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Samenvatting

De hoofdvraag van dit artikel is of het school-

succes in het voortgezet onderwijs verschilt

tussen leerlingen in Friesland en de rest van

Nederland en of dit verklaard kan worden

door prestatieverschillen en/of door andere

leerlingkenmerken. Op basis van het data-

bestand VOCL’99 en met behulp van meer-

niveau-analyse zijn de onderwijspositie, het

rendement en de examencijfers onderzocht

van 5.301 leerlingen met ten hoogste een

vmbo-advies. Zij zijn gedurende vijf jaren ge-

volgd en van hun is achtergrondinformatie

over sociaaleconomische status, sekse, etni-

citeit, prestatiemotivatie, streefniveau van 

ouders en thuistaal verzameld. Uit de analy-

ses blijkt dat de onderwijspositie van Friese

leerlingen lager is en dat dit verklaard kan

worden door de lagere aanvangsprestaties. Er

zijn geen rendementsverschillen gevonden,

dus het prestatieverschil bij aanvang is gelijk

gebleven. Het gemiddelde examencijfer is in

Friesland hoger, wat deels verklaard wordt

door de verhoogde afstroom in Friesland. De

tweede onderzoeksvraag is of meertaligheid

van leerlingen prestatieverhogend werkt,

maar overtuigend bewijs hiervoor is niet ge-

vonden.

1 Inleiding

De laatste jaren is er veel te doen geweest
over het onderwijsniveau van leerlingen in
Friesland. Van Ruijven heeft vanaf 2000 een
aantal onderzoeksrapporten uitgebracht over
dit onderwerp, waarin zij aantoonde dat leer-
lingen in het Friese basisonderwijs slechter
presteren dan leerlingen in de rest van Ne-
derland. Zowel de taalprestaties als de reken-
prestaties van Friese leerlingen in groep 7
zijn lager (Van Ruijven, 2003). In een vol-
gend onderzoek toonde zij aan dat de ach-

terstand ontstaat doordat Friese leerlingen
minder leervorderingen maken dan leer-
lingen gemiddeld landelijk doen. In groep 4
hebben leerlingen in Friesland nog geen on-
derwijsachterstand, maar in groep 7 wel. Tot
eenzelfde soort conclusie kwamen Van Lan-
gen en Hulsen (2001). Zij keken naar de pres-
taties voor taal, rekenen en begrijpend lezen
in groep 2, 4, 6 en 8 van het basisonderwijs.
Van Ruijven (2004, 2006) noemt de mindere
kwaliteit van het Friese basisonderwijs ten
aanzien van de effectieve leertijd, het didacti-
sche handelen en de organisatie van de leer-
lingenzorg als belangrijke verklaring voor de
achterblijvende leervorderingen. De lagere
prestaties in Friesland zouden echter ook ver-
klaard kunnen worden doordat in Friesland
waarschijnlijk minder leerlingen worden ver-
wezen naar het speciaal onderwijs. Uit on-
derzoek is gebleken dat in kleine steden en
plattelandsgemeenten minder wordt verwe-
zen naar het speciaal onderwijs dan in meer
stedelijke gebieden (Ledoux, Smeets, & Van
der Veen, 2005). Omdat vooral de slechter
presterende leerlingen naar het speciaal on-
derwijs worden verwezen en dit in Friesland
waarschijnlijk minder vaak het geval is, zou
dit de gemiddelde prestatie in het reguliere
basisonderwijs kunnen drukken. 

Ook in het voortgezet onderwijs blijken
leerlingen in Friesland een achterstand te
hebben. Verbeek (1982) onderzocht de deel-
name aan het havo en vwo tussen 1977 en
1980 en vond dat deze lager is in Friesland
dan gemiddeld in Nederland. Tot dezelfde
conclusie kwam Van Ruijven (2000), die de
deelname onderzocht tussen de schooljaren
1989/1990 en 1999/2000. Van Ruijven (2003)
wijst een tweetal factoren aan als verklaring
voor de lagere deelname aan het havo en vwo
in Friesland, namelijk de lagere prestaties in
het basisonderwijs en het instromen in een
lager onderwijstype in het eerste jaar van het
voortgezet onderwijs dan het schooladvies
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aangaf. Dit laatste baseerde ze op een ver-
gelijking tussen Friesland en Drenthe en
Limburg. De Boer, Van der Werf, Bosker en
Jansen (2006) toonden aan dat leerlingen in
Friesland bij gelijke prestaties een iets lager
advies krijgen dan leerlingen in de rest van
Nederland. Aangezien het advies een grote
invloed heeft op de plaatsing in het voortge-
zet onderwijs, levert deze onderadvisering
mogelijk nog een bescheiden bijdrage aan de
verklaring van de lagere deelname aan de 
hogere onderwijstypen.

Van Ruijven (2000) heeft ook de gemid-
delde examencijfers van 1996 tot en met
1999 van leerlingen in Friesland met het lan-
delijke gemiddelde vergeleken. Er bleken
zich alleen verschillen voor te doen op het
vbo en het mavo. De examencijfers zijn in
Friesland in het vbo iets lager en op het mavo
iets hoger. 

Het hierboven beschreven onderzoek naar
het Friese voortgezet onderwijs is vrij sum-
mier. Echter, dit is vrijwel het enige onder-
zoek naar het Friese voortgezet onderwijs.
Daardoor is niet bekend hoe de in het basis-
onderwijs opgelopen achterstand van Friese
leerlingen zich in het voortgezet onderwijs
ontwikkelt. In dit artikel is daarom de hoofd-
vraag: “Is er verschil in schoolsucces in het
voortgezet onderwijs tussen leerlingen in
Friesland en in de rest van Nederland en kan
dit verklaard worden door verschillen in eer-
dere prestaties, door verschillen in andere
leerlingkenmerken en/of door afwijkende 
effecten van leerlingkenmerken?” In het bij-
zonder zijn we geïnteresseerd in de invloed
die de onderadvisering in Friesland heeft op
het schoolsucces. Omdat uit eerder onder-
zoek bleek dat onderadvisering in Friesland
voornamelijk plaatsvindt bij laag presterende
leerlingen (De Boer et al., 2006), beperken
we ons bij de beantwoording van de onder-
zoeksvraag tot leerlingen met ten hoogste een
vmbo-advies.

De provincie Fryslân heeft sinds 2006 het
beleid om de meertaligheid op scholen te 
stimuleren. Hiervan wordt verwacht dat de
prestaties en schoolloopbanen van leerlingen
verbeteren. Het is de vraag of dit beleid zin
heeft, omdat we niet weten in welke mate de
thuistaal en de meertaligheid van invloed is
op het schoolsucces van leerlingen in het

voortgezet onderwijs. Om deze reden is de
tweede onderzoeksvraag “Wat is de invloed
van thuistaal en meertaligheid op het school-
succes van leerlingen?”

2 Theoretisch kader

2.1  Determinanten van schoolsucces
De lagere prestaties van Friese leerlingen,
hun onderadvisering en het lagere instroom-
niveau in het eerste jaar voortgezet onder-
wijs, gegeven het schooladvies, doen ver-
moeden dat de schoolloopbaan van Friese
leerlingen in het voortgezet onderwijs minder
gunstig verloopt dan die van leerlingen in de
rest van Nederland. Uit eerder onderzoek is
gebleken dat de eerdere prestaties verreweg
de meeste invloed hebben op de bereikte on-
derwijspositie in het voortgezet onderwijs,
wat overeenkomt met het meritocratische
ideaal van het Nederlandse onderwijs. De la-
gere prestaties van Friese leerlingen in het
basisonderwijs zouden daarom tot gevolg
kunnen hebben dat de bereikte onderwijspo-
sitie in het voortgezet onderwijs van leerlin-
gen in Friesland lager is dan die van leerlin-
gen in de rest van Nederland. Naast de
prestaties bleken er echter nog andere ken-
merken van leerlingen – een meestal beschei-
den – invloed te hebben op de bereikte on-
derwijspositie. Het rendement van leerlingen,
in termen van bereikte onderwijspositie ten
opzichte van het aanvangsniveau, bleek
samen te hangen met sociaaleconomische
status, sekse, etniciteit (Dekkers, Bosker, &
Driessen 2000; Driessen, Doesborgh, Le-
doux, Overmaat, Roeleveld, & Van der Veen,
2005; Luyten, 2004; Sammons, 1995; Van
der Werf, Lubbers, & Kuyper, 2002), presta-
tiemotivatie (Kuyper, Van der Werf, & Lub-
bers, 2000), streefniveau van de ouders (De
Boer, Bosker, & Van der Werf, in druk; Van
der Hoeven-van Doornum, 1994) en onjuiste
advisering of onjuiste leerkrachtverwach-
tingen (De Boer, Bosker, & Van der Werf, in
druk; Jussim & Harber, 2005; Koeslag &
Dronkers, 1994; Madon, Jussim, & Eccles,
1997). In Friesland is het streefniveau van de
ouders lager (De Boer et al., 2006) en worden
leerlingen ondergeadviseerd ten opzichte van
de leerlingen in de rest van Nederland. Deze
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twee kenmerken hebben een negatieve in-
vloed op het rendement van leerlingen en
zouden daarom tot gevolg kunnen hebben dat
het rendement van leerlingen in Friesland
lager is.

Verschillen in schoolsucces die niet ver-
klaard kunnen worden door de prestaties, zijn
echter in strijd met het meritocratische ideaal
van het Nederlandse onderwijs. Het merito-
cratische gehalte van het voortgezet onder-
wijs blijkt voornamelijk in het geding te zijn
op keuze- en selectiemomenten, zoals het ad-
vies, de plaatsing in het eerste jaar en de vak-
kenkeuze en bij het voortijdig schoolverlaten.
Op deze momenten hebben de achtergrond-
en leerlingkenmerken enige invloed op het
verloop van de schoolloopbaan. Op andere
momenten in het voortgezet onderwijs is het
effect van deze kenmerken op het school-
succes duidelijk afgenomen ten opzichte van
de effecten hiervan op het schoolsucces in het
basisonderwijs (Meijnen, 2004). Een even-
tueel regio-effect op schoolsucces, naast en
boven effecten van eerdere prestaties, is be-
zien vanuit het meritocratische ideaal echter
eveneens een duidelijke aanwijzing van ge-
brekkig functionerend onderwijs.

2.2  Thuistaal en meertaligheid
De situatie in Friesland verschilt in nog een
opzicht van die in de rest van Nederland; de
provincie heeft namelijk een eigen taal. De
Provincie Fryslân (2006) heeft in een nota
uiteengezet dat ze beleid zal voeren om meer-
taligheid op scholen te stimuleren. Hiermee
hoopt de provincie dat scholen de kerndoelen
Fries vaker halen en dat de meertaligheid van
leerlingen zal leiden tot betere prestaties en
schoolloopbanen. De provincie wil het drie-
talige onderwijsmodel stimuleren naar aan-
leiding van de resultaten van een onderzoek
naar het project De drietalige school, waarin
op een aantal basisscholen een drietalig 
systeem is ingevoerd (Nederlands, Fries en
Engels). Uit dit onderzoek bleek dat leerlin-
gen in Friesland, die op een drietalige school
zitten, even goed presteren op Nederlands als
Friese leerlingen in de controlegroep. Het
meertalige onderwijs leidde dus niet tot een
verslechtering van de taalvaardigheid Neder-
lands. De Friese taalvaardigheid van de leer-
lingen op de drietalige scholen was wel beter

dan die van de leerlingen uit de controlegroep
(Van Ruijven, 2007). De provincie gaat ervan
uit dat meertaligheid zal leiden tot betere
prestaties op het cognitieve en communica-
tieve vlak. Een internationale literatuurstudie
naar de invloed van meertaligheid op de pres-
taties leverde hier enig bewijs voor (Herder
& De Bot, 2005). Analyses van het spreken
van Fries of Nederlands dialect in de thuis-
situatie – immers, ook dan is er sprake van
meertaligheid van leerlingen, omdat op
school de voertaal Nederlands is – lieten
geen eenduidig beeld zien. Een aantal onder-
zoeken toonde aan dat Friestalige of Neder-
lands dialect sprekende leerlingen slechter
presteren dan Nederlands sprekende leer-
lingen (Jansen Heijtmajer & Cremers, 1993;
Boves & Vousten, 1996), maar in het onder-
zoek van Driessen en Withagen (1999), waar-
in vervolgens voor sociaaleconomische status
en provincie werd gecontroleerd, verdween
het negatieve effect. Weer andere onderzoe-
ken lieten geen verschillen zien in prestaties
(De Jong & Riemersma, 1996; Ytsma, 1999)
en een vrij recent onderzoek van Kraaykamp
(2005) toonde juist aan dat ook na controle
voor sociaaleconomische status dialect spre-
ken een negatieve invloed heeft op de bereik-
te onderwijspositie. In dit laatste onderzoek
is gekeken naar het bereikte opleidingsniveau
van mensen tussen de 21 en 70 jaar oud. Het
negatieve effect van het spreken van een dia-
lect op het onderwijsniveau bleek kleiner te
zijn voor de jongere generaties dan voor de
oudere generaties.

3 Methode

Voor de beantwoording van de onderzoeks-
vragen zijn drie aspecten van het school-
succes van leerlingen in acht genomen: de
onderwijspositie, het rendement en het ge-
middelde examencijfer. Over een periode van
vijf jaar is voor elk jaar, door middel van
meerniveau-analyse, onderzocht of er ver-
schillen zijn in onderwijspositie en in ren-
dement, in termen van bereikte onderwijs-
positie ten opzichte van het prestatieniveau
bij aanvang, tussen leerlingen in Friesland en
leerlingen in de rest van Nederland. Boven-
dien is nagegaan wat de invloed is van leer-
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lingkenmerken op mogelijke verschillen in
rendement tussen Friesland en de rest van
Nederland, waarbij ook is onderzocht of
thuistaal en tweetaligheid van leerlingen een
effect hebben op het rendement. De reden dat
geanalyseerd is of er verschillen zijn in ge-
middeld cijfer op het eindexamen tussen leer-
lingen in Friesland en de rest van Nederland,
is dat we verwachten dat de grotere mate van
onderadvisering in Friesland hogere examen-
cijfers tot gevolg heeft. Uit onderzoek bleek
dat leerlingen met een onderadvies de ach-
terstand in onderwijspositie die dit oplevert
aan de start van het voortgezet onderwijs,
niet volledig inlopen gedurende de school-
loopbaan (De Boer, Bosker, & Van der Werf,
in druk). Hierdoor vermoeden we dat er meer
Friese leerlingen op een te laag onderwijsni-
veau examen doen dan leerlingen in de rest
van Nederland. Een logisch gevolg hiervan
zou zijn dat het examen voor Friese leer-
lingen makkelijker is en zij dus een hoger cij-
fer halen.

3.1  Data
Voor de analyses is gebruik gemaakt van ge-
gevens uit VOCL’99. Dit bestand bestaat uit
gegevens van 19.391 leerlingen die in school-
jaar 1999/2000 in de eerste klas zaten. De
leerlingen zijn geselecteerd door een steek-
proef te trekken van schoolvestigingen. Alle
eersteklassers op deze vestigingen zijn ver-
volgens bij het onderzoek betrokken. Meer-
niveau-analyse was daarom de aangewezen
methode voor de analyses, omdat hiermee
recht wordt gedaan aan de trapsgewijze ma-
nier van steekproeftrekking. De leerlingen
vormden het laagste niveau, de schoolvesti-
ging het hoogste. 

Het onderzoek naar het schoolsucces is
beperkt tot leerlingen die ten hoogste een
vmbo-advies hebben gekregen. Binnen deze
groep zijn er meer leerlingen met een onder-
advies in vergelijking met leerlingen met een
advies hoger dan vmbo. Omdat juist onder-
advisering mogelijk een negatieve invloed
heeft op het rendement van de Friese leer-
lingen, is voor deze selectie gekozen. In de
steekproef heeft 56,7% van de leerlingen in
Friesland ten hoogste een vmbo-advies en
48,9% van de leerlingen in de rest van Ne-
derland.

Van de leerlingen is de onderwijspositie
tot en met het vijfde jaar bekend. Alleen die
leerlingen van wie alle informatie over de ge-
bruikte variabelen beschikbaar is, zijn bij de
analyse van de onderwijspositie en het rende-
ment betrokken. Dit resulteerde in een onder-
zoeksgroep van 5.301 leerlingen; 359 in
Friesland en 4.942 in de rest van Nederland.
De examencijfers zijn bekend tot en met
2006. Dit betekent dat van leerlingen, die
binnen zeven jaar na de start in het voort-
gezet onderwijs examen hebben afgelegd, de
cijfers bekend zijn. De omvang van de on-
derzoeksgroep bij de analyse van de examen-
cijfers was ietwat kleiner dan die bij de 
analyse van de onderwijspositie en het rende-
ment, namelijk 5.056 leerlingen (332 in
Friesland en 4.724 in de rest van Nederland),
omdat een aantal leerlingen geen examen had
gedaan en omdat van een aantal leerlingen de
cijfers niet bekend waren. 

3.2  Variabelen
Er zijn twee indicatoren gebruikt voor het
schoolsucces van leerlingen. De eerste is de
onderwijspositie op de leerjarenladder. De
score op de leerjarenladder wordt bepaald
door het leerjaar en het onderwijstype van de
leerling (Bosker & Van der Velden, 1989). De
leerjarenladder is zo gedefinieerd dat iemand
die de hoogste positie in het voortgezet 
onderwijs behaald heeft, dat wil zeggen 
geslaagd is voor het vwo, de score 12 krijgt.
Alle andere posities zijn 12 punten minus het
aantal jaren dat nodig is om tot de top te
komen. Van alle leerlingen is, vanaf het ad-
vies, gedurende vijf jaren de score op de leer-
jarenladder bepaald. Het vmbo is ingedeeld
in drie niveaus die als volgt overeenkomen
met de oude niveaus: het leerwegondersteu-
nend onderwijs en het leerwerktraject zijn
gelijk aan het voormalige ivbo, de basis-
beroepsgerichte en kaderberoepsgerichte
leerweg zijn gelijk aan het oude vbo en de
gemengde en theoretische leerweg zijn gelijk
aan de vroegere mavo. Wanneer een leerling
leerwegondersteunend onderwijs ontvangt of
een leerwerktraject volgt, dan is de leerling
ongeacht de gevolgde leerweg in deze cate-
gorie ingedeeld. Hoewel het leerwegonder-
steunend onderwijs formeel geen apart niveau
is, is het wel als aparte categorie opgenomen
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in de analyses. De reden hiervoor is dat het
niveau van leerlingen, die in aanmerking
komen voor het leerwegondersteunend on-
derwijs, meestal wat lager is dan dat van de
andere vmbo-leerlingen. 

Van leerlingen die normaal doorstromen
stijgt de score op de leerjarenladder elk jaar
met één punt. Leerlingen die blijven zitten in
hetzelfde onderwijstype blijven steken op de-
zelfde score als het afgelopen jaar, net als
leerlingen die afstromen naar één onderwijs-
type lager, maar wel overgaan. Bij de analyse
van het rendement is de onderwijspositie in
het onderzochte jaar de afhankelijke varia-
bele en is de score op de Entreetoets opgeno-
men als covariaat om te corrigeren voor het
prestatieniveau bij aanvang.

De tweede indicator voor het school-
succes is het gemiddelde cijfer op het Cen-
traal Schriftelijk Examen. Van de eerste keer
dat leerlingen centraal examen hebben ge-
daan is het gemiddelde cijfer berekend over
de vakken. Herkansingen zijn niet meegeteld.

De leerlingkenmerken zijn als volgt ge-
operationaliseerd:
• De score op de Entreetoets is gebruikt als

maatstaf voor de prestaties bij aanvang
van het voortgezet onderwijs. De toets be-
staat uit onderdelen taal, rekenen en infor-
matieverwerking. De betrouwbaarheid
(coëfficiënt �) van de totale toets is 0,90,
die van de afzonderlijke onderdelen be-
draagt respectievelijk 0,74, 0,83 en 0,79.
De maximumscore is 60. 

• Friesland. In het VOCL-bestand hebben
alle leerlingen een provinciecode, die aan-
geeft in welke provincie de leerling
woont. De code is verkregen uit het basis-
bestand dat het CBS bij de start van
VOCL’99 heeft aangelegd. De informatie
over de provincie is gedichotomiseerd in de
categorieën rest Nederland en Friesland.

• Het schooladvies dat de leerling aan het
einde van het basisonderwijs heeft ont-
vangen voor het te volgen type voortgezet
onderwijs. Het advies van de leerlingen is
opgevraagd bij de scholen voor voortgezet
onderwijs. Het advies is als volgt ge-
scoord: 2 = leerwegondersteunend onder-
wijs, 3 = vmbo basis- en kaderberoeps-
gerichte leerweg en 4 = vmbo gemengde
en theoretische leerweg. Gecombineerde

adviezen hebben een score die tussen de
scores van de betreffende adviezen in ligt.
Wanneer het advies als onafhankelijke 
variabele in de analyses is opgenomen, 
is omwille van de interpreteerbaarheid de
z-score gebruikt. In alle andere gevallen is
de oorspronkelijke score van de variabele
gebruikt.

• Sociaaleconomische status (ses). In een
vragenlijst, die in het eerste cohortjaar is
afgenomen bij de ouders van de cohort-
leerlingen, is gevraagd naar het oplei-
dingsniveau van beide ouders. De sociaal-
economische status van de leerling is
bepaald op basis van het hoogst behaalde
diploma binnen het gezin. Er worden
zeven categorieën onderscheiden, van 1 =
geen lager onderwijs voltooid tot en met 
7 = hoger onderwijs derde trap afgerond.
Overigens komt de waarde 1 bij geen en-
kele leerling voor.

• Sekse. De informatie over de sekse van de
leerlingen is verkregen uit de administra-
ties van de scholen waarop de cohortleer-
lingen in de eerste klas zaten.

• Etniciteit, opgesplitst in de categorieën 
allochtoon en autochtoon. Wanneer zowel
het kind als de beide ouders in Nederland
geboren zijn dan is het kind ingedeeld 
in de categorie autochtoon; in alle andere
gevallen in de categorie allochtoon. De 
informatie over de etniciteit is eveneens
verkregen door middel van de ouder-
vragenlijst, waarin gevraagd is naar het
geboorteland van het kind zelf en van
beide ouders.

• Prestatiemotivatie van de leerling. De
prestatiemotivatie is gemeten met negen
items die waren opgenomen in de leer-
lingvragenlijst, die afgenomen is in het
eerste leerjaar. Een voorbeeld van een
item luidt: “Bij het leren stel ik … eisen
aan mezelf”, met als antwoordmogelijk-
heden 1 = geen hoge, 2 = een beetje hoge,
3 = vrij hoge en 4 = hoge. De negen items
vormen samen een redelijk betrouwbare
schaal, met een coëfficiënt � van 0,74. De
score van de leerling op prestatiemotivatie
is gelijk aan de gemiddelde itemscore op
de negen items, waarbij de score 1 een
lage en de score 4 een hoge prestatiemoti-
vatie weergeeft.
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• Streefniveau ouders. Het streefniveau van
de ouders is gemeten door de ouders de
vraag voor te leggen: “Welke opleiding
wilt u dat uw kind minimaal afmaakt?”
De antwoordmogelijkheden zijn verwerkt
tot de volgende categorieën: leerwegon-
dersteunend onderwijs (1), vmbo basis- of
kaderberoepsgerichte leerweg (2), vmbo
(3) vmbo gemengde of theoretische leer-
weg of mbo (4), havo of hbo (5), vwo of
wo (6). Indien de ouders geen mening
hebben ingevuld, wat in 5,8% van de 
gevallen zo is, dan is het advies van de
leerling als vervanging genomen. Bij ge-
combineerde adviezen is het laagste 
onderwijstype bepalend. Wanneer het ad-
vies niet bekend was, is het antwoord
geen mening als ontbrekend gescoord.

• Thuistaal. In de oudervragenlijst is ge-
vraagd naar de taal die het kind spreekt
met elk van zijn of haar ouders. Aan de
hand van deze gegevens is de variabele
thuistaal gemaakt. De categorie alleen
Nederlands sprekend bestaat uit leer-
lingen die met beide ouders Nederlands
spreken, de categorie alleen Fries of 
Nederlands dialect uit leerlingen die met
beide ouders Fries of Nederlands dialect
spreken, de categorie tweetalig bestaat uit
leerlingen die met elk van de ouders een
andere taal spreken en de categorie alleen
overige taal uit leerlingen die met beide
ouders een andere taal dan hierboven ver-
meld spreken. 

In de analyses van de examencijfers zijn te-
vens drie indicatoren van de schoolloopbaan
opgenomen, die mogelijk van invloed zijn op
het gemiddelde examencijfer. De gegevens
hiervan zijn opgevraagd bij de scholen:
• Onderwijstype examen. Deze variabele

bevat de volgende categorieën: vmbo met
leerwegondersteuning of leerwerktraject
(lwoo/lwt), vmbo basisberoepsgerichte
leerweg (bbl), vmbo kaderberoepsgerichte
leerweg (kbl), vmbo gemengde leerweg
(gl), vmbo theoretische leerweg (tl), havo
en vwo.

• Zittenblijven. Nagegaan is of leerlingen
zonder vertraging in het examenjaar zijn
aangekomen. Leerlingen die niet zijn blij-
ven zitten, zijn ingedeeld in de categorie
niet blijven zitten en leerlingen die een of

meerdere keren zijn blijven zitten in de
categorie wel blijven zitten.

• Doorstroom. Het onderwijstype waarin
examen is gedaan, is vergeleken met het
advies van de leerlingen. Indien tussen
beide sprake is van een niveauverschil,
betekent dit dat de leerling is af- of opge-
stroomd gedurende de schoolloopbaan.
De score op de variabele doorstroom is
bepaald door het onderwijstype waarin
examen is gedaan en het advies uit te
drukken in een score op de leerjarenlad-
der, waarbij alleen rekening is gehouden
met het onderwijstype en niet met het
leerjaar. Leerlingen die leerwegondersteu-
nend onderwijs of een leerwerktraject
hebben gevolgd, zijn ingedeeld op het ni-
veau lwoo, ongeacht de gevolgde leerweg.
Het lwoo-niveau staat voor de score 2,
vmbo-bbl en -kbl krijgen de score 3,
vmbo-gl en -tl score 4, havo score 5 en
vwo score 6. Vervolgens is de score voor
het onderwijstype waarin examen is ge-
daan, verminderd met de adviesscore. Een
positieve uitkomst betekent opstroom en
een negatieve uitkomst afstroom.

In Tabel 1 zijn de verdelingskenmerken van
de beschreven variabelen weergegeven. De
laatste twee kolommen van de tabel zijn ge-
wijd aan de verschillen tussen Friesland en
de rest van Nederland. In de kolom Friesland
is aangegeven of de verschillen in score 
tussen leerlingen in Friesland en de rest van
Nederland significant zijn. De referentiecate-
gorieën voor de categorische variabelen zijn:
leerlingen in de rest van Nederland, jongens,
autochtonen, leerlingen die niet zijn blijven
zitten, alleen Nederlands sprekenden en
vmbo-tl-examen. Dit geldt voor alle analyses
waarover wordt gerapporteerd in het artikel.
Omwille van de interpreteerbaarheid is in de
meerniveau-analyses de gestandaardiseerde
score van de niet-categorische onafhankelij-
ke variabelen gebruikt, zodat het gemiddelde
nul is en de standaarddeviatie één. Standaar-
disatie vond plaats op basis van de 5.301
cases die betrokken zijn bij de rendements-
analyse. Het aantal cases voor de analyse van
de examencijfers wijkt hier iets vanaf, maar
leidde slechts tot marginale verschillen in 
z-scores. Vandaar dat bij deze analyse ge-
bruik gemaakt is van dezelfde z-scores als bij
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de rendementsanalyse. De afhankelijke varia-
belen zijn niet omgezet in een z-score, zodat
aan de effecten van de onafhankelijke varia-
belen nog direct te zien is wat de invloed
daarvan is op de oorspronkelijke score op de
afhankelijke variabele en aan het intercept
nog direct te zien is wat de gemiddelde score
is op de afhankelijke variabele. 

3.3  Representativiteit van VOCL’99
Aan de hand van gegevens van de Inspectie
van het Onderwijs is nagegaan of de leer-
lingen uit VOCL’99 representatief zijn voor
alle leerlingen in Nederland. Volgens ge-
gevens van de Inspectie van het Onderwijs is
het gemiddelde schooladvies in 1999, uitge-
drukt in een score op de leerjarenladder, van
de leerlingen in Friesland 4,19 en in de rest
van Nederland 4,28. Dit betekent dat Friese

leerlingen gemiddeld een maand achterstand
hebben ten opzichte van de leerlingen in de
rest van Nederland (een volledig punt ver-
schil op de leerjarenladder betekent namelijk
één leerjaar verschil, en een tiende punt ver-
schil dus een maand). De achterstand van
Friese leerlingen aan het einde van het basis-
onderwijs lijkt dus mee te vallen. In de steek-
proef van VOCL zijn de verschillen duidelijk
groter, namelijk een gemiddeld advies van
4,04 in Friesland en 4,34 in de rest van Ne-
derland (berekend op basis van alle leer-
lingen en dus niet alleen de leerlingen met
ten hoogste een vmbo-advies). Hoewel popu-
latiebreed gezien het verschil niet erg groot is
tussen Friesland en de rest van Nederland,
lijkt het lagere schooladvies in Friesland wel
tot gevolg te hebben dat er meer leerlingen
naar het vmbo gaan dan in de rest van Ne-
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derland. Populatiebreed doen er namelijk
3,6% meer leerlingen in Friesland vmbo-
examen dan in de rest van Nederland (In-
spectie van het Onderwijs, 2003, 2004 en
2005; http://www.owinsp.nl/nl/home). Bin-
nen VOCL’99 is het deelnamepercentage aan
het vmbo-examen in Friesland 15,2% hoger.
De verschillen tussen leerlingen in Friesland
en de rest van Nederland zijn in de steekproef
dus uitvergroot ten opzichte van de popula-
tiebrede verschillen.

3.4  Selectiviteit van de uitval binnen
VOCL’99
Nagegaan is of er sprake is van selectieve uit-
val binnen de steekproef. Van de leerlingen
met ten hoogste een vmbo-advies, heeft in
Friesland 18,2% en in de rest van Nederland
20,5% geen valide waarde op de onderwijs-
positie in het vijfde jaar. Deze leerlingen heb-
ben voortijdig de school verlaten of zijn door
wisseling van school uit het oog verloren.
Uiteindelijk is echter 36,1% van de leerlin-
gen in Friesland niet bij de analyse betrokken
en 33,1% in de rest van Nederland. De reden
hiervoor is dat deze leerlingen niet op alle in
de analyse gebruikte variabelen een valide
waarde hebben. De uitval onder deze groep
leerlingen blijkt voor een aantal variabelen
selectief te zijn. Voor zowel Friesland als de
rest van Nederland geldt dat de leerlingen,
die wel bij de analyses zijn betrokken, een
hoger advies en gedurende vijf jaren een 
hogere onderwijspositie en een hogere score
voor de Entreetoets en sociaaleconomische
status hebben, er minder jongens en alloch-
tonen zijn, en leerlingen in een hoger onder-
wijstype examen doen. De mate van selecti-
viteit van de uitval is in Friesland ongeveer
gelijk aan die in de rest van Nederland. In de
rest van Nederland is er bovendien selectieve
uitval voor het streefniveau van de ouders,
het eindexamencijfer en de doorstroom. De
bij de analyses betrokken leerlingen scoren
hoger op deze variabelen. 

Omdat er tussen Friesland en de rest van
Nederland een grote overlap is in wijze waar-
op de geselecteerde leerlingen afwijken van
de niet-geselecteerde leerlingen, zal er geen
noemenswaardige vertekening van de resul-
taten plaatsvinden. 

De uitval van leerlingen die wel bij de

rendementsanalyse zijn betrokken, maar niet
bij de analyse van de examencijfers, is in
Friesland iets hoger dan in de rest van Ne-
derland (respectievelijk 7,5% en 4,4%). In
Friesland zijn meer meisjes en leerlingen die
tweetalig of alleen in een overige taal worden
opgevoed uitgevallen en is het streefniveau
van de ouders hoger van de uitvallers. Van-
wege het kleine aantal leerlingen waren de
verschillen in toetsscore, advies en onder-
wijspositie in het vijfde jaar niet significant,
maar de trend is dat de uitgevallen leerlingen
in Friesland beter presteren dan de Friese
leerlingen die wel bij de analyse van de 
examencijfers zijn betrokken. In de rest van
Nederland is de score op de Entreetoets, het
advies en de onderwijspositie in het vijfde
jaar lager van de leerlingen die zijn uitge-
vallen en zijn er minder leerlingen die thuis
alleen Fries of Nederlands dialect spreken.
Door de geringe omvang van de uitval en
doordat de gevonden verschillen tussen de
uitgevallen leerlingen en de leerlingen die
wel bij de analyse van de examencijfers zijn
betrokken niet groot zijn, zal de invloed van
de selectieve uitval op de resultaten verwaar-
loosbaar klein zijn. 

4 Resultaten

De resultaten met betrekking tot verschillen
in het schoolsucces tussen leerlingen in
Friesland en de rest van Nederland zullen
eerst worden besproken; de invloed van
thuistaal en meertaligheid op het school-
succes komt daarna aan bod.

4.1  Verschillen in schoolsucces 
tussen leerlingen in Friesland 
en de rest van Nederland

Onderwijspositie en rendement
Aan de hand van meerniveau-analyse zijn de
onderwijspositie en het rendement per jaar
onderzocht. Hierdoor wordt duidelijk of de
schoolloopbaan van leerlingen in Friesland
anders verloopt dan die van leerlingen in 
de rest van Nederland. De resultaten van de
analyse staan in Tabel 2. Voor elk jaar is een
startmodel getoetst, waarin te zien is of er
verschillen zijn in onderwijspositie tussen
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leerlingen in Friesland en de rest van Neder-
land. Om te onderzoeken of er rendements-
verschillen zijn, is daarna eerst voor elk jaar
een model getoetst met als afhankelijke 
variabele de onderwijspositie van de leerling
in het betreffende jaar en de score op de 
Entreetoets als covariaat. Dit model (in de
tabel toetsmodel genoemd) maakt inzichte-
lijk of verschillen in onderwijspositie tussen
leerlingen in Friesland en de rest van Neder-
land kunnen worden verklaard door de pres-
taties bij aanvang. Vervolgens is het advies-
model getoetst. In dit model is, naast de
prestaties, gecontroleerd voor het advies van
de leerling (behalve natuurlijk in het model
met het advies als afhankelijke variabele).
Omdat is gecorrigeerd voor de prestaties, is
het effect van advies op te vatten als het ef-
fect van onjuiste advisering. Immers, dat deel
van het advies dat samenhangt met de presta-
ties, is al opgenomen in het model door de
variabele toets. Tot slot is het eindmodel ge-
toetst. Hieraan zijn, naast de prestaties en het
advies, de leerlingkenmerken toegevoegd,
zodat te zien is of de gevonden effecten ver-
klaard kunnen worden door verschillen in
leerlingkenmerken. In de modellen waaraan
het advies en het streefniveau van de ouders
zijn toegevoegd, is eveneens geanalyseerd of
er een interactie-effect is tussen deze varia-
belen en de variabele Friesland. De reden
hiervoor is dat in het bijzonder van deze twee
variabelen een effect werd verwacht op het
schoolsucces in Friesland. De interactie-
effecten tussen de andere leerlingkenmerken
en Friesland zijn alleen in het vijfde jaar 
onderzocht.

In de startmodellen van Tabel 2 is te zien
dat de onderwijspositie van Friese leerlingen
lager is bij het advies, het tweede, vierde en
vijfde jaar. De achterstand in onderwijsposi-
tie is na vijf jaren 0,2 punten, wat overeen-
komt met twee maanden onderwijs. In de
toetsmodellen is vervolgens te zien dat ook
na controle voor de prestaties het advies van
Friese leerlingen lager is. Dit duidt op onder-
advisering van de Friese leerlingen. In de
modellen voor de volgende jaren is te zien
dat na correctie voor de prestaties alleen in
het tweede jaar de onderwijspositie van de
Friese leerlingen lager is. Na vijf jaren zijn er
dus geen rendementsverschillen meer, wan-

neer gecontroleerd is voor de prestaties bij
aanvang. In de adviesmodellen is af te lezen
dat dit ook geldt na correctie voor het advies.
Er blijkt in de eerste twee jaren echter wel
een significant interactie-effect te zijn tussen
het advies en Friesland. Ten opzichte van
leerlingen in de rest van Nederland hebben
Friese leerlingen met een lager advies bij ge-
lijke prestaties – een onderadvies – een hoger
rendement. Dit effect is verdwenen in de
daaropvolgende jaren. De eindmodellen
tonen aan dat de gevonden resultaten niet
veranderen nadat wordt gecontroleerd voor
de leerlingkenmerken. Alleen de significante
interactie-effecten tussen Friesland en het
advies zijn iets afgenomen in omvang. Het
getoetste interactie-effect tussen Friesland en
het streefniveau van de ouders blijkt signifi-
cant te zijn bij het advies, het eerste en het
tweede jaar. Bij het advies is het positieve ef-
fect van het streefniveau op het rendement in
Friesland iets groter dan in de rest van Ne-
derland en in het eerste en tweede jaar juist
kleiner. Er bleken in het vijfde jaar geen sig-
nificante interacties te zijn tussen Friesland
en de overige leerlingkenmerken. 

Voor de overige leerlingkenmerken geldt
dat er na vijf jaar nog een positief effect is
voor sociaaleconomische status, prestatie-
motivatie en streefniveau van de ouders en
dat meisjes een hoger rendement behalen.
Ook het advies blijkt naast de toetsprestaties
nog steeds een positief effect te hebben. Etni-
citeit heeft geen invloed op het rendement in
het vijfde jaar. 

Opstroom, afstroom en zittenblijven 
Omdat het rendement van leerlingen beïn-
vloed wordt door afstroom naar een lager on-
derwijstype, opstroom naar een hoger onder-
wijstype en zittenblijven, is nagegaan of er
op deze gebieden sprake is van verschillen
tussen leerlingen in Friesland en de rest van
Nederland. Het is voor een leerling uiteinde-
lijk vaak gunstiger om een jaar te blijven zit-
ten in een hoger onderwijstype, dan om niet
te blijven zitten maar wel af te stromen naar
een lager onderwijstype. Daardoor daalt na-
melijk het niveau waarop de leerling examen
zal doen. 

In Tabel 1 is te zien dat leerlingen in
Friesland 5,08% minder vertraging hebben
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opgelopen door zittenblijven. De mate waar-
in leerlingen afstromen of opstromen is te
zien in Tabel 3. Per adviescategorie is aan-
gegeven welk percentage leerlingen met het
betreffende advies examen heeft gedaan in
welk onderwijstype. De leerwegen bbl en kbl
zijn qua niveau aan elkaar gelijk gesteld,
evenals de leerwegen gl en tl. De lege cellen
in de tabel betekenen dat het percentage nul
is. In de gearceerde cellen staan de percen-
tages vermeld waarbij het advies en het on-
derwijstype in het examenjaar met elkaar
overeenkomen. Alle cellen boven de grijze
blokken tonen de afstroom aan en alles onder
de grijze blokken de opstroom. De percenta-

ges afstroom en opstroom zijn per advies ver-
meld. Een opvallend verschil tussen leerlin-
gen in Friesland en de rest van Nederland is
dat Friese leerlingen met een bbl/kbl/gl/tl-
advies en een gl/tl-advies minder vaak ops-
tromen naar het havo of vwo dan leerlingen
in de rest van Nederland. In de laatste kolom
is de totale afstroom en opstroom vermeld.
Dit is berekend door het gewogen gemiddel-
de te nemen van de percentages per advies.
Aan de gewogen percentages is te zien dat
Friese leerlingen vaker afstromen en minder
vaak opstromen. Netto (afstroom/opstroom)
is er sprake van 7,7% vaker afstromen in
Friesland. Als de afgestroomde en opge-

Tabel 2

Onderwijspositie en rendement per jaar
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Percentuele verdeling per advies van onderwijstype waarin examen is gedaan en frequentie van afstroom

en opstroom
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stroomde leerlingen allemaal precies één on-
derwijstype zouden afstromen respectievelijk
opstromen, dan resulteert dit in een rende-
mentsachterstand van 0,08 punten (7,7 : 100)
in Friesland. Vergelijken we echter de in
Tabel 1 vermelde gemiddelde scores voor
Friesland en de rest van Nederland op de va-
riabele doorstroom, waarbij bij de bereke-
ning van de score rekening is gehouden met
de mate van afstroom en opstroom, dan blijkt
dat de afstroom in Friesland sterker is dan in
de rest van Nederland. De score op de varia-
bele doorstroom is voor Friesland 0,16 pun-
ten negatiever dan in de rest van Nederland.
De Friese leerlingen stromen dus vaker en
verder af dan leerlingen in de rest van Neder-
land. 

Examencijfers
Tot slot is onderzocht of leerlingen in Fries-
land ook verschillen in hun examencijfers ten
opzichte van de leerlingen in de rest van Ne-
derland. In de paragraaf waarin de methode
werd beschreven, werd gesteld dat de onder-
advisering mogelijk zou kunnen leiden tot

hogere examencijfers, doordat het onderad-
vies tot gevolg zou hebben dat leerlingen op
een lager niveau examen doen dan mogelijk.
Echter, uit de analyse bleek dat het effect van
de onderadvisering op het rendement en de
onderwijspositie in Friesland al aan het begin
van het voortgezet onderwijs verdwenen is.
De sterkere mate van afstroom in Friesland
zou daarentegen nog wel tot gevolg kunnen
hebben dat leerlingen in Friesland in een
lager onderwijstype terecht komen dan leer-
lingen met een zelfde prestatieniveau in de
rest van Nederland. Hierdoor zouden de exa-
mens voor de Friese leerlingen makkelijker
moeten zijn, waardoor zij hogere cijfers
halen. In Tabel 1 is te zien dat het gemiddel-
de examencijfer inderdaad hoger is in Fries-
land. Met behulp van meerniveau-analyse is
vervolgens onderzocht welke invloed school-
loopbaankenmerken en kenmerken van de
leerlingen hebben op de verschillen in ge-
middeld examencijfer. De resultaten van deze
analyse staan in Tabel 4. 

In het startmodel is te zien dat de examen-
cijfers van de Friese leerlingen gemiddeld



Tabel 4

Effecten van schoolloopbaan- en leerlingkenmerken op het examencijfer
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0,20 punten hoger zijn. In het stroommodel is
gecontroleerd voor de doorstroom. Hieruit
blijkt dat afgestroomde leerlingen een hoger
gemiddeld examencijfer behalen. Het ver-
schil in examencijfer tussen leerlingen in
Friesland en de rest van Nederland is hier-
door afgenomen. Wordt in het volgende
model ook gecorrigeerd voor de overige
schoolloopbaankenmerken, dan neemt het
verschil in gemiddelde examencijfer weer toe
tussen leerlingen in Friesland en de rest van
Nederland. Het effect van de doorstroom is
afgenomen. Het advies is niet in het model
opgenomen, vanwege de directe relatie tus-
sen het onderwijstype in het examenjaar en
het advies en de variabele doorstroom. Aan
het eindmodel zijn nog de leerlingkenmerken
toegevoegd. Deze zorgen slechts voor een
zeer lichte daling van het verschil ten opzich-
te van het model met alleen de schoolloop-
baankenmerken. De sterkere mate van af-

stroom in Friesland verklaart dus een klein
deel van het verschil in examencijfer, maar
de overige schoolloopbaankenmerken en de
leerlingkenmerken doen dat niet. Toetsing
van de interactie-effecten tussen Friesland en
de andere variabelen wees uit dat er alleen
een significant interactie-effect is tussen
Friesland en zittenblijven (het effect is 0,243;
SE = 0,142; p ≤ 0,05). Friese leerlingen die
zijn blijven zitten hebben een hoger gemid-
deld eindexamencijfer dan leerlingen in de
rest van Nederland. Het hoofdeffect van
Friesland daalde na opname van dit inter-
actie-effect tot 0,170 (SE = 0,057; p ≤ 0,01),
maar is daarmee nog steeds hoger dan in het
stroommodel.

Aan het eindmodel is verder nog te zien
dat het gemiddelde examencijfer positief sa-
menhangt met de toetsscore en sociaalecono-
mische status en negatief met prestatiemoti-
vatie. Jongens, autochtonen en leerlingen die
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niet zijn blijven zitten hebben hogere cijfers.
Het gemiddelde examencijfer is, ten opzichte
van leerlingen die vmbo tl-examen gedaan
hebben, hoger voor leerlingen die op een
lager niveau examen hebben gedaan en lager
voor leerlingen die op een hoger niveau exa-
men hebben gedaan. Het streefniveau van de
ouders heeft geen invloed op het gemiddelde
examencijfer.

Nagegaan is of het hogere gemiddelde
examencijfer van de Friese leerlingen tot een
hoger slagingspercentage voor het examen
heeft geleid. Dit bleek inderdaad het geval te
zijn: van de Friese examenleerlingen is
99,1% geslaagd, tegen 95,2% van de leerlin-
gen in de rest van Nederland (p ≤ 0,01).

4.2  De invloed van thuistaal en 
meertaligheid op het schoolsucces
In de eindmodellen van Tabel 2 is te zien dat
tweetalig opgevoede leerlingen een iets lager
rendement hebben bij het advies en in het
eerste leerjaar en een iets hoger rendement
hebben in het derde en vierde leerjaar dan
leerlingen die alleen Nederlands spreken. Bij
het advies en in het vierde en vijfde jaar is het
rendement van leerlingen die alleen in het
Fries of Nederlands dialect worden opgevoed
iets hoger dan dat van leerlingen die alleen
Nederlands spreken. Leerlingen die in een
overige taal worden opgevoed hebben alleen
een lager rendement bij het advies en in het
eerste jaar. In het vijfde jaar van het voortge-
zet onderwijs heeft dus alleen het thuis alleen
Fries of Nederlands dialect spreken nog een
klein positief effect op het rendement.

In Tabel 4 is te zien dat leerlingen die
thuis tweetalig worden opgevoed een 0,12
punten lager gemiddeld examencijfer hebben
dan leerlingen die thuis alleen Nederlands
spreken. Het cijfer van leerlingen die thuis al-
leen Fries of Nederlands dialect spreken of
alleen een overige taal spreken is niet anders
dan dat van leerlingen die thuis alleen Neder-
lands spreken.

5 Conclusies

De centrale vraag in dit artikel was of er ver-
schil is in schoolsucces in het voortgezet on-
derwijs tussen leerlingen in Friesland en de

rest van Nederland en of dit verklaard kan
worden door verschillen in eerdere prestaties,
door verschillen in andere leerlingkenmerken
en/of door afwijkende effecten van leerling-
kenmerken. Wanneer andere leerlingkenmer-
ken dan de prestaties van invloed zijn op het
schoolsucces, dan is het meritocratische prin-
cipe van het Nederlandse onderwijs in het ge-
ding. In het bijzonder van de onderadvisering
in Friesland en van het, in eerder onderzoek
geconstateerde, lagere streefniveau van de
Friese ouders werd een effect verwacht op
het schoolsucces, dat in strijd is met het me-
ritocratische principe. De lagere prestaties
van de Friese leerlingen aan het einde van 
het basisonderwijs zouden een legitieme ver-
klaring kunnen bieden voor verschillen in
schoolsucces.

Ter beantwoording van de centrale vraag
zijn, met behulp van meerniveau-analyse, de
onderwijspositie en het rendement, geduren-
de vijf jaren vanaf de start in het voortgezet
onderwijs, en de examencijfers van leer-
lingen in Friesland vergeleken met die van
leerlingen in de rest van Nederland. Onder
rendement is verstaan de bereikte onderwijs-
positie gegeven het prestatieniveau bij aan-
vang. De examencijfers zijn van zowel de 
onvertraagde als de vertraagde leerlingen be-
kend voor zover zij binnen zeven jaar na de
start in het voortgezet onderwijs examen heb-
ben afgelegd. De analyses hebben we beperkt
tot leerlingen met ten hoogste een vmbo-
advies. Binnen deze groep zijn er meer leer-
lingen met een onderadvies in vergelijking
met leerlingen met een advies hoger dan
vmbo. Omdat juist onderadvisering mogelijk
een negatieve invloed heeft op het rendement
van de Friese leerlingen, is voor deze selectie
gekozen. 

De resultaten lieten zien dat het school-
succes, uitgedrukt in de bereikte onderwijs-
positie, van leerlingen in Friesland in de
meeste jaren lager is dan die van leerlingen in
de rest van Nederland. De achterstand be-
droeg zowel bij het advies als in het vijfde
jaar na de start van het voortgezet onderwijs
ongeveer twee maanden. Na correctie voor
het prestatieniveau bij aanvang daalde het
aanvankelijke verschil in onderwijspositie.
Het advies van de Friese leerlingen bleek nog
steeds lager te zijn, wat duidt op onderadvi-



17
PEDAGOGISCHE

STUDIËN

sering, maar in het vijfde jaar waren er na
correctie voor het prestatieniveau bij aanvang
geen verschillen meer in bereikte onderwijs-
positie. Correctie voor het advies veranderde
niets aan de gevonden resultaten, evenals 
correctie voor de leerlingkenmerken sociaal-
economische status, sekse, etniciteit, presta-
tiemotivatie, streefniveau van de ouders en
thuistaal en meertaligheid. Tot en met het
tweede jaar bleken er nog significante inter-
actie-effecten te zijn tussen Friesland en het
advies en het streefniveau van de ouders,
maar in de daarop volgende jaren waren deze
effecten verdwenen. In het vijfde jaar waren
er eveneens geen significante interacties 
tussen Friesland en de overige leerling-
kenmerken. 

De resultaten in dit artikel bevestigen niet
dat de Friese leerlingen in een lager onder-
wijstype voortgezet onderwijs instromen dan
het advies was, zoals Van Ruijven (2003) rap-
porteerde. Een mogelijke verklaring voor de
tegengestelde resultaten is dat Van Ruijven
alleen de Friese gegevens heeft vergeleken
met die van Drenthe en Limburg, terwijl in
dit onderzoek een vergelijking is gemaakt
met leerlingen uit alle andere delen van Ne-
derland, maar waarbij alleen de leerlingen
met ten hoogste een vmbo-advies zijn ge-
selecteerd.

Rendementsverschillen tussen leerlingen
ontstaan door verschillen in afstroom, op-
stroom en zittenblijven. Uiteindelijk is het
voor leerlingen gunstiger om een jaar te blij-
ven zitten in een hoger onderwijstype dan om
niet te blijven zitten, maar wel af te stromen
naar een lager onderwijstype. Het afstromen
heeft namelijk tot gevolg dat leerlingen op
een lager niveau examen doen, waarna ze
vaak naar het tertiaire onderwijs toe gaan, in
plaats van dat ze naar een niveau hoger gaan
in het voortgezet onderwijs (Claassen &
Mulder, 2006). Een aanvullende analyse
toonde aan dat leerlingen in Friesland minder
vaak blijven zitten dan leerlingen in de rest
van Nederland, maar gemiddeld vaker en
sterker afstromen dan leerlingen in de rest
van Nederland. 

Als laatste aspect van het schoolsucces
zijn de examencijfers onderzocht. Hieruit
bleek dat leerlingen in Friesland gemiddeld
hogere examencijfers halen dan leerlingen in

de rest van Nederland. De sterkere mate van
afstroom in Friesland verklaarde een klein
deel van het verschil in examencijfer. De hy-
pothese dat de sterkere mate van afstroom in
Friesland tot gevolg heeft dat leerlingen op
een lager niveau examen doen dan mogelijk,
waardoor de examens makkelijker zijn en de
cijfers dus hoger, lijkt te kloppen. De overige
schoolloopbaankenmerken en de leerling-
kenmerken boden geen verklaring voor het
verschil in examencijfers. Correctie voor
deze kenmerken vergrootte het verschil juist.
Uit de resultaten bleek verder dat er alleen
een significant positief interactie-effect is
tussen Friesland en zittenblijven. 

De hogere examencijfers in Friesland be-
tekenen dat Friese leerlingen mogelijk een
hoger onderwijsniveau hadden aangekund. In
dat geval is er sprake van onderbenutting van
talent. Uit cijfers van de Inspectie van het
Onderwijs bleek dat Friese leerlingen vaker
examen in het vmbo doen in plaats van in een
hoger onderwijstype dan leerlingen in de rest
van Nederland. Deels zal dit een gevolg zijn
van het iets lagere prestatieniveau bij aan-
vang en deels zal dit te maken hebben met de
sterkere mate van afstroom.

Het antwoord op de onderzoeksvraag is
dus dat de bereikte onderwijspositie van Frie-
se leerlingen, vijf jaren na de start in het
voortgezet onderwijs, lager is en dat dit ver-
klaard kan worden door het lagere prestatie-
niveau bij aanvang. Het onderadvies, het la-
gere streefniveau van de ouders en de andere
leerlingkenmerken hebben in het vijfde jaar
voortgezet onderwijs geen invloed meer op
het rendement van leerlingen in Friesland. De
onderwijsachterstand die Friese leerlingen
aan het einde van het basisonderwijs hebben
opgelopen is dan ook onveranderd gebleven.
Het gemiddelde examencijfer van de Friese
leerlingen was hoger, wat voor een klein deel
te verklaren was doordat Friese leerlingen
vaker en sterker afstromen naar een lager 
onderwijstype dan leerlingen in de rest van
Nederland. 

Naast de onderzoeksvraag naar het ver-
schil in schoolsucces tussen leerlingen in
Friesland en de rest van Nederland, werd 
onderzocht wat de invloed van thuistaal en
tweetaligheid van leerlingen is op het school-
succes. De aanleiding hiervoor was dat de
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provincie Friesland beleid zal voeren om
meertaligheid van leerlingen te stimuleren en
daarvan verwacht dat leerlingen hierdoor
beter presteren. Ter beantwoording van deze
onderzoeksvraag is onderzocht of het rende-
ment en het gemiddelde examencijfer van
leerlingen die thuis alleen Fries of Neder-
lands dialect spreken, tweetalig worden op-
gevoed of alleen een overige taal spreken ver-
schilt van dat van leerlingen die thuis alleen
Nederlands spreken. In het vijfde jaar na de
start in het voortgezet onderwijs bleken al-
leen de leerlingen die thuis alleen Fries of
Nederlands dialect spreken een iets hoger
rendement (0,07 punten op de leerjarenlad-
der) te hebben dan de leerlingen die thuis 
alleen Nederlands spreken. Dit effect was 
gevonden na controle voor het advies en de
toetsscore en de eerder genoemde leerling-
kenmerken. In de inleiding werd gesteld dat
leerlingen die thuis een andere taal spreken
dan de schooltaal (het Nederlands) feitelijk
ook tweetalig zijn. Het gevonden positieve
effect van het Fries of Nederlands dialect
spreken op het rendement is echter zo klein
dat het vanuit dit perspectief niet nuttig lijkt
meertaligheid op scholen te stimuleren. De
analyse van de examencijfers wees uit dat
leerlingen die thuis tweetalig worden opge-
voed een 0,12 punten lager gemiddeld exa-
mencijfer hebben dan leerlingen die thuis 
alleen Nederlands spreken. Het cijfer van
leerlingen die thuis alleen Fries of Neder-
lands dialect spreken of alleen een overige
taal spreken is niet anders dan dat van leer-
lingen die thuis alleen Nederlands spreken.
Ook dit resultaat lijkt erop te wijzen dat het
nut, in termen van later schoolsucces, van het
stimuleren van meertaligheid op Friese scho-
len op zijn minst twijfelachtig is. 
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Abstract

Secondary school careers of students in the

province of Friesland: Differences in educa-

tional position, attainment and exam grades

between students from Friesland and the rest

of the Netherlands 

The issue of this article is whether success in se-

condary school of Frisian students differs from

students from the rest of the Netherlands and

whether this can be explained by differences in

prior achievement and/or differences in other stu-

dent characteristics. Multilevel-analyses were 

applied to examine differences in educational 

position, attainment and exam grades (GPA) of

5,301 students with at highest a recommendation

for the pre-vocational track. These students were

monitored for five years, while also background

information was gathered about their socio-eco-

nomic status, gender, ethnicity, achievement mo-

tivation, parents’ aspirations and home language.

The results showed that the educational position

of Frisians is lower and that this is due to lower

prior achievement. We found no difference in 

attainment, so initial differences in achievement

maintain. The GPA’s of Frisian students are 

higher, which is partly explained by the stronger

placement of Frisians to a lower educational

track. The second issue was whether multilin-

gualism of students raises the achievement level,

but convincing evidence for this was not found.




