Succesvolle interventies omvatten, onder meer, het expliciet aanleren van sociale 

interactievaardigheden (aan leerlingen met én zonder specifieke onderwijsbehoeften), het 

organiseren van sociale leeractiviteiten (bv. coöperatief leren of peer tutoring) en het trainen van 



 

97 

 

leerlingenbegeleiders, ondersteuners en andere zorgverleners op school in het faciliteren van sociale 

interacties tussen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun klasgenoten. 

Een andere opvallend positieve vaststelling is dat leerlingen met een oud inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs een grotere leerwinst voor wiskunde maken dan de beide andere 

groepen. Deze leerlingen starten het secundair onderwijs gemiddeld genomen met een grote 

leerachterstand, maar blijken een stukje van deze achterstand in te halen in de loop van de eerste 

vier schooljaren. Aangezien er vaak positieve verbanden worden gevonden tussen 

aanvangsprestaties en leerwinst, is dit resultaat opvallend. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

de betreffende groep leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs – mede dankzij effectief 

onderwijs – sterke studievaardigheden hebben verworven die hen in staat stelden om grotere 

vorderingen voor wiskunde te boeken dan de andere groepen. Een tweede mogelijke verklaring zou 

kunnen zijn dat deze leerlingen heel wat leerinhouden in het buitengewoon lager onderwijs niet 

hebben aangeboden gekregen wat hun score op de wiskundetoets aan het begin van het secundair 

onderwijs negatief beïnvloed heeft. Wanneer deze leerinhouden vervolgens wel aan bod zijn 

gekomen in het secundair onderwijs, kan dit mede de vastgestelde inhaalbeweging verklaren omdat 

andere leerlingen op dit vlak minder leerwinst kunnen boeken. Dit doet vervolgens de vraag rijzen of 

de verwachtingen in het buitengewoon onderwijs voldoende hoog zijn en het onderwijs voldoende 

afgestemd op de reële capaciteiten van de leerlingen. Tot slot bestaat ook de mogelijkheid dat 

statistische artefacten hebben bijgedragen tot het vastgestelde resultaat. Zo is het niet ondenkbaar 

dat juist voor de groep leerlingen met een oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs de 

meting bij het begin van het secundair onderwijs een minder valide meting van hun reële 

wiskundevaardigheid was, bijvoorbeeld omdat ze minder vertrouwd waren met toetsen zoals deze in 

het LiSO-onderzoek werden afgenomen. Wanneer meetfouten hebben geleid tot een onderschatting 

van de wiskundevaardigheid van de betrokken leerlingen bij het begin van het secundair onderwijs, is 

de kans groot dat de meting van de leerwinst voor deze leerlingen de reële leerwinst overschat. In 

welke mate elk van deze factoren de vastgestelde resultaten kan verklaren, dient in verdere analyses 

onderzocht te worden. 

Zoals al veelvuldig aangetoond, blijkt ook uit deze studie dat achtergrondkenmerken van leerlingen 

in belangrijke mate samenhangen met hun schoolse ontwikkeling en in het bijzonder met hun 

leerprestaties. In deze studie komt dat bijvoorbeeld tot uiting in de vaststelling dat kinderen met een 

zwakkere sociale achtergrond een aanzienlijk grotere kans hebben om een inschrijvingsverslag 

buitengewoon onderwijs te krijgen. Anderzijds blijken leerlingen met een inschrijvingsverslag GON 

gemiddeld genomen uit gezinnen te komen met een sterkere sociale achtergrond. Kijken we naar 

schoolse prestaties wiskunde, dan zien we dat achtergrondkenmerken ruim 80% van de 

aanvangsverschillen tussen scholen en ruim 40% van de aanvangsverschillen tussen leerlingen 

binnen scholen verklaren. Voor de leerwinst wiskunde liggen deze percentages aanzienlijk lager, 

maar zijn ze wel nog steeds betekenisvol. Een onderwijsbeleid dat een evaluatie van de effectiviteit 

van individuele scholen aan de hand van centrale toetsen beoogt, dient deze vaststelling zeker mee 

te nemen bij het bepalen van de meest gepaste methode om de effectiviteit van scholen te meten. 

Ook dienen scholen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding voldoende inspanningen te leveren om 

ervoor te zorgen dat schoolse ondersteuning in optimale mate terechtkomt bij alle leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften, ongeacht de kansenrijkdom in de thuisomgeving van leerlingen, de 
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beheersing van het Nederlands door hun ouders of de mate waarin ouders vlot hun weg vinden in de 

bestaande ondersteuningsmogelijkheden en -procedures. 

Wat specifieke achtergrondkenmerken betreft, springen onder meer de samenhang met 

geboortemaand in het oog. Leerlingen geboren in oktober, november of december (de jongsten van 

hun geboortejaar) beginnen twee keer zo vaak het secundair onderwijs met een schoolse 

achterstand dan leerlingen uit het eerste geboortekwartaal. Bovendien hebben ze dubbel zoveel 

kans op een inschrijvingsverslag GON en worden ze significant vaker naar het buitengewoon 

onderwijs verwezen in vergelijking met hun oudere klasgenootjes. Een opvallende vaststelling die 

doet besluiten dat leerkrachten, zorgteams en CLB’s voldoende waakzaam moeten zijn om 

ontwikkelingsverschillen voldoende vaak als verschillen binnen een normale variatie te zien en de 

ontwikkelingsachterstand van jonge kinderen ten opzichte van hun oudere klasgenootjes niet te 

snel als een teken van een mogelijke ontwikkelingsstoornis op te vatten. Om deze waakzaamheid 

te bevorderen kan het zinvol zijn om kennis rond het geboortemaandeffect op te nemen : in de 

professionalisering van leerkrachten en het zorgteam. Op die manier verhoogt de kans dat 

leerkrachten en zorgteams in staat zijn om de relatieve leer- of ontwikkelingsachterstand van veel 

jongere kinderen te zien als een normale variatie binnen de klasgroep. Soms zal het volstaan om 

vervolgens het nodige geduld aan de dag te leggen en er op te vertrouwen dat – mits het krijgen van 

effectief onderwijs en gepaste monitoring van de ontwikkeling – de vastgestelde achterstand van de 

jongere kinderen als vanzelf zal verdwijnen naarmate hun ontwikkeling vordert. Op andere 

momenten kan het ook nodig zijn om het tempo waaraan nieuwe leerstof verworven wordt wat te 

drukken, zodat beter aangesloten wordt bij het ontwikkelingstempo van de jongste leerlingen – 

zonder daarbij evenwel de onderwijsnoden van de oudere leerlingen uit het oog te verliezen. Van 

CLB-medewerkers en ondersteuners mag dan weer verwacht worden dat ook zij, waar passend, een 

geboortemaandeffect kunnen identificeren als mogelijke verklaring voor een leer- of ontwikkelings-

achterstand en op die manier kunnen vermijden dat er te vroeg of onnodig een beslissing tot 

zittenblijven, GON-ondersteuning of overstap naar het buitengewoon onderwijs genomen wordt. 

Aansluitend bij de vaststelling dat de achtergrondkenmerken van leerlingen sterk samenhangen met 

hun leerprestaties, valt verder op dat de in deze studie onderscheiden groepen leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften – namelijk deze met een oud inschrijvingsverslag GON en met een 

oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs – op heel wat vlakken duidelijk van elkaar 

verschillen. Verschillen zijn er namelijk niet alleen op vlak van achtergrondkenmerken en de 

schoolloopbaan in het lager onderwijs, maar ook op vlak van schoolse ontwikkeling doorheen het 

secundair onderwijs. Het is dan ook van belang om in de ontwikkeling van beleidsmaatregelen 

gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voldoende rekening te houden met de 

variatie binnen deze groep. 

Het schoolwelbevinden van leerlingen neemt in de loop van de eerste vier jaren van het secundair 

onderwijs een duik, een vaststelling die al eerder in Vlaams en internationaal onderzoek gedaan 

werd. Daarbij worden gemiddeld genomen weinig verschillen gevonden tussen de leerlingen met en 

zonder specifieke onderwijsbehoeften: voor de leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON 

blijkt de gemiddelde daling van het schoolwelbevinden net iets kleiner te zijn dan voor de beide 

andere groepen, maar dit verschil blijkt samen te hangen met het verschil in achtergrondkenmerken 

tussen de groepen. De ondersteuning van het welbevinden van leerlingen op school verdient dus 

zeker voldoende aandacht in toekomstige beleidsinitiatieven, aangezien er op dit vlak zeker nog heel 
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wat vordering te boeken valt. Op het niveau van individuele scholen kan dit, onder meer, door een 

integraal en weldoordacht geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding te voeren, door te zorgen 

voor een warm en participatief schoolklimaat, door de competenties van leerkrachten en 

leerlingenbegeleiders te versterken en door te zorgen voor een kwaliteitsvol en effectief systeem 

voor het opvolgen van individuele leerlingen (De Jong & Griffiths, 2008; Vlaamse Onderwijsraad, 

2011). 

Kenmerken van de lesgroep waarin leerlingen les volgen, blijken op verschillende manieren samen te 

hangen met schoolse ontwikkeling. Zo blijken verschillen in klaskenmerken samen te hangen met 

verschillen in beginniveau voor wiskunde en academisch zelfconcept, hetgeen een soort selectie-

effect suggereert waarbij sterkere leerlingen en leerlingen met een hoger academisch zelfconcept 

terechtkomen in meer samenhangende en meer studiegerichte lesgroepen. Maar ook de leerwinst 

wiskunde blijkt (iets) groter voor leerlingen in meer samenhangende en studiegerichte lesgroepen, 

terwijl hun zelfconcept er dan weer iets sterker op achteruitgaat doorheen de bestudeerde periode. 

Lesgroepkenmerken lijken dus positief samen te hangen met de schoolse ontwikkeling van 

leerlingen, waarbij leerkrachtkenmerken, motivatie en betrokkenheid als mogelijke mediërende 

factoren in beeld komen. 

In deze studie werden drie leerkrachtkenmerken onder de loep genomen: doelmatigheidsbeleving, 

houding ten aanzien van inclusief onderwijs en verwachtingen ten aanzien van kansarme leerlingen. 

Over het algemeen vonden we weinig tot geen samenhangen tussen deze drie 

leerkrachtkenmerken en de schoolse ontwikkeling van leerlingen. De daling van het 

schoolwelbevinden van leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON bleek minder snel te 

verlopen wanneer ze vaak bij leerkrachten zaten met een sterke doelmatigheidsbeleving. Voor de 

beide andere groepen leerlingen werd deze samenhang evenwel niet gevonden. Voor de leerlingen 

met een oud inschrijvingsverslag GON werd, opvallend genoeg, eveneens gevonden dat hun gevoel 

van sociale aanvaarding negatiever evolueerde wanneer zij les kregen van leerkrachten die positiever 

zeggen te staan ten aanzien van inclusie. Ook hier geldt dat dit verband niet gevonden werd voor de 

andere groepen. Mogelijke verklaringen voor het gebrek aan verbanden tussen de bestudeerde 

leerkrachtkenmerken en de gebruikte maten van schoolse ontwikkeling kunnen gezocht worden in 

de gebrekkige spreiding van de scores voor sommige van de leerkrachtvariabelen (te wijten aan 

sociale wenselijkheid), in de aard van de gebruikte instrumenten (bv. algemene schaal voor het 

meten van doelmatigheidsbeleving) en in het feit dat de gebruikte leerkrachtschalen eerder peilen 

naar overtuigingen dan naar concreet gedrag. 

Wat de bestudeerde schoolkenmerken betreft, is het opvallendste resultaat dat leerlingen met een 

oud inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs gemiddeld een grotere leerwinst boeken in 

scholen die meer aandacht spenderen aan sociale en persoonlijke ontwikkeling. Voor de beide 

andere groepen leerlingen werd dit verband niet gevonden. Het lijkt ons zeker zinvol om in 

toekomstig onderzoek verder op zoek te gaan naar de oorzakelijke factoren die achter dit verband 

schuilgaan. 

 

We sluiten dit rapport graag af met twee korte slotbeschouwingen. Ten eerste, willen we graag 

benadrukken dat de in dit rapport beschreven analyses zich in belangrijke mate richten op de 
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verschillen in gemiddelden tussen de beide groepen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

en de groep leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. Het is evenwel belangrijk om aan te 

stippen dat binnen elk van deze bestudeerde groepen er ook erg grote verschillen tussen leerlingen 

zijn. Niet elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften doet het even goed of heeft dezelfde 

problemen. Het is dus van belang dat toekomstig beleid wordt vormgegeven rekening houdend met 

de vastgestelde verschillen tussen groepen, maar ook met voldoende aandacht voor de variatie 

binnen elk van de groepen. 

Ten tweede is het de moeite waard om ook de verdere evolutie van leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften, m.n. doorheen de derde graad van het secundair onderwijs, in kaart te 

brengen. Daarbij stelt zich onder meer de vraag of de in dit rapport beschreven 

ontwikkelingsverschillen zich verder doorzetten, zich versterken dan wel afzwakken. We bevelen 

hierbij graag aan om de rijke data uit het LiSO-onderzoek in dit kader verder in te zetten om zo de 

ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften optimaal te integreren in het 

nieuwe begeleidingsdecreet dat in de steigers staat en dat bedoeld is om het huidige M-decreet te 

vervangen. Analyses die de volledige secundaire schoolloopbaan van de gevolgde leerlingen 

omvatten kunnen bovendien als basis dienen om desgevallend over enkele jaren de impact van het 

nieuwe begeleidingsdecreet te evalueren en een basis te vormen voor eventuele bijsturing. 
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9. Bijlagen
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Bijlage A1.  Aantal leerlingen, gemiddelden, standaarddeviaties en scoreverdelingen voor de 

toetsen wiskunde 

 Meetmoment 

 Sep. 2013 Mei 2014 Mei 2015 Mei 2016 Mei 2017 

Aantal leerlingen 5894 5432 5925 5568 5206 

Gemiddelde 97,39 99,45 102,17 107,81 111,96 

Standaarddeviatie 13,37 13,83 13,27 13,32 14,78 
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Bijlage A2.  Aantal leerlingen, gemiddelden, standaarddeviaties en scoreverdelingen voor de 

schaal Algemeen academisch zelfconcept 

 Meetmoment 

 Sep. 2013 Mei 2014 Mei 2015 Mei 2016 Mei 2017 

Aantal leerlingen 5872 5217 5835 5471 5201 

Gemiddelde 3,80 3,80 3,76 3,72 3,77 

Standaarddeviatie 0,65 0,74 0,72 0,71 0,65 
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Bijlage A3.  Aantal leerlingen, gemiddelden, standaarddeviaties en scoreverdelingen voor de 

schaal Schoolwelbevinden 

 Meetmoment 

 Sep. 2013 Mei 2014 Mei 2015 Mei 2016 Mei 2017 

Aantal leerlingen 5868 5217 5838 5473 5185 

Gemiddelde 4,05 3,78 3,59 3,37 3,37 

Standaarddeviatie 0,60 0,76 0,76 0,62 0,76 
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Bijlage A4.  Aantal leerlingen, gemiddelden, standaarddeviaties en scoreverdelingen voor de 

schaal Sociale aanvaarding door klasgenoten 

 Meetmoment 

 Mei 2014 Mei 2015 Mei 2016 Mei 2017 

Aantal leerlingen 5204 5826 5471 5179 

Gemiddelde 4,19 4,23 4,19 4,12 

Standaarddeviatie 0,74 0,70 0,71 0,70 
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Tabel B1. Groeimodellen prestaties wiskunde – met predictoren op leerlingniveau 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3s 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects         

Intercept 92,206 (1,079) 93,955 (1,097) 100,847 (0,573) 100,743 (0,528) 

Tijd 3,227 (0,166) 3,175 (0,163) 3,209 (0,157) 3,237 (0,164) 

         

OIV-GON   -0,676 (0,807)   -0,566 (0,674) 

OIV-BuO   -19,028 (0,688)   -5,117 (0,682) 

OIV-GON x Tijd   0,284 (0,194)   0,244 (0,195) 

OIV-BuO x Tijd   1,023 (0,174)   0,996 (0,204) 

         

B-stroom     -18,341 (0,420) -16,805 (0,453) 

IsMeisje     -1,060 (0,233) -1,081 (0,236) 

VertragingBaO     -3,792 (0,341) -3,232 (0,348) 

Geboortekwartaal     -0,085 (0,101)   

OKI_Taal     -1,954 (0,422) -2,262 (0,419) 

OKI_OplMoeder     -2,386 (0,335) -2,712 (0,311) 

OKI_Toelage     -1,761 (0,281) -1,839 (0,278) 

OKI_Buurt     -0,431 (0,309)   

D_Leerstoornis     -4,320 (0,355) -4,073 (0,346) 

D_ASS     0,525 (0,598)   

D_ADHD     -2,593 (0,531) -2,459 (0,529) 

D_Andere     0,188 (0,574)   

         

Bstroom x Tijd     0,770 (0,124) 0,461 (0,138) 

IsMeisje x Tijd     -0,190 (0,069) -0,194 (0,068) 

VertragingBaO x Tijd     -0,556 (0,100) -0,668 (0,100) 

Geboortekwartaal x Tijd     0,127 (0,028) 0,121 (0,027) 

OKI_Taal x Tijd     0,280 (0,124) 0,302 (0,123) 

OKI_OplMoeder x Tijd     -0,127 (0,097)   

OKI_Toelage x Tijd     -0,296 (0,082) -0,307 (0,079) 

OKI_Buurt x Tijd     -0,210 (0,087) -0,247 (0,083) 

D_Leerstoornis x Tijd     0,366 (0,099) 0,336 (0,098) 

D_ASS x Tijd     0,137 (0,168)   

D_ADHD x Tijd     -0,327 (0,152) -0,331 (0,148) 

D_Andere x Tijd     0,262 (0,160)   
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Tabel B1. Groeimodellen prestaties wiskunde – met predictoren op leerlingniveau (vervolg) 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3s 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects         

Niveau: School_Start         

Var(intercept) 75,642 (15,824) 53,126 (11,032) 12,270 (2,848) 11,997 (2,733) 

         

Niveau: School_Groei         

Var(Tijd) 1,553 (0,393) 1,539 (0,396) 1,347 (0,338) 1,321 (0,343) 

         

Niveau: Leerling         

Var(Tijd) 1,175 (0,119) 1,144 (0,116) 1,038 (0,12) 1,019 (0,115) 

Var(intercept) 94,860 (2,114) 82,198 (1,896) 56,508 (1,424) 55,758 (1,424) 

Covar(Tijd x intercept) 1,218 (0,391) 1,753 (0,363) 1,298 (0,321) 1,431 (0,307) 

         

Niveau: Meetmoment         

Var(intercept) 34,593 (0,388) 34,586 (0,392) 34,609 (0,397) 34,619 (0,388) 

         

Aantal School_Start 52 52 52 52 

Aantal School_Groei 84 84 84 84 

Aantal leerlingen 6394 6394 6394 6394 

Aantal metingen 27742 27742 27742 27742 

DIC  184055,996 183943,275 183664,993 183642,023 
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Tabel B2. Groeimodellen algemeen academisch zelfconcept – met predictoren op leerlingniveau 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3s 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects         

Intercept 3,785 (0,012) 3,790 (0,012) 3,953 (0,020) 3,930 (0,016) 

Tijd -0,027 (0,004) -0,028 (0,004) -0,064 (0,007) -0,064 (0,005) 

         

OIV-GON   -0,075 (0,048)   -0,051 (0,048) 

OIV-BuO   -0,043 (0,043)   0,087 (0,044) 

OIV-GON x Tijd   0,049 (0,017)   0,056 (0,017) 

OIV-BuO x Tijd   -0,013 (0,015)   -0,045 (0,016) 

         

B-stroom     0,004 (0,034)   

IsMeisje     -0,108 (0,016) -0,109 (0,016) 

VertragingBaO     -0,116 (0,024) -0,131 (0,024) 

Geboortekwartaal     -0,015 (0,007)   

OKI_Taal     0,023 (0,029)   

OKI_OplMoeder     -0,038 (0,023)   

OKI_Toelage     -0,089 (0,020) -0,092 (0,018) 

OKI_Buurt     0,009 (0,021)   

D_Leerstoornis     -0,228 (0,025) -0,230 (0,025) 

D_ASS     0,020 (0,043)   

D_ADHD     -0,158 (0,039) -0,158 (0,037) 

D_Andere     -0,003 (0,040)   

         

Bstroom x Tijd     -0,029 (0,011)   

IsMeisje x Tijd     0,040 (0,006) 0,041 (0,006) 

VertragingBaO x Tijd     0,045 (0,009) 0,047 (0,008) 

Geboortekwartaal x Tijd     0,002 (0,002)   

OKI_Taal x Tijd     -0,009 (0,010)   

OKI_OplMoeder x Tijd     0,008 (0,008)   

OKI_Toelage x Tijd     0,018 (0,007) 0,017 (0,006) 

OKI_Buurt x Tijd     -0,002 (0,007)   

D_Leerstoornis x Tijd     0,043 (0,009) 0,044 (0,009) 

D_ASS x Tijd     0,013 (0,015)   

D_ADHD x Tijd     -0,034 (0,013) -0,035 (0,013) 

D_Andere x Tijd     0,000 (0,014)   
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Tabel B2. Groeimodellen algemeen academisch zelfconcept – met predictoren op leerlingniveau (vervolg) 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3s 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects         

Niveau: Klas_Start         

Var(intercept) 0,034 (0,004) 0,033 (0,004) 0,024 (0,003) 0,025 (0,003) 

         

Niveau: Klas_Groei         

Var(Tijd) 0,013 (0,002) 0,013 (0,002) 0,012 (0,002) 0,012 (0,002) 

         

Niveau: Leerling         

Var(Tijd) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,013 (0,001) 0,013 (0,001) 

Var(intercept) 0,245 (0,007) 0,245 (0,007) 0,238 (0,007) 0,238 (0,007) 

Covar(Tijd x intercept) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) -0,022 (0,002) -0,022 (0,002) 

         

Niveau: Meetmoment         

Var(intercept) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 

         

Aantal Klas_Start 399 399 399 399 

Aantal Klas_Groei 2489 2489 2489 2489 

Aantal leerlingen 6394 6394 6394 6394 

Aantal metingen 27316 27316 27316 27316 

DIC  42569,782 42566,256 42495,268 42480,170 
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Tabel B3. Groeimodellen schoolwelbevinden – met predictoren op leerlingniveau 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3s 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects         

Intercept 3,971 (0,011) 3,976 (0,011) 3,905 (0,019) 3,896 (0,017) 

Tijd -0,212 (0,005) -0,214 (0,005) -0,191 (0,008) -0,193 (0,006) 

         

OIV-GON   -0,089 (0,047)   0,060 (0,056) 

OIV-BuO   -0,046 (0,041)   0,036 (0,043) 

OIV-GON x Tijd   0,048 (0,018)   0,033 (0,018) 

OIV-BuO x Tijd   0,012 (0,017)   -0,001 (0,016) 

         

B-stroom     -0,029 (0,032)   

IsMeisje     0,197 (0,016) 0,199 (0,016) 

VertragingBaO     -0,084 (0,023) -0,079 (0,020) 

Geboortekwartaal     0,015 (0,007) 0,013 (0,006) 

OKI_Taal     -0,043 (0,028)   

OKI_OplMoeder     -0,004 (0,023)   

OKI_Toelage     -0,062 (0,019) -0,080 (0,015) 

OKI_Buurt     0,003 (0,020)   

D_Leerstoornis     -0,011 (0,024)   

D_ASS     -0,086 (0,042) -0,116 (0,042) 

D_ADHD     -0,086 (0,038) -0,091 (0,031) 

D_Andere     -0,027 (0,040)   

         

Bstroom x Tijd     -0,007 (0,013)   

IsMeisje x Tijd     -0,044 (0,006) -0,045 (0,006) 

VertragingBaO x Tijd     0,018 (0,009)   

Geboortekwartaal x Tijd     -0,001 (0,003)   

OKI_Taal x Tijd     -0,006 (0,011)   

OKI_OplMoeder x Tijd     -0,007 (0,009)   

OKI_Toelage x Tijd     -0,005 (0,007)   

OKI_Buurt x Tijd     0,001 (0,008)   

D_Leerstoornis x Tijd     0,019 (0,009) 0,020 (0,008) 

D_ASS x Tijd     0,015 (0,016)   

D_ADHD x Tijd     -0,002 (0,014)   

D_Andere x Tijd     0,026 (0,015)   
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Tabel B3. Groeimodellen schoolwelbevinden – met predictoren op leerlingniveau (vervolg) 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3s 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects         

Niveau: Klas_Start         

Var(intercept) 0,022 (0,003) 0,021 (0,003) 0,020 (0,003) 0,020 (0,003) 

         

Niveau: Klas_Groei         

Var(Tijd) 0,026 (0,003) 0,025 (0,003) 0,024 (0,003) 0,025 (0,003) 

         

Niveau: Leerling         

Var(Tijd) 0,016 (0,001) 0,016 (0,001) 0,016 (0,001) 0,016 (0,001) 

Var(intercept) 0,230 (0,007) 0,230 (0,007) 0,219 (0,007) 0,218 (0,007) 

Covar(Tijd x intercept) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) 

         

Niveau: Meetmoment         

Var(intercept) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 

         

Aantal Klas_Start 399 399 399 399 

Aantal Klas_Groei 2489 2489 2489 2489 

Aantal leerlingen 6394 6394 6394 6394 

Aantal metingen 27302 27302 27302 27302 

DIC  43708,239 43708,716 43628,712 43625,077 
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Tabel B4. Groeimodellen sociale aanvaarding – met predictoren op leerlingniveau 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3s 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects         

Intercept 4,234 (0,012) 4,259 (0,012) 4,350 (0,024) 4,322 (0,019) 

Tijd -0,035 (0,005) -0,037 (0,005) -0,041 (0,009) -0,043 (0,007) 

         

OIV-GON   -0,401 (0,067)   -0,184 (0,082) 

OIV-BuO   -0,253 (0,056)   -0,179 (0,058) 

OIV-GON x Tijd   0,055 (0,024)   0,021 (0,029) 

OIV-BuO x Tijd   0,019 (0,021)   0,025 (0,022) 

         

B-stroom     -0,206 (0,038)   

IsMeisje     0,041 (0,022)   

VertragingBaO     0,037 (0,033)   

Geboortekwartaal     -0,028 (0,010) -0,026 (0,010) 

OKI_Taal     -0,001 (0,039)   

OKI_OplMoeder     -0,041 (0,032)   

OKI_Toelage     -0,043 (0,028)   

OKI_Buurt     -0,032 (0,028)   

D_Leerstoornis     -0,111 (0,034) -0,079 (0,021) 

D_ASS     -0,329 (0,058) -0,242 (0,070) 

D_ADHD     -0,187 (0,052) -0,208 (0,033) 

D_Andere     -0,109 (0,056)   

         

Bstroom x Tijd     0,024 (0,015)   

IsMeisje x Tijd     -0,019 (0,008)   

VertragingBaO x Tijd     -0,041 (0,012) -0,031 (0,008) 

Geboortekwartaal x Tijd     0,007 (0,003) 0,006 (0,003) 

OKI_Taal x Tijd     -0,001 (0,015)   

OKI_OplMoeder x Tijd     0,012 (0,011)   

OKI_Toelage x Tijd     0,015 (0,010)   

OKI_Buurt x Tijd     0,003 (0,010)   

D_Leerstoornis x Tijd     0,015 (0,012)   

D_ASS x Tijd     0,061 (0,021) 0,051 (0,025) 

D_ADHD x Tijd     -0,007 (0,019)   

D_Andere x Tijd     -0,010 (0,020)   
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Tabel B4. Groeimodellen sociale aanvaarding – met predictoren op leerlingniveau (vervolg) 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3s 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects         

Niveau: Klas_Start         

Var(intercept) 0,009 (0,003) 0,006 (0,002) 0,002 (0,001) 0,004 (0,002) 

         

Niveau: Klas_Groei         

Var(Tijd) 0,015 (0,002) 0,015 (0,002) 0,013 (0,002) 0,014 (0,002) 

         

Niveau: Leerling         

Var(Tijd) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 

Var(intercept) 0,344 (0,014) 0,341 (0,015) 0,336 (0,014) 0,338 (0,014) 

Covar(Tijd x intercept) -0,059 (0,005) -0,059 (0,005) -0,057 (0,005) -0,058 (0,004) 

         

Niveau: Meetmoment         

Var(intercept) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 

         

Aantal Klas_Start 398 398 398 398 

Aantal Klas_Groei 2477 2477 2477 2477 

Aantal leerlingen 6296 6296 6296 6296 

Aantal metingen 21428 21428 21428 21428 

DIC  38117,618 38104,220 38074,447 38082,156 
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Tabel B5. Groeimodellen prestaties wiskunde – met predictoren op klasniveau 

  Rustige lesgroep Samenhangende lesgroep Studiegerichte lesgroep 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects                 

Intercept 94,566 (0,531) 95,085 (0,453) 94,556 (0,531) 95,267 (0,449) 94,468 (0,541) 95,161 (0,453) 94,497 (0,500) 95,185 (0,417) 

Tijd 3,364 (0,085) 3,284 (0,083) 3,361 (0,080) 3,282 (0,084) 3,377 (0,079) 3,299 (0,083) 3,386 (0,077) 3,304 (0,080) 

                 

OIV-GON   0,257 (0,649)   0,320 (0,651)   0,470 (0,649)   0,224 (0,638) 

OIV-BuO   -8,527 (0,701)   -8,874 (0,809)   -8,725 (0,742)   -9,626 (0,795) 

OIV-GON x Tijd   0,238 (0,192)   0,255 (0,193)   0,217 (0,192)   0,267 (0,191) 

OIV-BuO x Tijd   1,352 (0,211)   1,269 (0,246)   1,327 (0,222)   1,358 (0,241) 

                 

RUSTLG     3,594 (0,302) 3,613 (0,295)         

Tijd x RUSTLG     0,053 (0,121) 0,095 (0,118)         

OIV-GON x RUSTLG       -0,256 (1,328)         

OIV-BuO x RUSTLG       -0,715 (1,362)         

OIV-GON x Tijd x RUSTLG       0,498 (0,402)         

OIV-BuO x Tijd x RUSTLG       -0,345 (0,449)         

                 

SAMENLG         5,032 (0,420) 4,975 (0,411)     

Tijd x SAMENLG         0,350 (0,167) 0,383 (0,167)     

OIV-GON x SAMENLG           1,051 (1,727)     

OIV-BuO x SAMENLG           -1,411 (1,726)     

OIV-GON x Tijd x SAMENLG           0,604 (0,534)     

OIV-BuO x Tijd x SAMENLG           -0,258 (0,578)     

                 

STUDIELG             6,431 (0,315) 6,496 (0,314) 

Tijd x STUDIELG             0,320 (0,123) 0,365 (0,123) 

OIV-GON x STUDIELG               0,270 (1,426) 

OIV-BuO x STUDIELG               -3,419 (1,551) 

OIV-GON x Tijd x STUDIELG               0,211 (0,431) 

OIV-BuO x Tijd x STUDIELG               -0,168 (0,507) 
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Tabel B5. Groeimodellen prestaties wiskunde – met predictoren op klasniveau (vervolg) 

  Rustige lesgroep Samenhangende lesgroep Studiegerichte lesgroep 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects                 

Niveau: Klas_Start                 

Var(intercept) 110,303 (8,582) 93,951 (7,380) 100,455 (7,908) 84,514 (6,802) 103,486 (8,104) 87,565 (7,011) 87,606 (6,986) 71,744 (5,878) 

                 

Niveau: Klas_Groei                 

Var(Tijd) 10,308 (0,663) 10,406 (0,679) 10,023 (0,634) 10,032 (0,653) 9,767 (0,626) 9,789 (0,646) 9,034 (0,593) 9,015 (0,608) 

                 

Niveau: Leerling                 

Var(Intercept) 45,138 (1,288) 44,353 (1,233) 44,002 (1,255) 43,289 (1,234) 43,694 (1,245) 43,011 (1,229) 41,934 (1,218) 41,216 (1,201) 

Covar(Tijd x intercept) -1,306 (0,291) -1,297 (0,272) -1,245 (0,288) -1,240 (0,284) -1,172 (0,285) -1,178 (0,284) -1,109 (0,277) -1,101 (0,276) 

Var(Tijd) 0,245 (0,058) 0,236 (0,056) 0,234 (0,055) 0,240 (0,058) 0,229 (0,054) 0,238 (0,058) 0,224 (0,054) 0,232 (0,058) 

                 

Niveau: Meetmoment                 

Var(intercept) 34,028 (0,360) 34,021 (0,365) 34,073 (0,361) 34,031 (0,360) 34,075 (0,361) 34,031 (0,360) 34,121 (0,362) 34,080 (0,361) 

                 

Aantal Klas_Start 389 389 389 389 389 389 389 389 

Aantal Klas_Groei 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 

Aantal leerlingen 5972 5972 5972 5972 5972 5972 5972 5972 

Aantal metingen 26311 26311 26311 26311 26311 26311 26311 26311 

DIC  173564,880 173547,748 173560,132 173526,375 173549,686 173516,185 173524,733 173490,927 
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Tabel B6. Groeimodellen algemeen academisch zelfconcept – met predictoren op klasniveau 

  Rustige lesgroep Samenhangende lesgroep Studiegerichte lesgroep 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects                 

Intercept 3,788 (0,013) 3,792 (0,012) 3,795 (0,011) 3,799 (0,012) 3,788 (0,011) 3,791 (0,011) 3,791 (0,010) 3,789 (0,010) 

Tijd -0,028 (0,004) -0,028 (0,004) -0,028 (0,004) -0,029 (0,004) -0,027 (0,004) -0,028 (0,004) -0,027 (0,004) -0,027 (0,004) 

                 

OIV-GON   -0,077 (0,048)   -0,077 (0,048)   -0,071 (0,048)   -0,069 (0,047) 

OIV-BuO   -0,047 (0,043)   -0,045 (0,049)   -0,061 (0,048)   -0,074 (0,058) 

OIV-GON x Tijd   0,050 (0,017)   0,050 (0,017)   0,048 (0,017)   0,049 (0,017) 

OIV-BuO x Tijd   -0,012 (0,015)   -0,012 (0,018)   -0,020 (0,018)   -0,010 (0,022) 

                 

RUSTLG     0,160 (0,018) 0,160 (0,018)         

Tijd x RUSTLG     -0,001 (0,007) -0,002 (0,007)         

OIV-GON x RUSTLG       0,070 (0,097)         

OIV-BuO x RUSTLG       -0,054 (0,084)         

OIV-GON x Tijd x RUSTLG       0,002 (0,035)         

OIV-BuO x Tijd x RUSTLG       0,000 (0,031)         

                 

SAMENLG         0,287 (0,025) 0,295 (0,026)     

Tijd x SAMENLG         -0,027 (0,009) -0,027 (0,010)     

OIV-GON x SAMENLG           -0,025 (0,129)     

OIV-BuO x SAMENLG           -0,235 (0,127)     

OIV-GON x Tijd x SAMENLG           0,007 (0,046)     

OIV-BuO x Tijd x SAMENLG           -0,009 (0,045)     

                 

STUDIELG             0,360 (0,015) 0,373 (0,016) 

Tijd x STUDIELG             -0,020 (0,006) -0,022 (0,006) 

OIV-GON x STUDIELG               -0,060 (0,091) 

OIV-BuO x STUDIELG               -0,310 (0,096) 

OIV-GON x Tijd x STUDIELG               0,015 (0,033) 

OIV-BuO x Tijd x STUDIELG               0,030 (0,035) 
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Tabel B6. Groeimodellen algemeen academisch zelfconcept – met predictoren op klasniveau (vervolg) 

  Rustige lesgroep Samenhangende lesgroep Studiegerichte lesgroep 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects                 

Niveau: Klas_Start                 

Var(intercept) 0,034 (0,004) 0,033 (0,004) 0,027 (0,003) 0,026 (0,003) 0,025 (0,003) 0,025 (0,003) 0,014 (0,002) 0,013 (0,002) 

                 

Niveau: Klas_Groei                 

Var(Tijd) 0,013 (0,002) 0,013 (0,002) 0,011 (0,002) 0,011 (0,002) 0,012 (0,002) 0,012 (0,002) 0,009 (0,002) 0,009 (0,002) 

                 

Niveau: Leerling                 

Var(Intercept) 0,244 (0,007) 0,244 (0,007) 0,244 (0,007) 0,244 (0,007) 0,242 (0,007) 0,242 (0,007) 0,229 (0,007) 0,228 (0,007) 

Covar(Tijd x intercept) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) -0,023 (0,002) -0,023 (0,002) 

Var(Tijd) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 

                 

Niveau: Meetmoment                 

Var(intercept) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 

                 

Aantal Klas_Start 399 399 399 399 399 399 399 399 

Aantal Klas_Groei 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 

Aantal leerlingen 6352 6352 6352 6352 6352 6352 6352 6352 

Aantal metingen 27207 27207 27207 27207 27207 27207 27207 27207 

DIC  42369,843 42360,794 42366,245 42372,430 42353,755 42358,353 42292,836 42293,859 
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Tabel B7. Groeimodellen schoolwelbevinden – met predictoren op klasniveau 

  Rustige lesgroep Samenhangende lesgroep Studiegerichte lesgroep 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects                 

Intercept 3,972 (0,011) 3,977 (0,011) 3,977 (0,010) 3,982 (0,011) 3,972 (0,010) 3,976 (0,011) 3,972 (0,010) 3,973 (0,010) 

Tijd -0,212 (0,005) -0,214 (0,005) -0,212 (0,005) -0,214 (0,005) -0,212 (0,005) -0,214 (0,005) -0,211 (0,004) -0,213 (0,005) 

                 

OIV-GON   -0,089 (0,047)   -0,091 (0,047)   -0,080 (0,047)   -0,077 (0,047) 

OIV-BuO   -0,050 (0,042)   -0,073 (0,048)   -0,014 (0,047)   -0,083 (0,058) 

OIV-GON x Tijd   0,049 (0,019)   0,050 (0,018)   0,048 (0,018)   0,049 (0,018) 

OIV-BuO x Tijd   0,012 (0,017)   0,015 (0,019)   -0,008 (0,019)   0,003 (0,024) 

                 

RUSTLG     0,140 (0,017) 0,147 (0,018)         

Tijd x RUSTLG     0,017 (0,008) 0,016 (0,008)         

OIV-GON x RUSTLG       -0,072 (0,096)         

OIV-BuO x RUSTLG       -0,149 (0,082)         

OIV-GON x Tijd x RUSTLG       0,016 (0,037)         

OIV-BuO x Tijd x RUSTLG       0,012 (0,033)         

                 

SAMENLG         0,184 (0,024) 0,177 (0,025)     

Tijd x SAMENLG         0,011 (0,011) 0,017 (0,011)     

OIV-GON x SAMENLG           0,059 (0,128)     

OIV-BuO x SAMENLG           0,074 (0,124)     

OIV-GON x Tijd x SAMENLG           -0,034 (0,049)     

OIV-BuO x Tijd x SAMENLG           -0,090 (0,049)     

                 

STUDIELG             0,196 (0,015) 0,202 (0,016) 

Tijd x STUDIELG             0,018 (0,007) 0,020 (0,007) 

OIV-GON x STUDIELG               -0,017 (0,091) 

OIV-BuO x STUDIELG               -0,215 (0,096) 

OIV-GON x Tijd x STUDIELG               -0,008 (0,035) 

OIV-BuO x Tijd x STUDIELG               -0,013 (0,038) 
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Tabel B7. Groeimodellen schoolwelbevinden – met predictoren op klasniveau (vervolg) 

  Rustige lesgroep Samenhangende lesgroep Studiegerichte lesgroep 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects                 

Niveau: Klas_Start                 

Var(intercept) 0,022 (0,003) 0,022 (0,003) 0,018 (0,003) 0,017 (0,003) 0,017 (0,003) 0,017 (0,003) 0,013 (0,002) 0,012 (0,002) 

                 

Niveau: Klas_Groei                 

Var(Tijd) 0,026 (0,003) 0,026 (0,003) 0,023 (0,003) 0,023 (0,003) 0,024 (0,003) 0,024 (0,003) 0,021 (0,003) 0,020 (0,002) 

                 

Niveau: Leerling                 

Var(Intercept) 0,229 (0,007) 0,229 (0,007) 0,228 (0,007) 0,228 (0,007) 0,229 (0,007) 0,229 (0,007) 0,227 (0,007) 0,227 (0,007) 

Covar(Tijd x intercept) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) -0,022 (0,002) -0,022 (0,002) 

Var(Tijd) 0,016 (0,001) 0,016 (0,001) 0,017 (0,001) 0,017 (0,001) 0,017 (0,001) 0,017 (0,001) 0,017 (0,001) 0,017 (0,001) 

                 

Niveau: Meetmoment                 

Var(intercept) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 

                 

Aantal Klas_Start 399 399 399 399 399 399 399 399 

Aantal Klas_Groei 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 

Aantal leerlingen 6352 6352 6352 6352 6352 6352 6352 6352 

Aantal metingen 27194 27194 27194 27194 27194 27194 27194 27194 

DIC  43560,526 43556,728 43555,911 43559,665 43557,103 43560,818 43546,956 43552,175 
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Tabel B8. Groeimodellen sociale aanvaarding – met predictoren op klasniveau 

  Rustige lesgroep Samenhangende lesgroep Studiegerichte lesgroep 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects                 

Intercept 4,237 (0,012) 4,262 (0,012) 4,242 (0,012) 4,265 (0,012) 4,237 (0,012) 4,259 (0,012) 4,236 (0,011) 4,256 (0,012) 

Tijd -0,036 (0,005) -0,038 (0,005) -0,037 (0,005) -0,038 (0,005) -0,035 (0,005) -0,037 (0,005) -0,034 (0,005) -0,036 (0,005) 

                 

OIV-GON   -0,405 (0,066)   -0,408 (0,066)   -0,390 (0,066)   -0,394 (0,067) 

OIV-BuO   -0,263 (0,058)   -0,225 (0,071)   -0,181 (0,068)   -0,282 (0,086) 

OIV-GON x Tijd   0,055 (0,024)   0,057 (0,024)   0,053 (0,024)   0,055 (0,024) 

OIV-BuO x Tijd   0,020 (0,021)   0,003 (0,026)   -0,003 (0,025)   0,012 (0,031) 

                 

RUSTLG     0,110 (0,022) 0,103 (0,023)         

Tijd x RUSTLG     -0,025 (0,009) -0,025 (0,009)         

OIV-GON x RUSTLG       -0,105 (0,134)         

OIV-BuO x RUSTLG       0,022 (0,117)         

OIV-GON x Tijd x RUSTLG       0,059 (0,049)         

OIV-BuO x Tijd x RUSTLG       -0,021 (0,043)         

                 

SAMENLG         0,248 (0,031) 0,222 (0,032)     

Tijd x SAMENLG         -0,021 (0,012) -0,017 (0,013)     

OIV-GON x SAMENLG           0,018 (0,190)     

OIV-BuO x SAMENLG           0,186 (0,173)     

OIV-GON x Tijd x SAMENLG           0,024 (0,068)     

OIV-BuO x Tijd x SAMENLG           -0,068 (0,064)     

                 

STUDIELG             0,181 (0,020) 0,173 (0,020) 

Tijd x STUDIELG             -0,018 (0,008) -0,019 (0,008) 

OIV-GON x STUDIELG               -0,117 (0,132) 

OIV-BuO x STUDIELG               -0,203 (0,136) 

OIV-GON x Tijd x STUDIELG               0,069 (0,047) 

OIV-BuO x Tijd x STUDIELG               0,016 (0,050) 
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Tabel B8. Groeimodellen sociale aanvaarding – met predictoren op klasniveau (vervolg) 

  Rustige lesgroep Samenhangende lesgroep Studiegerichte lesgroep 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects                 

Niveau: Klas_Start                 

Var(intercept) 0,009 (0,003) 0,006 (0,002) 0,006 (0,002) 0,004 (0,002) 0,004 (0,002) 0,003 (0,002) 0,003 (0,001) 0,002 (0,001) 

                 

Niveau: Klas_Groei                 

Var(Tijd) 0,016 (0,002) 0,015 (0,002) 0,016 (0,002) 0,015 (0,002) 0,014 (0,002) 0,014 (0,002) 0,014 (0,002) 0,013 (0,002) 

                 

Niveau: Leerling                 

Var(Intercept) 0,342 (0,015) 0,340 (0,015) 0,342 (0,014) 0,340 (0,014) 0,340 (0,014) 0,337 (0,014) 0,341 (0,014) 0,336 (0,014) 

Covar(Tijd x intercept) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) -0,057 (0,005) 

Var(Tijd) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 

                 

Niveau: Meetmoment                 

Var(intercept) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 

                 

Aantal Klas_Start 398 398 398 398 398 398 398 398 

Aantal Klas_Groei 2456 2456 2456 2456 2456 2456 2456 2456 

Aantal leerlingen 6267 6267 6267 6267 6267 6267 6267 6267 

Aantal metingen 21355 21355 21355 21355 21355 21355 21355 21355 

DIC  37987,128 37961,821 37983,003 37959,948 37981,304 37957,318 37971,568 37948,281 
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Tabel B9. Groeimodellen prestaties wiskunde – met predictoren op leerkrachtniveau 

  Doelmatigheidsbeleving Positieve houding t.a.v inclusief onderwijs Negatieve verwachtingen ten aanzien van 
kansarme lln. 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects                 

Intercept 94,566 (0,531) 95,085 (0,453) 94,438 (0,550) 95,142 (0,463) 94,537 (0,536) 95,093 (0,477) 94,537 (0,537) 95,093 (0,480) 

Tijd 3,364 (0,085) 3,284 (0,083) 3,364 (0,081) 3,284 (0,085) 3,364 (0,081) 3,282 (0,084) 3,365 (0,081) 3,282 (0,084) 

                 

OIV-GON   0,257 (0,649)   0,325 (0,654)   0,288 (0,674)   0,260 (0,673) 

OIV-BuO   -8,527 (0,701)   -8,209 (0,735)   -8,676 (0,695)   -8,579 (0,687) 

OIV-GON x Tijd   0,238 (0,192)   0,216 (0,193)   0,253 (0,197)   0,237 (0,198) 

OIV-BuO x Tijd   1,352 (0,211)   1,302 (0,217)   1,410 (0,212)   1,374 (0,210) 

                 

DOELMB     3,168 (0,696) 2,997 (0,664)         

Tijd x DOELMB     0,169 (0,261) 0,219 (0,255)         

OIV-GON x DOELMB       -0,789 (2,754)         

OIV-BuO x DOELMB       4,879 (3,064)         

OIV-GON x Tijd x DOELMB       1,351 (0,918)         

OIV-BuO x Tijd x DOELMB       -1,006 (0,986)         

                 

OPVINCL         0,018 (0,507) 0,217 (0,535)     

Tijd x OPVINCL         -0,067 (0,182) -0,078 (0,188)     

OIV-GON x OPVINCL           -2,680 (1,894)     

OIV-BuO x OPVINCL           -2,483 (2,141)     

OIV-GON x Tijd x OPVINCL           -0,176 (0,588)     

OIV-BuO x Tijd x OPVINCL           1,065 (0,673)     

                 

VERWKANS             0,475 (0,687) 0,384 (0,694) 

Tijd x VERWKANS             0,047 (0,259) 0,089 (0,267) 

OIV-GON x VERWKANS               0,035 (2,773) 

OIV-BuO x VERWKANS               0,722 (2,797) 

OIV-GON x Tijd x VERWKANS               -0,158 (0,846) 

OIV-BuO x Tijd x VERWKANS               -0,911 (0,890) 
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Tabel B9. Groeimodellen prestaties wiskunde – met predictoren op leerkrachtniveau (vervolg) 

  Doelmatigheidsbeleving Positieve houding t.a.v inclusief onderwijs Negatieve verwachtingen ten aanzien van 
kansarme lln. 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects                 

Niveau: Klas_Start                 

Var(intercept) 110,303 (8,582) 93,951 (7,380) 107,671 (8,408) 91,592 (7,308) 110,502 (8,718) 94,069 (7,474) 110,561 (8,717) 94,117 (7,469) 

                 

Niveau: Klas_Groei                 

Var(Tijd) 10,308 (0,663) 10,406 (0,679) 10,277 (0,647) 10,338 (0,667) 10,244 (0,664) 10,422 (0,667) 10,238 (0,664) 10,413 (0,667) 

                 

Niveau: Leerling                 

Var(Intercept) 45,138 (1,288) 44,353 (1,233) 44,914 (1,269) 44,197 (1,250) 45,026 (1,275) 44,350 (1,238) 45,016 (1,275) 44,373 (1,239) 

Covar(Tijd x intercept) -1,306 (0,291) -1,297 (0,272) -1,287 (0,291) -1,290 (0,288) -1,262 (0,295) -1,289 (0,288) -1,258 (0,295) -1,285 (0,288) 

Var(Tijd) 0,245 (0,058) 0,236 (0,056) 0,236 (0,054) 0,243 (0,057) 0,244 (0,063) 0,248 (0,061) 0,244 (0,063) 0,249 (0,061) 

                 

Niveau: Meetmoment                 

Var(intercept) 34,028 (0,360) 34,021 (0,365) 34,062 (0,360) 34,017 (0,359) 34,041 (0,366) 34,007 (0,366) 34,041 (0,366) 34,007 (0,366) 

                 

Aantal Klas_Start 389 389 389 389 389 389 389 389 

Aantal Klas_Groei 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 

Aantal leerlingen 5972 5972 5972 5972 5972 5972 5972 5972 

Aantal metingen 26311 26311 26311 26311 26311 26311 26311 26311 

DIC  173564,880 173547,748 173576,444 173541,416 173091,780 173064,956 173091,522 173066,268 
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Tabel B10. Groeimodellen algemeen academisch zelfconcept – met predictoren op leerkrachtniveau 

  Doelmatigheidsbeleving Positieve houding t.a.v inclusief onderwijs Negatieve verwachtingen ten aanzien van 
kansarme lln. 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects                 

Intercept 3,788 (0,013) 3,792 (0,012) 3,787 (0,012) 3,792 (0,012) 3,788 (0,012) 3,793 (0,012) 3,787 (0,012) 3,792 (0,012) 

Tijd -0,028 (0,004) -0,028 (0,004) -0,028 (0,004) -0,028 (0,004) -0,028 (0,004) -0,028 (0,004) -0,028 (0,004) -0,028 (0,004) 

                 

OIV-GON   -0,077 (0,048)   -0,070 (0,048)   -0,069 (0,048)   -0,076 (0,048) 

OIV-BuO   -0,047 (0,043)   -0,033 (0,044)   -0,038 (0,045)   -0,023 (0,044) 

OIV-GON x Tijd   0,050 (0,017)   0,047 (0,017)   0,046 (0,017)   0,049 (0,017) 

OIV-BuO x Tijd   -0,012 (0,015)   -0,014 (0,015)   -0,019 (0,016)   -0,019 (0,016) 

                 

DOELMB     0,129 (0,047) 0,136 (0,049)         

Tijd x DOELMB     -0,012 (0,018) -0,017 (0,018)         

OIV-GON x DOELMB       -0,482 (0,222)         

OIV-BuO x DOELMB       0,172 (0,180)         

OIV-GON x Tijd x DOELMB       0,158 (0,086)         

OIV-BuO x Tijd x DOELMB       -0,015 (0,067)         

                 

OPVINCL         0,110 (0,030) 0,100 (0,032)     

Tijd x OPVINCL         -0,023 (0,011) -0,018 (0,011)     

OIV-GON x OPVINCL           0,224 (0,146)     

OIV-BuO x OPVINCL           0,027 (0,127)     

OIV-GON x Tijd x OPVINCL           -0,088 (0,053)     

OIV-BuO x Tijd x OPVINCL           -0,039 (0,043)     

                 

VERWKANS             -0,112 (0,045) -0,096 (0,046) 

Tijd x VERWKANS             0,027 (0,016) 0,020 (0,017) 

OIV-GON x VERWKANS               0,114 (0,229) 

OIV-BuO x VERWKANS               -0,321 (0,178) 

OIV-GON x Tijd x VERWKANS               0,127 (0,081) 

OIV-BuO x Tijd x VERWKANS               0,081 (0,063) 
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Tabel B10. Groeimodellen algemeen academisch zelfconcept – met predictoren op leerkrachtniveau (vervolg) 

  Doelmatigheidsbeleving Positieve houding t.a.v inclusief onderwijs Negatieve verwachtingen ten aanzien van 
kansarme lln. 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects                 

Niveau: Klas_Start                 

Var(intercept) 0,034 (0,004) 0,033 (0,004) 0,034 (0,004) 0,033 (0,004) 0,033 (0,004) 0,033 (0,004) 0,033 (0,004) 0,033 (0,004) 

                 

Niveau: Klas_Groei                 

Var(Tijd) 0,013 (0,002) 0,013 (0,002) 0,013 (0,002) 0,013 (0,002) 0,013 (0,002) 0,013 (0,002) 0,013 (0,002) 0,013 (0,002) 

                 

Niveau: Leerling                 

Var(Intercept) 0,244 (0,007) 0,244 (0,007) 0,244 (0,007) 0,244 (0,007) 0,244 (0,007) 0,244 (0,007) 0,244 (0,007) 0,244 (0,007) 

Covar(Tijd x intercept) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) -0,024 (0,002) 

Var(Tijd) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 0,014 (0,001) 

                 

Niveau: Meetmoment                 

Var(intercept) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 0,214 (0,002) 

                 

Aantal Klas_Start 399 399 399 399 399 399 399 399 

Aantal Klas_Groei 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 

Aantal leerlingen 6352 6352 6352 6352 6352 6352 6352 6352 

Aantal metingen 27207 27207 27207 27207 27207 27207 27207 27207 

DIC  42369,843 42360,794 42366,997 42373,234 42363,849 42366,510 42364,303 42367,430 
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Tabel B11. Groeimodellen schoolwelbevinden – met predictoren op leerkrachtniveau 

  Doelmatigheidsbeleving Positieve houding t.a.v inclusief onderwijs Negatieve verwachtingen ten aanzien van 
kansarme lln. 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects                 

Intercept 3,972 (0,011) 3,977 (0,011) 3,9712 (0,0108) 3,976 (0,011) 3,9716 (0,0108) 3,977 (0,011) 3,9713 (0,0107) 3,976 (0,011) 

Tijd -0,212 (0,005) -0,2142 (0,005) -0,2123 (0,0047) -0,214 (0,005) -0,2121 (0,0046) -0,214 (0,005) -0,2122 (0,0047) -0,214 (0,005) 

                 

OIV-GON   -0,089 (0,047)   -0,087 (0,047)   -0,079 (0,047)   -0,089 (0,047) 

OIV-BuO   -0,050 (0,042)   -0,044 (0,042)   -0,048 (0,043)   -0,042 (0,043) 

OIV-GON x Tijd   0,049 (0,019)   0,046 (0,018)   0,047 (0,018)   0,049 (0,018) 

OIV-BuO x Tijd   0,012 (0,017)   0,012 (0,017)   0,014 (0,017)   0,006 (0,017) 

                 

DOELMB     0,0396 (0,0455) 0,039 (0,048)         

Tijd x DOELMB     0,0211 (0,0207) 0,015 (0,021)         

OIV-GON x DOELMB       -0,202 (0,219)         

OIV-BuO x DOELMB       0,085 (0,176)         

OIV-GON x Tijd x DOELMB       0,184 (0,090)         

OIV-BuO x Tijd x DOELMB       0,017 (0,072)         

                 

OPVINCL         0,0114 (0,0289) -0,004 (0,031)     

Tijd x OPVINCL         0,0299 (0,0128) 0,034 (0,013)     

OIV-GON x OPVINCL           0,343 (0,144)     

OIV-BuO x OPVINCL           0,031 (0,124)     

OIV-GON x Tijd x OPVINCL           -0,113 (0,056)     

OIV-BuO x Tijd x OPVINCL           0,007 (0,046)     

                 

VERWKANS             -0,0478 (0,0428) -0,044 (0,045) 

Tijd x VERWKANS             -0,0046 (0,0184) -0,014 (0,019) 

OIV-GON x VERWKANS               0,138 (0,226) 

OIV-BuO x VERWKANS               -0,083 (0,174) 

OIV-GON x Tijd x VERWKANS               0,117 (0,085) 

OIV-BuO x Tijd x VERWKANS               0,083 (0,068) 
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Tabel B11. Groeimodellen schoolwelbevinden – met predictoren op leerkrachtniveau (vervolg) 

  Doelmatigheidsbeleving Positieve houding t.a.v inclusief onderwijs Negatieve verwachtingen ten aanzien van 
kansarme lln. 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects                 

Niveau: Klas_Start                 

Var(intercept) 0,022 (0,003) 0,022 (0,003) 0,022 (0,003) 0,022 (0,003) 0,022 (0,003) 0,022 (0,003) 0,022 (0,003) 0,022 (0,003) 

                 

Niveau: Klas_Groei                 

Var(Tijd) 0,026 (0,003) 0,026 (0,003) 0,026 (0,003) 0,025 (0,003) 0,025 (0,003) 0,025 (0,003) 0,026 (0,003) 0,025 (0,003) 

                 

Niveau: Leerling                 

Var(Intercept) 0,229 (0,007) 0,229 (0,007) 0,229 (0,007) 0,229 (0,007) 0,229 (0,007) 0,229 (0,007) 0,229 (0,007) 0,229 (0,007) 

Covar(Tijd x intercept) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) -0,021 (0,002) 

Var(Tijd) 0,016 (0,001) 0,016 (0,001) 0,016 (0,001) 0,016 (0,001) 0,016 (0,001) 0,016 (0,001) 0,016 (0,001) 0,016 (0,001) 

                 

Niveau: Meetmoment                 

Var(intercept) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,003) 0,222 (0,0026) 0,222 (0,003) 

                 

Aantal Klas_Start 399 399 399 399 399 399 399 399 

Aantal Klas_Groei 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 

Aantal leerlingen 6352 6352 6352 6352 6352 6352 6352 6352 

Aantal metingen 27194 27194 27194 27194 27194 27194 27194 27194 

DIC  43560,526 43556,728 43555,473 43559,906 43553,162 43555,823 43555,391 43557,608 

 

 

  



 

137 

 

Tabel B12. Groeimodellen sociale aanvaarding – met predictoren op leerkrachtniveau 

  Doelmatigheidsbeleving Positieve houding t.a.v inclusief onderwijs Negatieve verwachtingen ten aanzien van 
kansarme lln. 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects                 

Intercept 4,237 (0,012) 4,262 (0,012) 4,237 (0,012) 4,262 (0,012) 4,238 (0,012) 4,263 (0,012) 4,237 (0,012) 4,263 (0,012) 

Tijd -0,036 (0,005) -0,038 (0,005) -0,036 (0,005) -0,038 (0,005) -0,036 (0,005) -0,038 (0,005) -0,036 (0,005) -0,038 (0,005) 

                 

OIV-GON   -0,405 (0,066)   -0,405 (0,012)   -0,386 (0,066)   -0,403 (0,066) 

OIV-BuO   -0,263 (0,058)   -0,235 (0,005)   -0,271 (0,060)   -0,260 (0,060) 

OIV-GON x Tijd   0,055 (0,024)   0,054 (0,012)   0,053 (0,024)   0,055 (0,024) 

OIV-BuO x Tijd   0,020 (0,021)   0,015 (0,005)   0,031 (0,022)   0,026 (0,022) 

                 

DOELMB     0,047 (0,059) 0,009 (0,012)         

Tijd x DOELMB     0,006 (0,023) 0,009 (0,005)         

OIV-GON x DOELMB       0,036 (0,012)         

OIV-BuO x DOELMB       0,449 (0,005)         

OIV-GON x Tijd x DOELMB       0,072 (0,012)         

OIV-BuO x Tijd x DOELMB       -0,057 (0,005)         

                 

OPVINCL         0,002 (0,038) -0,037 (0,039)     

Tijd x OPVINCL         0,016 (0,015) 0,017 (0,015)     

OIV-GON x OPVINCL           0,880 (0,206)     

OIV-BuO x OPVINCL           -0,034 (0,164)     

OIV-GON x Tijd x OPVINCL           -0,159 (0,074)     

OIV-BuO x Tijd x OPVINCL           0,088 (0,060)     

                 

VERWKANS             -0,049 (0,056) -0,016 (0,057) 

Tijd x VERWKANS             -0,008 (0,022) -0,006 (0,022) 

OIV-GON x VERWKANS               -0,452 (0,317) 

OIV-BuO x VERWKANS               -0,058 (0,233) 

OIV-GON x Tijd x VERWKANS               0,005 (0,113) 

OIV-BuO x Tijd x VERWKANS               -0,075 (0,088) 
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Tabel B12. Groeimodellen sociale aanvaarding – met predictoren op leerkrachtniveau (vervolg) 

  Doelmatigheidsbeleving Positieve houding t.a.v inclusief onderwijs Negatieve verwachtingen ten aanzien van 
kansarme lln. 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects                 

Niveau: Klas_Start                 

Var(intercept) 0,009 (0,003) 0,006 (0,002) 0,008 (0,003) 0,005 (0,002) 0,008 (0,003) 0,005 (0,002) 0,008 (0,003) 0,005 (0,002) 

                 

Niveau: Klas_Groei                 

Var(Tijd) 0,016 (0,002) 0,015 (0,002) 0,016 (0,002) 0,015 (0,002) 0,016 (0,002) 0,015 (0,002) 0,016 (0,002) 0,015 (0,002) 

                 

Niveau: Leerling                 

Var(Intercept) 0,342 (0,015) 0,340 (0,015) 0,342 (0,014) 0,340 (0,015) 0,342 (0,014) 0,338 (0,015) 0,342 (0,014) 0,340 (0,015) 

Covar(Tijd x intercept) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) -0,058 (0,005) 

Var(Tijd) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 0,022 (0,002) 

                 

Niveau: Meetmoment                 

Var(intercept) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 0,261 (0,004) 

                 

Aantal Klas_Start 398 398 398 398 398 398 398 398 

Aantal Klas_Groei 2456 2456 2456 2456 2456 2456 2456 2456 

Aantal leerlingen 6267 6267 6267 6267 6267 6267 6267 6267 

Aantal metingen 21355 21355 21355 21355 21355 21355 21355 21355 

DIC  37987,128 37961,821 37989,491 37967,572 37988,810 37957,905 37991,115 37965,824 
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Tabel B13. Groeimodellen prestaties wiskunde – met predictoren op schoolniveau: DOELGERICHT, SPONTW, PRESTDLN 

  Overeenkomst in doelgerichtheid Aandacht voor sociale en persoonlijke 
ontwikkeling 

Prestatiegerichtheid - onderwijsdoelen 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects                 

Intercept 92,242 (1,127) 93,758 (0,964) 92,296 (1,491) 93,748 (0,998) 92,305 (1,468) 93,762 (0,994) 92,208 (1,391) 93,638 (0,929) 

Tijd 3,127 (0,168) 3,078 (0,167) 3,154 (0,171) 3,064 (0,169) 3,165 (0,171) 3,071 (0,168) 3,173 (0,173) 3,085 (0,169) 

                 

OIV-GON   -1,111 (0,858)   -1,139 (0,863)   -1,119 (0,864)   -1,142 (0,862) 

OIV-BuO   -18,050 (0,768)   -18,034 (0,769)   -17,930 (0,757)   -17,888 (0,804) 

OIV-GON x Tijd   0,320 (0,219)   0,316 (0,221)   0,331 (0,221)   0,308 (0,222) 

OIV-BuO x Tijd   0,810 (0,202)   0,799 (0,208)   0,879 (0,205)   0,673 (0,217) 

                 

DOELGERICHT     1,408 (0,887) 0,960 (0,801)         

Tijd x DOELGERICHT     0,004 (0,211) -0,026 (0,226)         

OIV-GON x DOELGERICHT       0,448 (1,544)         

OIV-BuO x DOELGERICHT       -0,018 (1,632)         

OIV-GON x Tijd x DOELGERICHT       0,697 (0,390)         

OIV-BuO x Tijd x DOELGERICHT       -0,107 (0,407)         

                 

SPONTW         -2,045 (1,129) -1,767 (1,070)     

Tijd x SPONTW         -0,090 (0,292) -0,191 (0,301)     

OIV-GON x SPONTW           0,471 (2,247)     

OIV-BuO x SPONTW           2,415 (2,749)     

OIV-GON x Tijd x SPONTW           0,372 (0,580)     

OIV-BuO x Tijd x SPONTW           1,806 (0,668)     

                 

PRESTDLN             6,012 (0,923) 5,395 (0,800) 

Tijd x PRESTDLN             -0,310 (0,243) -0,238 (0,245) 

OIV-GON x PRESTDLN               -0,166 (1,636) 

OIV-BuO x PRESTDLN               0,233 (1,807) 

OIV-GON x Tijd x PRESTDLN               0,010 (0,421) 

OIV-BuO x Tijd x PRESTDLN               -0,880 (0,510) 
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Tabel B13. Groeimodellen prestaties wiskunde – met predictoren op schoolniveau: DOELGERICHT, SPONTW, PRESTDLN (vervolg) 

  Overeenkomst in doelgerichtheid Aandacht voor sociale en persoonlijke 
ontwikkeling 

Prestatiegericht kilmaat - onderwijsdoelen 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects                 

Niveau: School_Start                 

Var(intercept) 71,245 (15,356) 51,117 (11,391) 72,622 (15,834) 51,946 (11,324) 71,539 (15,601) 50,734 (11,100) 61,745 (13,597) 44,217 (9,792) 

                 

Niveau: School_Groei                 

Var(Tijd) 1,500 (0,433) 1,500 (0,427) 1,510 (0,436) 1,521 (0,447) 1,487 (0,431) 1,510 (0,446) 1,543 (0,446) 1,538 (0,448) 

                 

Niveau: Leerling                 

Var(Intercept) 85,891 (2,251) 75,159 (1,987) 85,777 (2,239) 75,075 (2,046) 85,799 (2,239) 75,091 (2,046) 85,057 (2,227) 74,473 (2,029) 

Covar(Tijd x intercept) 1,898 (0,407) 2,221 (0,374) 1,906 (0,414) 2,250 (0,380) 1,902 (0,414) 2,227 (0,380) 1,871 (0,417) 2,232 (0,379) 

Var(Tijd) 1,023 (0,133) 1,001 (0,126) 1,015 (0,134) 0,985 (0,130) 1,015 (0,134) 0,979 (0,129) 1,013 (0,134) 0,980 (0,129) 

                 

Niveau: Meetmoment                 

Var(intercept) 34,950 (0,447) 34,954 (0,446) 34,959 (0,450) 34,977 (0,452) 34,958 (0,450) 34,978 (0,452) 34,963 (0,450) 34,985 (0,452) 

                 

Aantal School_Start 52 52 52 52 52 52 52 52 

Aantal School_Groei 82 82 82 82 82 82 82 82 

Aantal leerlingen 4745 4745 4745 4745 4745 4745 4745 4745 

Aantal metingen 21343 21343 21343 21343 21343 21343 21343 21343 

DIC  141552,719 141474,419 141554,123 141484,637 141554,211 141482,801 141553,402 141483,818 
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Tabel B14. Groeimodellen prestaties wiskunde – met predictoren op schoolniveau: PROFZORG, POSCLB 

  Professionalisering i.v.m. zorg op school Positieve ervaringen samenwerking met CLB 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects             

Intercept 92,242 (1,127) 93,758 (0,964) 92,251 (1,499) 93,727 (0,989) 92,262 (1,471) 93,737 (0,996) 

Tijd 3,127 (0,168) 3,078 (0,167) 3,131 (0,178) 3,054 (0,174) 3,161 (0,170) 3,079 (0,166) 

             

OIV-GON   -1,111 (0,858)   -0,774 (0,918)   -0,995 (0,877) 

OIV-BuO   -18,050 (0,768)   -18,025 (0,754)   -18,069 (0,751) 

OIV-GON x Tijd   0,320 (0,219)   0,346 (0,230)   0,348 (0,223) 

OIV-BuO x Tijd   0,810 (0,202)   0,776 (0,206)   0,811 (0,204) 

             

PROFZORG     0,782 (0,935) 0,315 (0,849)     

Tijd x PROFZORG     0,204 (0,257) 0,161 (0,265)     

OIV-GON x PROFZORG       -2,295 (1,864)     

OIV-BuO x PROFZORG       0,376 (1,576)     

OIV-GON x Tijd x PROFZORG       -0,184 (0,477)     

OIV-BuO x Tijd x PROFZORG       0,763 (0,426)     

             

POSCLB         -0,807 (0,684) -0,916 (0,642) 

Tijd x POSCLB         -0,079 (0,177) -0,107 (0,192) 

OIV-GON x POSCLB           1,194 (1,326) 

OIV-BuO x POSCLB           -1,332 (1,324) 

OIV-GON x Tijd x POSCLB           0,369 (0,347) 

OIV-BuO x Tijd x POSCLB           -0,023 (0,331) 
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Tabel B14. Groeimodellen prestaties wiskunde – met predictoren op schoolniveau: PROFZORG, POSCLB (vervolg) 

  Professionalisering i.v.m. zorg op school Positieve ervaringen samenwerking met CLB 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects             

Niveau: School_Start             

Var(intercept) 71,245 (15,356) 51,117 (11,391) 71,531 (15,585) 51,192 (11,212) 71,623 (15,642) 50,776 (11,102) 

             

Niveau: School_Groei             

Var(Tijd) 1,500 (0,433) 1,500 (0,427) 1,594 (0,468) 1,579 (0,472) 1,485 (0,430) 1,476 (0,437) 

             

Niveau: Leerling             

Var(Intercept) 85,891 (2,251) 75,159 (1,987) 85,829 (2,240) 75,089 (2,045) 85,831 (2,241) 75,051 (2,046) 

Covar(Tijd x intercept) 1,898 (0,407) 2,221 (0,374) 1,901 (0,415) 2,239 (0,381) 1,905 (0,415) 2,247 (0,381) 

Var(Tijd) 1,023 (0,133) 1,001 (0,126) 1,012 (0,134) 0,981 (0,130) 1,015 (0,134) 0,987 (0,130) 

             

Niveau: Meetmoment             

Var(intercept) 34,950 (0,447) 34,954 (0,446) 34,959 (0,450) 34,979 (0,452) 34,959 (0,450) 34,980 (0,452) 

             

Aantal School_Start 52 52 52 52 52 52 

Aantal School_Groei 82 82 82 82 82 82 

Aantal leerlingen 4745 4745 4745 4745 4745 4745 

Aantal metingen 21343 21343 21343 21343 21343 21343 

DIC  141552,719 141474,419 141553,479 141484,436 141554,622 141487,423 
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Tabel B15. Groeimodellen algemeen academisch zelfconcept – met predictoren op schoolniveau: DOELGERICHT, SPONTW, PRESTDLN 

  Overeenkomst in doelgerichtheid Aandacht voor sociale en persoonlijke 
ontwikkeling 

Prestatiegericht klimaat - onderwijsdoelen 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects                 

Intercept 3,781 (0,028) 3,787 (0,028) 3,782 (0,027) 3,7882 (0,0273) 3,781 (0,027) 3,7874 (0,027) 3,777 (0,024) 3,7797 (0,0236) 

Tijd -0,027 (0,007) -0,028 (0,007) -0,028 (0,007) -0,0281 (0,0069) -0,028 (0,007) -0,0279 (0,007) -0,027 (0,007) -0,0263 (0,0066) 

                 

OIV-GON   -0,099 (0,056)   -0,1001 (0,0557)   -0,0975 (0,0558)   -0,0898 (0,0558) 

OIV-BuO   -0,045 (0,048)   -0,0438 (0,0494)   -0,0393 (0,0482)   -0,0913 (0,0507) 

OIV-GON x Tijd   0,034 (0,020)   0,0342 (0,0195)   0,0337 (0,0196)   0,0329 (0,0195) 

OIV-BuO x Tijd   -0,020 (0,017)   -0,0226 (0,0173)   -0,0209 (0,0169)   -0,006 (0,0178) 

                 

DOELGERICHT     0,039 (0,051) 0,0411 (0,0509)         

Tijd x DOELGERICHT     -0,016 (0,013) -0,0159 (0,0131)         

OIV-GON x DOELGERICHT       -0,0254 (0,1002)         

OIV-BuO x DOELGERICHT       -0,0002 (0,0997)         

OIV-GON x Tijd x DOELGERICHT       -0,0073 (0,0343)         

OIV-BuO x Tijd x DOELGERICHT       -0,0179 (0,0346)         

                 

SPONTW         -0,099 (0,072) -0,1029 (0,0716)     

Tijd x SPONTW         0,011 (0,018) 0,0114 (0,0186)     

OIV-GON x SPONTW           0,0217 (0,145)     

OIV-BuO x SPONTW           0,1929 (0,1704)     

OIV-GON x Tijd x SPONTW           0,0099 (0,0511)     

OIV-BuO x Tijd x SPONTW           -0,0279 (0,0587)     

                 

PRESTDLN             0,169 (0,047) 0,188 (0,047) 

Tijd x PRESTDLN             -0,031 (0,013) -0,035 (0,013) 

OIV-GON x PRESTDLN               -0,149 (0,105) 

OIV-BuO x PRESTDLN               -0,339 (0,112) 

OIV-GON x Tijd x PRESTDLN               -0,013 (0,036) 

OIV-BuO x Tijd x PRESTDLN               0,099 (0,043) 
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Tabel B15. Groeimodellen algemeen academisch zelfconcept – met predictoren op schoolniveau: DOELGERICHT, SPONTW, PRESTDLN (vervolg) 

  Overeenkomst in doelgerichtheid Aandacht voor sociale en persoonlijke 
ontwikkeling 

Prestatiegericht klimaat - onderwijsdoelen 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects                 

Niveau: School                 

Var(intercept) 0,027 (0,007) 0,026 (0,007) 0,026 (0,007) 0,026 (0,007) 0,025 (0,007) 0,025 (0,007) 0,019 (0,005) 0,0174 (0,0048) 

Covar(Tijd x intercept) -0,006 (0,002) -0,006 (0,002) -0,006 (0,002) -0,006 (0,002) -0,006 (0,002) -0,006 (0,002) -0,004 (0,001) -0,004 (0,0012) 

Var(Tijd) 0,001 (0,000) 0,002 (0,000) 0,001 (0,000) 0,001 (0,000) 0,001 (0,000) 0,002 (0,000) 0,001 (0,000) 0,0012 (0,0004) 

                 

Niveau: Leerling                 

Var(intercept) 0,255 (0,008) 0,255 (0,008) 0,255 (0,008) 0,255 (0,008) 0,255 (0,008) 0,254 (0,008) 0,255 (0,008) 0,254 (0,0082) 

Covar(Tijd x intercept) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,0188 (0,0022) 

Var(Tijd) 0,015 (0,001) 0,015 (0,001) 0,015 (0,001) 0,015 (0,001) 0,015 (0,001) 0,015 (0,001) 0,015 (0,001) 0,0146 (0,001) 

                 

Niveau: Meetmoment                 

Var(intercept) 0,213 (0,003) 0,213 (0,003) 0,213 (0,003) 0,213 (0,003) 0,213 (0,003) 0,213 (0,003) 0,213 (0,003) 0,2125 (0,0027) 

                 

Aantal scholen 42 42 42 42 42 42 42 42 

Aantal leerlingen 4746 4746 4746 4746 4746 4746 4746 4746 

Aantal metingen 21059 21059 21059 21059 21059 21059 21059 21059 

-2*loglikelihood 37451,678 37442,939 37449,858 37440,3876 37448,899 37438,674 37440,361 37418,7705 
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Tabel B16. Groeimodellen algemeen academisch zelfconcept – met predictoren op schoolniveau: PROFZORG, POSCLB 

  Professionalisering i.v.m. zorg op school Positieve ervaringen samenwerking met CLB 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects             

Intercept 3,781 (0,028) 3,787 (0,028) 3,783 (0,028) 3,789 (0,0274) 3,781 (0,028) 3,787 (0,028) 

Tijd -0,027 (0,007) -0,028 (0,007) -0,028 (0,007) -0,028 (0,0071) -0,027 (0,007) -0,027 (0,007) 

             

OIV-GON   -0,099 (0,056)   -0,087 (0,0589)   -0,098 (0,057) 

OIV-BuO   -0,045 (0,048)   -0,047 (0,0478)   -0,045 (0,048) 

OIV-GON x Tijd   0,034 (0,020)   0,028 (0,0205)   0,034 (0,020) 

OIV-BuO x Tijd   -0,020 (0,017)   -0,019 (0,0168)   -0,021 (0,017) 

             

PROFZORG     -0,038 (0,055) -0,036 (0,0546)     

Tijd x PROFZORG     0,006 (0,014) 0,005 (0,0143)     

OIV-GON x PROFZORG       -0,075 (0,1196)     

OIV-BuO x PROFZORG       -0,010 (0,0982)     

OIV-GON x Tijd x PROFZORG       0,037 (0,042)     

OIV-BuO x Tijd x PROFZORG       -0,012 (0,0362)     

             

POSCLB         -0,012 (0,047) -0,013 (0,047) 

Tijd x POSCLB         0,002 (0,012) 0,005 (0,012) 

OIV-GON x POSCLB           0,012 (0,086) 

OIV-BuO x POSCLB           0,029 (0,080) 

OIV-GON x Tijd x POSCLB           0,004 (0,030) 

OIV-BuO x Tijd x POSCLB           -0,047 (0,028) 
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Tabel B16. Groeimodellen algemeen academisch zelfconcept – met predictoren op schoolniveau: PROFZORG, POSCLB (vervolg) 

  Professionalisering i.v.m. zorg op school Positieve ervaringen samenwerking met CLB 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects             

Niveau: School             

Var(intercept) 0,027 (0,007) 0,026 (0,007) 0,026 (0,007) 0,026 (0,007) 0,027 (0,007) 0,026 (0,007) 

Covar(Tijd x intercept) -0,006 (0,002) -0,006 (0,002) -0,006 (0,002) -0,006 (0,002) -0,006 (0,002) -0,006 (0,002) 

Var(Tijd) 0,001 (0,000) 0,002 (0,000) 0,001 (0,000) 0,002 (0,000) 0,001 (0,000) 0,002 (0,000) 

             

Niveau: Leerling             

Var(intercept) 0,255 (0,008) 0,255 (0,008) 0,255 (0,008) 0,255 (0,008) 0,255 (0,008) 0,255 (0,008) 

Covar(Tijd x intercept) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) 

Var(Tijd) 0,015 (0,001) 0,015 (0,001) 0,015 (0,001) 0,015 (0,001) 0,015 (0,001) 0,015 (0,001) 

             

Niveau: Meetmoment             

Var(intercept) 0,213 (0,003) 0,213 (0,003) 0,213 (0,003) 0,213 (0,003) 0,213 (0,003) 0,213 (0,003) 

             

Aantal scholen 42 42 42 42 42 42 

Aantal leerlingen 4746 4746 4746 4746 4746 4746 

Aantal metingen 21059 21059 21059 21059 21059 21059 

-2*loglikelihood 37451,678 37442,939 37451,151 37441,2802 37451,617 37439,708 
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Tabel B17. Groeimodellen schoolwelbevinden – met predictoren op schoolniveau: DOELGERICHT, SPONTW, PRESTDLN 

  Overeenkomst in doelgerichtheid Aandacht voor sociale en persoonlijke 
ontwikkeling 

Prestatiegericht klimaat - onderwijsdoelen 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects                 

Intercept 3,978 (0,018) 3,989 (0,018) 3,979 (0,018) 3,990 (0,018) 3,978 (0,018) 3,989 (0,018) 3,976 (0,018) 3,986 (0,019) 

Tijd -0,216 (0,007) -0,218 (0,007) -0,216 (0,007) -0,218 (0,007) -0,215 (0,007) -0,218 (0,007) -0,215 (0,007) -0,217 (0,007) 

                 

OIV-GON   -0,137 (0,055)   -0,138 (0,055)   -0,135 (0,055)   -0,133 (0,055) 

OIV-BuO   -0,109 (0,047)   -0,102 (0,048)   -0,111 (0,047)   -0,135 (0,050) 

OIV-GON x Tijd   0,051 (0,021)   0,052 (0,021)   0,052 (0,021)   0,050 (0,021) 

OIV-BuO x Tijd   0,011 (0,018)   0,006 (0,019)   0,013 (0,018)   0,015 (0,019) 

                 

DOELGERICHT     0,019 (0,035) 0,019 (0,035)         

Tijd x DOELGERICHT     -0,019 (0,013) -0,019 (0,014)         

OIV-GON x DOELGERICHT       -0,064 (0,098)         

OIV-BuO x DOELGERICHT       0,045 (0,097)         

OIV-GON x Tijd x DOELGERICHT       0,025 (0,037)         

OIV-BuO x Tijd x DOELGERICHT       -0,029 (0,037)         

                 

SPONTW         -0,078 (0,048) -0,077 (0,048)     

Tijd x SPONTW         0,014 (0,019) 0,010 (0,019)     

OIV-GON x SPONTW           0,027 (0,142)     

OIV-BuO x SPONTW           -0,020 (0,166)     

OIV-GON x Tijd x SPONTW           0,043 (0,055)     

OIV-BuO x Tijd x SPONTW           0,062 (0,063)     

                 

PRESTDLN             0,043 (0,036) 0,044 (0,037) 

Tijd x PRESTDLN             -0,014 (0,014) -0,015 (0,015) 

OIV-GON x PRESTDLN               -0,037 (0,103) 

OIV-BuO x PRESTDLN               -0,195 (0,109) 

OIV-GON x Tijd x PRESTDLN               0,014 (0,039) 

OIV-BuO x Tijd x PRESTDLN               0,042 (0,046) 
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Tabel B17. Groeimodellen schoolwelbevinden – met predictoren op schoolniveau: DOELGERICHT, SPONTW, PRESTDLN (vervolg) 

  Overeenkomst in doelgerichtheid Aandacht voor sociale en persoonlijke 
ontwikkeling 

Prestatiegericht klimaat - onderwijsdoelen 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects                 

Niveau: School                 

Var(intercept) 0,010 (0,003) 0,009 (0,003) 0,009 (0,003) 0,009 (0,003) 0,009 (0,003) 0,009 (0,003) 0,009 (0,003) 0,009 (0,003) 

Covar(Tijd x intercept) -0,001 (0,001) -0,001 (0,001) -0,001 (0,001) -0,001 (0,001) -0,001 (0,001) -0,001 (0,001) -0,001 (0,001) -0,001 (0,001) 

Var(Tijd) 0,001 (0,000) 0,002 (0,001) 0,001 (0,000) 0,001 (0,000) 0,001 (0,000) 0,001 (0,001) 0,001 (0,000) 0,001 (0,000) 

                 

Niveau: Leerling                 

Var(intercept) 0,237 (0,008) 0,236 (0,008) 0,237 (0,008) 0,236 (0,008) 0,237 (0,008) 0,236 (0,008) 0,237 (0,008) 0,236 (0,008) 

Covar(Tijd x intercept) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) 

Var(Tijd) 0,020 (0,001) 0,020 (0,001) 0,020 (0,001) 0,020 (0,001) 0,020 (0,001) 0,020 (0,001) 0,020 (0,001) 0,020 (0,001) 

                 

Niveau: Meetmoment                 

Var(intercept) 0,219 (0,003) 0,219 (0,003) 0,219 (0,003) 0,219 (0,003) 0,219 (0,003) 0,219 (0,003) 0,219 (0,003) 0,219 (0,003) 

                 

Aantal scholen 42 42 42 42 42 42 42 42 

Aantal leerlingen 4746 4746 4746 4746 4746 4746 4746 4746 

Aantal metingen 21046 21046 21046 21046 21046 21046 21046 21046 

-2*loglikelihood 38310,861 38297,2637 38308,915 38293,903 38308,274 38292,5365 38309,083 38292,7425 
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Tabel B18. Groeimodellen schoolwelbevinden – met predictoren op schoolniveau: PROFZORG, POSCLB 

  Professionalisering i.v.m. zorg op school Positieve ervaringen samenwerking met CLB 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects             

Intercept 3,978 (0,018) 3,9894 (0,0184) 3,979 (0,018) 3,9882 (0,0187) 3,977 (0,018) 3,9881 (0,0181) 

Tijd -0,216 (0,007) -0,2179 (0,0073) -0,217 (0,007) -0,2192 (0,0072) -0,215 (0,007) -0,2178 (0,007) 

             

OIV-GON   -0,1367 (0,0546)   -0,1267 (0,0577)   -0,1422 (0,0553) 

OIV-BuO   -0,1091 (0,0465)   -0,1078 (0,0465)   -0,108 (0,0464) 

OIV-GON x Tijd   0,0509 (0,0209)   0,0455 (0,022)   0,0577 (0,0211) 

OIV-BuO x Tijd   0,0105 (0,018)   0,0125 (0,0181)   0,0093 (0,018) 

             

PROFZORG     -0,004 (0,037) 0,0079 (0,0374)     

Tijd x PROFZORG     0,017 (0,015) 0,0169 (0,0147)     

OIV-GON x PROFZORG       -0,0672 (0,1173)     

OIV-BuO x PROFZORG       -0,1621 (0,0954)     

OIV-GON x Tijd x PROFZORG       0,0339 (0,045)     

OIV-BuO x Tijd x PROFZORG       -0,0194 (0,0391)     

             

POSCLB         -0,028 (0,031) -0,0277 (0,031) 

Tijd x POSCLB         0,009 (0,012) 0,0083 (0,012) 

OIV-GON x POSCLB           -0,0581 (0,0845) 

OIV-BuO x POSCLB           0,0599 (0,0779) 

OIV-GON x Tijd x POSCLB           0,0832 (0,0324) 

OIV-BuO x Tijd x POSCLB           -0,0529 (0,0304) 
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Tabel B18. Groeimodellen schoolwelbevinden – met predictoren op schoolniveau: PROFZORG, POSCLB (vervolg) 

  Professionalisering i.v.m. zorg op school Positieve ervaringen samenwerking met CLB 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects             

Niveau: School             

Var(intercept) 0,010 (0,003) 0,009 (0,003) 0,010 (0,003) 0,009 (0,003) 0,009 (0,003) 0,0086 (0,0028) 

Covar(Tijd x intercept) -0,001 (0,001) -0,001 (0,001) -0,001 (0,001) -0,001 (0,001) -0,001 (0,001) -0,0007 (0,0008) 

Var(Tijd) 0,001 (0,000) 0,002 (0,001) 0,001 (0,000) 0,001 (0,000) 0,001 (0,000) 0,0013 (0,0004) 

             

Niveau: Leerling             

Var(intercept) 0,237 (0,008) 0,236 (0,008) 0,237 (0,008) 0,236 (0,008) 0,237 (0,008) 0,2361 (0,0079) 

Covar(Tijd x intercept) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,002) -0,019 (0,0024) 

Var(Tijd) 0,020 (0,001) 0,020 (0,001) 0,020 (0,001) 0,020 (0,001) 0,020 (0,001) 0,0203 (0,0011) 

             

Niveau: Meetmoment             

Var(intercept) 0,219 (0,003) 0,219 (0,003) 0,219 (0,003) 0,219 (0,003) 0,219 (0,003) 0,2186 (0,0028) 

             

Aantal scholen 42 42 42 42 42 42 

Aantal leerlingen 4746 4746 4746 4746 4746 4746 

Aantal metingen 21046 21046 21046 21046 21046 21046 

-2*loglikelihood 38310,861 38297,2637 38309,422 38290,118 38309,891 38285,926 

 



 

151 

 

Tabel B19. Groeimodellen sociale aanvaarding door klasgenoten – met predictoren op schoolniveau: DOELGERICHT, SPONTW, PRESTDLN 

  Overeenkomst in doelgerichtheid Aandacht voor sociale en persoonlijke 
ontwikkeling 

Prestatiegericht klimaat - onderwijsdoelen 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects                 

Intercept 4,237 (0,021) 4,2649 (0,0198) 4,239 (0,020) 4,2672 (0,0192) 4,238 (0,020) 4,2643 (0,0198) 4,234 (0,020) 4,258 (0,0203) 

Tijd -0,038 (0,006) -0,0383 (0,0062) -0,038 (0,006) -0,0391 (0,0059) -0,038 (0,006) -0,0385 (0,0061) -0,038 (0,006) -0,0379 (0,0066) 

                 

OIV-GON   -0,4049 (0,0758)   -0,4073 (0,0757)   -0,3973 (0,076)   -0,3925 (0,0761) 

OIV-BuO   -0,2242 (0,0664)   -0,2084 (0,068)   -0,2191 (0,0667)   -0,2725 (0,07) 

OIV-GON x Tijd   0,0459 (0,0279)   0,0463 (0,0279)   0,0457 (0,028)   0,045 (0,028) 

OIV-BuO x Tijd   -0,0128 (0,0243)   -0,0155 (0,0251)   -0,0139 (0,0245)   -0,0055 (0,0257) 

                 

DOELGERICHT     0,038 (0,039) 0,0445 (0,0366)         

Tijd x DOELGERICHT     -0,010 (0,011) -0,0135 (0,0114)         

OIV-GON x DOELGERICHT       -0,2906 (0,1337)         

OIV-BuO x DOELGERICHT       0,1363 (0,1398)         

OIV-GON x Tijd x DOELGERICHT       0,1037 (0,0484)         

OIV-BuO x Tijd x DOELGERICHT       -0,0216 (0,0506)         

                 

SPONTW         -0,014 (0,055) -0,0001 (0,052)     

Tijd x SPONTW         -0,008 (0,016) -0,0079 (0,016)     

OIV-GON x SPONTW           0,3134 (0,1935)     

OIV-BuO x SPONTW           0,184 (0,2344)     

OIV-GON x Tijd x SPONTW           -0,0075 (0,0719)     

OIV-BuO x Tijd x SPONTW           -0,0372 (0,0846)     

                 

PRESTDLN             0,067 (0,040) 0,0729 (0,0404) 

Tijd x PRESTDLN             0,003 (0,013) 0,0000 (0,0135) 

OIV-GON x PRESTDLN               -0,2065 (0,1387) 

OIV-BuO x PRESTDLN               -0,3703 (0,1513) 

OIV-GON x Tijd x PRESTDLN               0,0085 (0,0501) 

OIV-BuO x Tijd x PRESTDLN               0,0564 (0,0618) 
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Tabel B19. Groeimodellen sociale aanvaarding door klasgenoten – met predictoren op schoolniveau: DOELGERICHT, SPONTW, PRESTDLN (vervolg) 

  Overeenkomst in doelgerichtheid Aandacht voor sociale en persoonlijke 
ontwikkeling 

Prestatiegericht klimaat - onderwijsdoelen 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects                 

Niveau: School                 

Var(intercept) 0,010 (0,004) 0,0077 (0,0033) 0,009 (0,004) 0,0069 (0,003) 0,010 (0,004) 0,0076 (0,0032) 0,009 (0,003) 0,0076 (0,0032) 

Covar(Tijd x intercept) -0,001 (0,001) -0,0008 (0,0008) -0,000 (0,001) -0,0004 (0,0007) -0,001 (0,001) -0,0007 (0,0008) -0,001 (0,001) -0,0009 (0,0008) 

Var(Tijd) 0,001 (0,000) 0,0005 (0,0003) 0,000 (0,000) 0,0004 (0,0003) 0,000 (0,000) 0,0005 (0,0003) 0,001 (0,000) 0,0006 (0,0003) 

                 

Niveau: Leerling                 

Var(intercept) 0,339 (0,016) 0,3337 (0,0156) 0,340 (0,016) 0,3329 (0,0156) 0,339 (0,016) 0,3331 (0,0156) 0,339 (0,016) 0,3321 (0,0156) 

Covar(Tijd x intercept) -0,059 (0,005) -0,0581 (0,0051) -0,059 (0,005) -0,0579 (0,0051) -0,059 (0,005) -0,0581 (0,0051) -0,059 (0,005) -0,0579 (0,0051) 

Var(Tijd) 0,026 (0,002) 0,0262 (0,0021) 0,026 (0,002) 0,0261 (0,0021) 0,026 (0,002) 0,0262 (0,0021) 0,026 (0,002) 0,0261 (0,0021) 

                 

Niveau: Meetmoment                 

Var(intercept) 0,256 (0,004) 0,2558 (0,0041) 0,256 (0,004) 0,2559 (0,0041) 0,256 (0,004) 0,2559 (0,0041) 0,256 (0,004) 0,2558 (0,0041) 

                 

Aantal scholen 42 42 42 42 42 42 42 42 

Aantal leerlingen 4717 4717 4717 4717 4717 4717 4717 4717 

Aantal metingen 16467 16467 16467 16467 16467 16467 16467 16467 

-2*loglikelihood 32213,092 32137,07 32212,049 32129,2466 32212,839 32130,3671 32208,810 32122,0196 
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Tabel B20. Groeimodellen sociale aanvaarding door klasgenoten – met predictoren op schoolniveau: PROFZORG, POSCLB 

  Professionalisering i.v.m. zorg op school Positieve ervaringen samenwerking met CLB 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Fixed Effects             

Intercept 4,237 (0,021) 4,2649 (0,0198) 4,236 (0,021) 4,2638 (0,02) 4,236 (0,021) 4,263 (0,02) 

Tijd -0,038 (0,006) -0,0383 (0,0062) -0,039 (0,006) -0,0397 (0,0064) -0,037 (0,006) -0,0378 (0,0063) 

             

OIV-GON   -0,4049 (0,0758)   -0,421 (0,08)   -0,3846 (0,0769) 

OIV-BuO   -0,2242 (0,0664)   -0,2253 (0,0675)   -0,2221 (0,0665) 

OIV-GON x Tijd   0,0459 (0,0279)   0,0509 (0,0293)   0,0431 (0,0282) 

OIV-BuO x Tijd   -0,0128 (0,0243)   -0,0104 (0,0246)   -0,0152 (0,0243) 

             

PROFZORG     0,027 (0,043) 0,0244 (0,041)     

Tijd x PROFZORG     0,014 (0,013) 0,0157 (0,0132)     

OIV-GON x PROFZORG       0,0995 (0,1659)     

OIV-BuO x PROFZORG       -0,0148 (0,1466)     

OIV-GON x Tijd x PROFZORG       -0,0368 (0,0608)     

OIV-BuO x Tijd x PROFZORG       -0,0425 (0,0538)     

             

POSCLB         -0,020 (0,035) -0,0173 (0,0338) 

Tijd x POSCLB         0,003 (0,010) 0,0055 (0,0106) 

OIV-GON x POSCLB           0,1637 (0,1152) 

OIV-BuO x POSCLB           -0,0551 (0,1062) 

OIV-GON x Tijd x POSCLB           -0,0092 (0,0427) 

OIV-BuO x Tijd x POSCLB           -0,047 (0,0397) 
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Tabel B20. Groeimodellen sociale aanvaarding door klasgenoten – met predictoren op schoolniveau: PROFZORG, POSCLB (vervolg) 

  Professionalisering i.v.m. zorg op school Positieve ervaringen samenwerking met CLB 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 2 Model 3 

 parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) parameter (SE) 

Random Effects             

Niveau: School             

Var(intercept) 0,010 (0,004) 0,0077 (0,0033) 0,010 (0,004) 0,0075 (0,0032) 0,010 (0,004) 0,0078 (0,0033) 

Covar(Tijd x intercept) -0,001 (0,001) -0,0008 (0,0008) -0,001 (0,001) -0,0009 (0,0008) -0,001 (0,001) -0,0008 (0,0008) 

Var(Tijd) 0,001 (0,000) 0,0005 (0,0003) 0,001 (0,000) 0,0006 (0,0003) 0,001 (0,000) 0,0005 (0,0003) 

             

Niveau: Leerling             

Var(intercept) 0,339 (0,016) 0,3337 (0,0156) 0,339 (0,016) 0,3337 (0,0156) 0,339 (0,016) 0,3333 (0,0156) 

Covar(Tijd x intercept) -0,059 (0,005) -0,0581 (0,0051) -0,059 (0,005) -0,0581 (0,0051) -0,059 (0,005) -0,0582 (0,0051) 

Var(Tijd) 0,026 (0,002) 0,0262 (0,0021) 0,026 (0,002) 0,0261 (0,0021) 0,026 (0,002) 0,0262 (0,0021) 

             

Niveau: Meetmoment             

Var(intercept) 0,256 (0,004) 0,2558 (0,0041) 0,256 (0,004) 0,2558 (0,0041) 0,256 (0,004) 0,2557 (0,0041) 

             

Aantal scholen 42 42 42 42 42 42 

Aantal leerlingen 4717 4717 4717 4717 4717 4717 

Aantal metingen 16467 16467 16467 16467 16467 16467 

-2*loglikelihood 32213,092 32137,07 32209,955 32131,3323 32212,773 32126,468 

 

 

 


