
 

 

 University of Groningen

Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs
de Boer, Hester

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2009

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
de Boer, H. (2009). Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/d19b6683-4825-4a01-ab85-79150c6ef646


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs 
 
 
 
 
 
 

Hester de Boer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-90-367-3951-1  

 

© 2009. GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs. 

Rijksuniversiteit Groningen 

 

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm 

or any other means without written permission of the Director of the Institute. 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 

middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Instituut. 



 

 

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 

 
 
 
 
 
 
 

Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs 
 
 
 
 

Proefschrift 

 

 

 

 

ter verkrijging van het doctoraat in de 

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 

aan de Rijksuniversiteit Groningen 

op gezag van de 

Rector Magnificus, dr. F. Zwarts, 

in het openbaar te verdedigen op 

maandag 12 oktober 2009 

om 16.15 uur 

 

 

 

 

 

door 

 

 

 

 

 

Hester de Boer 

geboren op 6 augustus 1979 

te Harlingen



 

 

Promotores:  Prof. dr. M. P. C. van der Werf  

 Prof. dr. R. J. Bosker 

 

Beoordelingscommissie: Prof. dr. H. P. J. M. Dekkers 

 Prof. dr. W. J. C. M. van de Grift 

Prof. dr. W. H. A. Hofman 

 



 V 

Voorwoord 
 

Vijf jaar geleden bij mijn buluitreiking voor de studie onderwijskunde vroeg Greetje 

van der Werf of het me wat leek om een proefschrift te schrijven. Hier moest ik even 

over nadenken, maar na het zien van een aantal andere proefschriften zag ik het wel 

zitten. De keuze voor het onderzoeken van het schoolsucces van Friese leerlingen in 

het voortgezet onderwijs kwam voort uit alle publiciteit die er destijds was voor 

onderzoeksrapporten over de prestaties van Friese leerlingen in het basisonderwijs. 

In die rapporten werd geconcludeerd dat de prestaties van Friese leerlingen 

achterbleven bij de prestaties van leerlingen in de rest van Nederland. Onbekend 

bleef echter hoe het gesteld was met de prestaties van Friese leerlingen in het 

voortgezet onderwijs. Dit maakte me nieuwsgierig. Het GION beschikte over een 

groot gegevensbestand (VOCL’99) met informatie over zeer veel leerlingen in het 

voortgezet onderwijs, van wie er ruim duizend in Friesland woonden. Door dit 

bestand was het mogelijk om het schoolsucces van Friese leerlingen in het 

voortgezet onderwijs te onderzoeken. 

 

Mede dankzij de flexibiliteit van mijn promotores Greetje van der Werf en Roel 

Bosker was het mogelijk om al het werk vanuit huis te doen. Dit was vanwege 

gezondheidsproblemen namelijk de enige manier voor mij om het proefschrift te 

schrijven. Het werken aan het proefschrift heb ik met veel plezier gedaan. De 

afwisseling tussen het lezen van onderzoeksliteratuur, het uitvoeren van statistische 

analyses en het schrijven van de tekst is goed bevallen. Het overleg met Greetje en 

Roel ging vaak per e-mail en telefoon en af en toe kwamen ze bij mij thuis langs. 

Greetje en Roel, hartelijk dank voor jullie adviezen en opmerkingen! 

 

Mijn familie en vrienden wil ik bedanken voor hun interesse in het proefschrift. 

Elske en Ingrid, ik vind het erg leuk dat jullie mijn paranimfen willen zijn! Mijn 

studietijd begon ooit samen met jullie in Groningen en nu treffen we elkaar na 

zoveel jaren weer bij de Groninger universiteit. 
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1 
 

Theoretische achtergrond en onderzoeksvragen 
 

 

1.1 Inleiding 

 

Sinds 2000 zijn met enige regelmaat publicaties verschenen, waarin op basis van 

onderzoek geconcludeerd werd dat de schoolprestaties van Friese leerlingen lager 

zijn dan het landelijke gemiddelde. Deze berichten hebben het Friese onderwijsveld 

en de provincie wakker geschud en de noodzaak doen inzien dat er iets moet 

gebeuren om de prestaties te verhogen. De publicaties hadden in hoofdzaak 

betrekking op onderzoek naar de schoolprestaties in het basisonderwijs. Onduidelijk 

bleef hoe die onderwijsachterstand zich ontwikkelde in het Friese voortgezet 

onderwijs. Ook inzicht hierin is echter van belang om goed beleid op te kunnen 

stellen ter bestrijding van de onderwijsachterstand. Duidelijkheid is gewenst over de 

kwestie hoe de onderwijsachterstand van Friese leerlingen in het basisonderwijs zich 

ontwikkelt in het voortgezet onderwijs, zodat voor beleidsmakers en het 

onderwijsveld inzichtelijk wordt welke interventies nodig zijn in welke 

onderwijsfase. In dit proefschrift staat daarom de vraag centraal wat het 

schoolsucces is van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs.  

 In dit inleidende hoofdstuk zullen eerst de resultaten besproken worden van het 

eerdere onderzoek naar het schoolsucces van Friese leerlingen. Daarna wordt 

uitgelegd waarom het onwenselijk is dat de prestaties van Friese leerlingen 

achterblijven ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Vervolgens worden 

mogelijke verklaringen gegeven voor de lagere prestaties in Friesland, waarna de 

onderzoeksvragen geformuleerd worden.  

 

1.2 Theoretisch kader 

 

1.2.1 Schoolsucces van Friese leerlingen, resultaten van eerder onderzoek 

 

Basisonderwijs 

Uit onderzoek van Van Ruijven bleek dat leerlingen in Friesland een achterstand 

hebben ten opzichte van het landelijke gemiddelde. In 2000 rapporteerde Van 

Ruijven op basis van Prima-cohortgegevens van het schooljaar 1996/1997 dat Friese 

leerlingen met een leerlinggewicht van 1,00 (leerlingen uit de midden- en hogere 

sociaal-economische klassen) in groep vier een taalachterstand hadden van 0,7 

maanden, in groep zes een achterstand van 1,2 maanden en in groep acht 2,8 

maanden ten opzichte van 1,00-leerlingen in de rest van Nederland. De 

rekenachterstand van deze Friese leerlingen bedroeg in groep vier 1,6 maanden, in 

groep zes 1,7 maanden en in groep acht 3,0 maanden. De taalachterstand van Friese 

1,25-leerlingen (dit zijn leerlingen met een lage sociaal-economische status) bedroeg 

respectievelijk 2,6, 2,5 en 1,2 maanden en de rekenachterstand 5,2, 3,0 en 2,9 

maanden ten opzichte van 1,25-leerlingen in de rest van Nederland. De achterstand 

van de 1,00-leerlingen nam dus toe en die van de 1,25-leerlingen af gedurende de 

basisschoolperiode. In 2003 en 2006 rapporteerde Van Ruijven wederom over de 
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prestaties van Friese leerlingen in het basisonderwijs.
1
 Een eigen analyse

2  
van haar 

resultaten uit 2003 wees uit dat in schooljaar 2001/2002 de taalachterstand van een 

aselecte steekproef van Friese leerlingen in groep zeven 2,5 maanden bedroeg en de 

rekenachterstand 2,3 maanden. In 2006 rapporteerde Van Ruijven over de prestaties 

van Friese leerlingen uit drie gemeenten, te weten Harlingen, Heerenveen en 

Smallingerland. Het betrof dus een selecte steekproef, maar met een longitudinale 

onderzoeksopzet. De prestaties van dezelfde leerlingen waren namelijk zowel in 

groep vier als in groep zeven gemeten. Op basis van haar analyses van deze 

gegevens concludeerde zij dat de achterstand van Friese basisschoolleerlingen is 

ontstaan gedurende de schoolloopbaan in het basisonderwijs, omdat er in groep vier 

nog geen verschil in prestatieniveau was tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland, maar in groep zeven wel.
3
 Friese leerlingen maakten zowel voor taal als 

voor rekenen minder vorderingen. 

 Samengevat valt uit de rapportages van Van Ruijven op te maken dat volgens de 

cross-sectionele vergelijkingen van de prestaties in het schooljaar 1996/1997 de 

prestaties van de Friese 1,00-leerlingen achteruit gaan gedurende het basisonderwijs 

en de prestaties van de Friese 1,25-leerlingen vooruit ten opzichte van leerlingen in 

de rest van Nederland met hetzelfde leerlinggewicht. De longitudinale vergelijking 

van leerlingen, die in 2001/2002 in groep vier zaten en drie jaar later in groep zeven, 

laat zien dat Friese leerlingen zowel voor taal als voor rekenen minder vorderingen 

maken. Uit bijna alle vergelijkingen bleek dat de prestaties van Friese leerlingen 

lager zijn dan landelijk. In groep zeven fluctueert de gemeten taalachterstand tussen 

de 2,0 en 3,2 maanden en de rekenachterstand tussen de 0,5 en 2,3 maanden. 

 Van Langen en Hulsen (2001) constateerden eveneens dat de prestaties van 

leerlingen in Friesland achterblijven bij het landelijke gemiddelde. Zij keken naar de 

prestaties voor taal, rekenen en begrijpend lezen in groep twee, vier, zes en acht van 

het basisonderwijs in het schooljaar 1998/1999 of 1999/2000.
4
 Bij de vergelijking 

van de prestaties werd rekening gehouden met de sociaal-etnische achtergrond. In 

groep twee scoorden Friese leerlingen alleen significant lager op rekenen dan het 

landelijke gemiddelde, in groep zes scoorden Friese leerlingen zowel lager op 

begrijpend lezen als rekenen en in groep acht bleken voor zowel taal, rekenen als 

begrijpend lezen de Friese prestaties lager te zijn dan landelijk. Van Langen en 

Hulsen concludeerden daarom, net als Van Ruijven, dat de achterstand van Friese 

leerlingen ontstaat gedurende het basisonderwijs. Bovendien vonden ze dat die 

achterstand in hoofdzaak ontstaat in de hogere groepen van het basisonderwijs en 

dat de sociaal-economische status, uitgedrukt in het opleidingsniveau van de ouders, 

geen verklaring bood voor de prestatieverschillen. Aan de hand van de 

gerapporteerde resultaten viel te berekenen dat voor de verschillen in taal, rekenen 

en begrijpend lezen in groep acht de effectgrootte Cohen’s d varieerde tussen 0,24 

en 0,30, wat een zwak tot matig effect betekent. De effectgrootte voor het verschil in 

taalprestaties tussen Friese leerlingen en leerlingen landelijk was duidelijk kleiner 

tussen leerlingen van wie de ouders tenminste een hbo-opleiding genoten hadden 

dan tussen leerlingen van wie de ouders ten hoogste een mbo-opleiding genoten 

hadden of leerlingen van wie de ouders ten hoogste een lbo-opleiding hadden. De 

effectgroottes voor de verschillen in rekenen en begrijpend lezen tussen Friese 

leerlingen en leerlingen landelijk waren minder afwijkend tussen de genoemde 

categorieën. 
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 De Inspectie van het Onderwijs (2009) rapporteerde op basis van gegevens over 

de periode 2003-2007 dat de eindopbrengsten en tussentijdse opbrengsten van Friese 

basisscholen negen procent vaker onvoldoende zijn dan landelijk, waardoor de 

kwaliteit van het basisonderwijs in Friesland minder hoog is dan landelijk. Op een 

meerderheid van de Friese basisscholen is de kwaliteitszorg en leerlingenzorg 

onvoldoende en is er geen doorgaande leerlijn. Het leerstofaanbod is onvoldoende 

op een derde van de Friese basisscholen. Het percentage zeer zwakke en zwakke 

basisscholen is in Friesland 20 procent. Dit is tien procent hoger dan landelijk.  

 

Voortgezet onderwijs 

In het voortgezet onderwijs blijkt het niveau van leerlingen in Friesland eveneens 

achter te blijven. Van Ruijven (2003) vond dat Friese leerlingen in het eerste jaar 

van het voortgezet onderwijs in een lager onderwijstype instromen dan op basis van 

het schooladvies verwacht mag worden. Dit baseerde ze op een vergelijking tussen 

Friesland en Drenthe en Limburg. Verbeek (1982) onderzocht de deelname aan het 

havo en vwo tussen 1977 en 1980 en vond dat deze lager is in Friesland dan 

gemiddeld in Nederland. Ook Van Ruijven (2000) signaleerde dat er relatief minder 

leerlingen in Friesland doorstromen naar de hogere vormen van voortgezet 

onderwijs. Zij vergeleek de deelnamepercentages aan de verschillende 

onderwijstypen over de schooljaren 1989/1990 tot en met 1999/2000. Het 

gemiddelde deelnamepercentage aan het Friese vwo lag met twaalf procent vier 

procent lager dan in de rest van Nederland. Het havo werd in Friesland door 

gemiddeld 22 procent van de leerlingen bezocht. Dit is drie procent minder dan in de 

rest van Nederland. De achterstand in deelnamepercentage aan het havo was in de 

loop der tijd afgenomen van vier à vijf procent naar een à twee procent. In het vwo 

bleef de achterstand door de jaren heen constant. In hetzelfde onderzoek vergeleek 

Van Ruijven ook de gemiddelde examencijfers van Friese leerlingen van 1996 tot en 

met 1999 met de landelijke examencijfers. Er bleken zich alleen verschillen voor te 

doen op het vbo en het mavo. De examencijfers waren in Friesland in het vbo iets 

lager en op het mavo iets hoger. De meest recente gegevens over het schooljaar 

2007/2008 laten zien dat er nog steeds minder Friese leerlingen op het havo en vwo 

zitten dan landelijk. Het rendement van de verschillende onderwijstypen lijkt in 

Friesland wel iets gunstiger te zijn dan landelijk. De opbrengsten per onderwijstype 

in het voortgezet onderwijs – gemeten in de periode 2003-2007 – wijken in 

Friesland alleen ten aanzien van het gemiddelde examencijfer in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo enigszins ongunstig af van het 

landelijke gemiddelde (Inspectie van het Onderwijs, 2009). 

 Friese leerlingen lijken wel iets minder vaak voortijdig het onderwijs te verlaten. 

Landelijk verlaat ongeveer vijf procent van de leerlingen onder de 23 jaar het 

onderwijs voordat ze een startkwalificatie hebben behaald, terwijl dit in Friesland 

3,5 procent is. Deze cijfers zijn echter niet heel betrouwbaar, omdat de registratie 

van voortijdige schoolverlaters landelijk nog niet op orde is/was (Provincie Fryslân, 

2007). 

 Met de kwaliteit van het voortgezet onderwijs lijkt het in Friesland beter gesteld 

te zijn dan met de kwaliteit van het basisonderwijs. De Inspectie van het Onderwijs 

(2009) rapporteerde dat het percentage zwakke scholen in het voortgezet onderwijs 

in Friesland vijf procent lager is dan landelijk (landelijk is twaalf procent van de 
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scholen zwak). Alleen ten aanzien van het planmatig uitvoeren van de 

leerlingenzorg heeft de inspectie de Friese scholen voor voortgezet onderwijs vaker 

als onvoldoende beoordeeld dan scholen landelijk.  

 Bovenstaande laat zien dat er al vrij veel bekend is over de onderwijsachterstand 

van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs. Echter, het onderzoek dat tot 

dusver is gedaan naar het schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet 

onderwijs ontstijgt niet het niveau van een simpele vergelijking van gemiddelden, 

voornamelijk van deelnamepercentages aan de onderwijstypen. Onduidelijk is of de 

achterstand, die Friese leerlingen opgelopen hebben aan het einde van het 

basisonderwijs, groter wordt gedurende het voortgezet onderwijs of dat de 

achterstand gelijk blijft of zelfs kleiner wordt. Ook is onduidelijk in welke mate 

eventuele achterstanden zijn toe te schrijven aan verschillen in achtergrond- en 

instroomkenmerken tussen Friese leerlingen en de leerlingen landelijk, en in welke 

mate aan het onderwijs in Friesland. Deze kennis is zeer wenselijk om 

onderwijsachterstanden in Friesland adequaat te kunnen bestrijden. Informatie over 

op welke momenten welke achterstanden ontstaan in de schoolloopbaan van 

leerlingen en hoe dit verklaard kan worden is noodzakelijk om de juiste interventies 

op het juiste moment uit te kunnen voeren. 

 

1.2.2 Het meritocratische ideaal 

 

In Nederland wordt breed onderschreven dat het onderwijs idealiter meritocratisch 

zou moeten zijn. Dit betekent dat het onderwijs zo zou moeten zijn ingericht dat het 

schoolsucces van een leerling alleen afhangt van zijn of haar verdiensten (aanleg, 

prestaties, inzet) en niet van zijn of haar achtergrond. In een onderwijsstelsel dat 

volledig voldoet aan het meritocratische ideaal leveren leerlingen met gelijke aanleg 

en inzet gelijke prestaties, en is er bij gelijke prestaties en inzet een gelijk verloop 

van schoolloopbaan, in termen van efficiëntie (duur van de loopbaan) en rendement 

(behaald diploma, examencijfers) (Meijnen, 2004).Groepsgebonden kenmerken 

zoals afkomst, etniciteit en sekse zouden geen invloed mogen uitoefenen op het 

schoolsucces. Wanneer dat wel het geval is, is sprake van onderwijs waarin sociale 

ongelijkheid wordt gereproduceerd. Ook een regio-effect van de provincie op de 

prestaties van leerlingen, zoals in Friesland het geval lijkt te zijn, is in strijd met het 

meritocratische onderwijsideaal. Immers, er is dan sprake van reproductie van 

ongelijkheid die samenhangt met de plaats waar de leerling is opgegroeid.  

 Het meritocratische ideaal – vaak ook wel het ideaal van gelijke kansen genoemd 

- maakte met de invoering van de Mammoetwet in 1968 definitief zijn opwachting 

in het Nederlandse onderwijs. Voor die tijd werd het vrij normaal gevonden dat 

leerlingen uit de hogere sociale milieus overwegend naar hogere typen onderwijs 

doorstroomden en leerlingen uit lagere sociale milieus overwegend naar lagere 

typen, ongeacht hun prestaties. Voor de arbeidersklasse was er de ambachtschool of 

de huishoudschool. De ulo en mulo waren er voor de middenklasse en de elite ging 

naar de hbs of het gymnasium toe (Bakker & Cremers, 1994). Leerlingen uit de 

lagere sociale milieus genoten hierdoor voornamelijk kortere en beroepsgerichte 

opleidingen en stopten eerder met school.  

 Omdat de gevolgde opleiding van grote invloed is op het beroep dat later wordt 

uitgeoefend, leidde deze ongelijke deelname aan het onderwijs ertoe dat mensen uit 
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de lagere sociale milieus relatief vaker de lager gewaardeerde banen kregen. Op 

deze wijze werden de sociaal-economische verhoudingen gereproduceerd. Tot voor 

de Tweede Wereldoorlog werd deze sociale reproductie echter niet als 

problematisch ervaren. Het werd over het algemeen geaccepteerd dat de sociale 

herkomst van een kind bepalend was voor het soort onderwijs dat werd gevolgd. Na 

de Tweede Wereldoorlog begon de ongelijke deelname aan het onderwijs een 

maatschappelijk probleem te worden, omdat Nederland na 1945 veel goed opgeleide 

arbeidskrachten nodig had voor de opbouw van het land. Het belang van goed 

onderwijs voor iedereen nam toe. Het werd noodzakelijk om de 

onderwijsachterstanden van grote groepen leerlingen, die een gevolg waren van de 

lagere onderwijskansen, te bestrijden, omdat ook het potentieel van deze leerlingen 

nodig was voor de economische en sociale ontwikkeling van Nederland. Daarnaast 

raakte men ervan doordrongen dat het onrechtvaardig was dat de sociaal-

economische positie van mensen bepaald werd door de sociale herkomst en niet 

door zijn of haar merites (verdiensten, in dit geval de prestaties). Het economische 

motief, in combinatie met het idee dat de ongelijkheid in onderwijskansen niet 

rechtvaardig was, zorgde ervoor dat er langzamerhand werd nagedacht over beleid 

om de ongelijkheid te bestrijden (Peschar & Wesselingh, 1995). Ook in andere 

geïndustrialiseerde landen vond deze ontwikkeling plaats (Halsey, Lauder, Brown & 

Wells, 1997). In het begin werd vooral projectmatig geprobeerd om de 

onderwijskansen van groepen leerlingen te verbeteren en om onderwijsachterstanden 

te bestrijden. Met de invoering van de Mammoetwet verdween in Nederland 

officieel de indeling van het onderwijs naar sociale herkomst. Getracht werd een 

zodanig onderwijssysteem te creëren dat alle leerlingen, ongeacht hun afkomst, een 

gelijke kans op doorstroom naar de hogere vormen van onderwijs zouden krijgen bij 

gelijke prestaties. Om die reden heeft men rond 1970 ook de minder gunstige 

schoolloopbanen van meisjes ten opzichte van jongens aangepakt en vanaf ongeveer 

1980 ging de aandacht daarnaast uit naar verschillen in schoolsucces die 

samenhangen met etniciteit.  

 

1.2.3 Determinanten van schoolsucces 

 

Het is de vraag waardoor, ondanks het ideaal van meritocratisch onderwijs in 

Nederland, het schoolsucces van leerlingen in Friesland achterblijft ten opzichte van 

dat van leerlingen in de rest van Nederland. Het geringere schoolsucces in het 

voortgezet onderwijs zou een logisch gevolg kunnen zijn van de lagere prestaties in 

het basisonderwijs, maar in hoeverre dit werkelijk het geval is, is niet onderzocht. 

Ook is niet geheel duidelijk waarom de prestaties in het Friese basisonderwijs 

achterblijven. Het is niet waarschijnlijk dat leerlingen in Friesland minder aanleg 

hebben of minder inzet tonen. De lagere kwaliteit van het Friese basisonderwijs zou 

zeker een verklarende factor kunnen zijn, maar ook hierbij kan men zich afvragen 

hoe het dan komt dat de Friese scholen slechter presteren. Onderzoek naar 

determinanten van schoolsucces biedt evenwel aanknopingspunten voor de 

verklaring van het verschil in schoolsucces. In deze paragraaf wordt een overzicht 

gegeven van de resultaten van onderzoek naar vijf belangrijke determinanten van 

schoolsucces van leerlingen, namelijk sociaal-economische status, sekse, etniciteit, 

prestatiemotivatie en streefniveau van de ouders.
5
 In de volgende paragraaf wordt 
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ingegaan op de specifieke kenmerken van Friesland die het geringere schoolsucces 

zouden kunnen verklaren.  

 Verschillen in schoolsucces in het voortgezet onderwijs ontstaan voornamelijk 

tijdens keuze- en selectiemomenten waarbij differentiatie van leerlingen naar niveau 

en richting plaatsvindt, zoals de bepaling van het advies, de plaatsing in het eerste 

jaar, de doorstroom en de sector- of profielkeuze. In een meritocratisch 

schoolsysteem mogen alleen de eerdere prestaties van leerlingen invloed uitoefenen 

op de wijze van differentiatie (Meijnen, 2004). Uit onderzoek blijkt weliswaar dat de 

prestaties de meeste invloed hebben op het schoolsucces in het basis- en voortgezet 

onderwijs (Luyten, 2004), maar er blijken ook andere kenmerken van leerlingen 

samen te hangen met het schoolsucces. De invloed van deze kenmerken is meestal 

bescheiden, maar onwenselijk. 

 Zo heeft de sociaal-economische status van leerlingen, ondanks de 

meritocratisering van het onderwijs, nog steeds invloed op het schoolsucces. 

Leerlingen met een hoge sociaal-economische status hebben meer schoolsucces dan 

leerlingen met een lage sociaal-economische status (Sammons, 1995; Dekkers, 

Bosker & Driessen 2000; Van der Werf, Lubbers & Kuyper, 2002; Driessen, 

Doesborgh, Ledoux, Overmaat, Roeleveld & Veen, 2005). Rond 1960 zocht men de 

verklaring voor dit verschil in schoolsucces in de sociale positie-theorie (Boudon, 

1974). Volgens deze theorie hangt de sociaal-economische status die iemand wil 

verwerven af van zijn uitgangspositie. Een leerling met een hoge sociaal-

economische status hoeft niet te stijgen op de sociale ladder wanneer hij of zij ernaar 

streeft om bijvoorbeeld advocaat te worden. Een leerling met een lage sociaal-

economische status moet dit wel. Het streefniveau van de eerste leerling hoeft dus 

niet hoger te zijn dan het niveau van de thuissituatie, maar dat van de tweede 

leerling wel. Leerlingen uit de lagere sociaal-economische milieus zouden mede 

hierdoor een andere afweging maken van de kosten en baten van onderwijs dan 

leerlingen uit de hogere milieus. Na de sociale positie-theorie kwam de culturele 

theorie in zwang als verklaring voor de samenhang tussen sociaal-economische 

status en schoolsucces (Boudon, 1974). Deze theorie houdt in dat de houdingen en 

gedragingen die als norm gelden binnen de school overeenkomen met die van de 

middenklasse. Leerlingen uit de lagere sociale milieus moeten daardoor op school 

waarden en vaardigheden leren, waarmee ze thuis nauwelijks in aanraking zijn 

gekomen. Dit zorgt voor een onderwijsachterstand. Boudon komt op basis van 

onderzoek tot de conclusie dat de sociaal-economische status op twee manieren 

invloed uitoefent op het schoolsucces. Hij onderscheidt een primair en secundair 

stratificatie-effect. Het primaire stratificatie-effect houdt in dat leerlingen met een 

lage sociaal-economische status lagere schoolprestaties hebben als gevolg van de 

culturele achterstand die ze hebben ten opzichte van leerlingen met een hogere 

sociaal-economische status. Tegen de tijd dat leerlingen in het voortgezet onderwijs 

zitten is dit effect flink afgenomen. Het secundaire stratificatie-effect neemt dan 

echter in omvang toe. Dit effect houdt in dat het streefniveau, de aspiratie, van een 

leerling afhangt van zijn of haar sociaal-economische status. De keuze voor – in de 

zin van het streven naar – een bepaald type onderwijs wordt beïnvloed door de 

omgeving. Leerlingen zijn uit culturele solidariteit geneigd te kiezen voor onderwijs 

dat aansluit bij de cultuur van het gezin en de vriendengroep. Een leerling met een 

lage sociaal-economische status is daardoor eerder geneigd een keuze te maken die 
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ongunstig is voor het schoolsucces, bijvoorbeeld door ervoor te kiezen niet verder te 

studeren, of te kiezen voor een kortere en makkelijker opleiding in het voortgezet 

onderwijs. De theorie van Boudon lijkt nog steeds houdbaar. De door Boudon 

beschreven stratificatie-effecten komen overeen met de bevindingen in later 

onderzoek dat een lage sociaal-economische status een negatieve invloed heeft op de 

prestaties in het basisonderwijs, maar dat deze invloed op de prestaties – na rekening 

gehouden te hebben met de eerdere prestaties – sterk afgenomen is tegen de tijd dat 

leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten, en waar milieugebonden verschillen in 

schoolsucces voornamelijk ontstaan op keuze- en selectiemomenten (Kuyper & Van 

der Werf, 2001; Meijnen, 2004; Mulder, Roeleveld & Vierke, 2007). Kuyper en Van 

der Werf (2001) noteerden dat het streefniveau van leerlingen met een lage sociaal-

economische status inderdaad lager was dan dat van leerlingen met een hogere 

sociaal-economische status. Van der Velden (1994) vond dat het verschil in cultureel 

kapitaal tussen leerlingen met een lage en hoge sociaal-economische status voor een 

belangrijk deel de invloed van sociaal-economische status op het schoolsucces 

bepaalt. De bevindingen van Van der Werf, Kuyper en Lubbers (1999) komen 

hiermee overeen. Zij toonden aan dat het effect van sociaal-economische status op 

het schoolsucces zeer beperkt is wanneer rekening wordt gehouden met het cultureel 

kapitaal van leerlingen. 

 Naast sociaal-economische status heeft ook sekse invloed op het schoolsucces. 

Hadden meisjes rond 1970 minder gunstige schoolloopbanen, tegenwoordig is dit 

andersom en is het schoolsucces van jongens minder groot (Sammons, 1995; 

Dekkers, Bosker & Driessen 2000; Van der Werf, Lubbers & Kuyper, 2002). 

Geopperd wordt dat dit komt door het gebrek aan mannelijke rolmodellen in het 

basisonderwijs en doordat de vrouwelijke gedragingen meer gewaardeerd worden 

dan de mannelijke. Het gaat dan met name om het feit dat jongens gemiddeld 

genomen wat wilder zijn dan meisjes. In het voortgezet onderwijs zou het verschil in 

gedrag ten aanzien van de leeromgeving en de leerkrachten, de waarneming van de 

leersituatie, de drijfveren (motieven) en de aanpassingsstrategieën het verschil in 

schoolsucces tussen jongens en meisjes kunnen verklaren (Brutsaert, 2007). 

 Ook etniciteit heeft invloed op het schoolsucces. Allochtone leerlingen gaan 

meer vooruit in het voortgezet onderwijs dan autochtone leerlingen, maar hun 

bereikte schoolsucces is lager als gevolg van een slechtere start in het basisonderwijs 

(Van der Vegt & Van Velzen, 2002; Claassen & Mulder, 2006). Die slechtere start is 

deels te wijten aan de gemiddeld lagere sociaal-economische status van allochtone 

leerlingen ten opzichte van autochtone leerlingen (Koeslag & Dronkers, 1994) en 

deels doordat de thuistaal van allochtone leerlingen minder vaak dezelfde is als de 

schooltaal. Sammons (1995) rapporteerde dat een discrepantie tussen thuistaal en 

schooltaal in het basisonderwijs wel effect had op de prestaties, maar in het 

voortgezet onderwijs, na controle voor de eerdere prestaties, niet meer. Guldemond 

en Bosker (2006) vonden eveneens geen effect van thuistaal op het schoolsucces in 

het voortgezet onderwijs. De grotere vooruitgang van allochtone leerlingen in het 

voortgezet onderwijs zou te maken kunnen hebben met het feit dat allochtone 

leerlingen gemiddeld genomen een hoger streefniveau hebben dan autochtone 

leerlingen (Andriessen & Phalet, 2003; Claassen & Mulder, 2006), waardoor ze 

gunstiger doorstromen in het voortgezet onderwijs. Het effect van etniciteit op het 
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rendement bleek echter niet erg consistent, wanneer onderscheid gemaakt werd naar 

etnische groepering (Kuyper & Van der Werf, 2007). 

 De prestatiemotivatie van een leerling bepaalt in sterke mate zijn of haar inzet. 

Een hoge prestatiemotivatie is gunstig voor het schoolsucces (Kuyper, Van der Werf 

& Lubbers, 2000). Verschillen in prestatiemotivatie tussen leerlingen die 

samenhangen met groepsgebonden kenmerken, zoals sociaal-economische status, 

sekse en etniciteit, komen niet overeen met het principe van gelijke kansen voor 

iedereen, dat voortvloeit uit het meritocratische ideaal. 

 Het streefniveau van de ouders oefent eveneens invloed uit op het schoolsucces 

van leerlingen. De prestaties van leerlingen worden beïnvloed door de 

verwachtingen of ambities van hun ouders. Die verwachtingen of ambities komen 

tot uiting in het streefniveau van ouders. Een hoog streefniveau leidt tot hogere 

prestaties en meer schoolsucces en een laag streefniveau tot lagere prestaties en 

minder schoolsucces (Van der Werf, Kuyper & Lubbers, 1999). Van der Hoeven-

van Doornum (1994) vond dat leerlingen van wie de ouders een laag streefniveau 

hadden, vaker werden ondergeadviseerd en een minder hoge onderwijspositie 

bereikten. Het streefniveau van de ouders functioneert feitelijk als een self-fulfilling 

prophecy: een zichzelf waarmakende voorspelling. Het streefniveau van de ouders 

bleek redelijk (r = 0,34) samen te hangen met sociaal-economische status (Van der 

Werf, Kuyper & Lubbers, 1999).  

 

1.3 Specifieke kenmerken van de provincie Friesland en de Friese bevolking als 

       verklaring voor het geringere schoolsucces van Friese leerlingen 

 

Intelligentie en prestaties 

De eerdere prestaties van leerlingen hebben de grootste invloed op de toekomstige 

prestaties. De lagere prestaties van Friese leerlingen in het basisonderwijs zullen 

daarom waarschijnlijk een groot deel van het geringere schoolsucces in het 

voortgezet onderwijs kunnen verklaren. Idealiter hangen de eerdere prestaties van 

leerlingen alleen af van de aanleg (intelligentie) en inzet van de leerling. Een 

mogelijke verklaring voor de lagere prestaties van Friese leerlingen is dus dat zij 

minder intelligent zijn of dat zij minder inzet tonen. Van Ruijven (2004) heeft de 

aanleg van ruim 600 Friese leerlingen, die in het schooljaar 2001/2002 in groep 

zeven zaten, vergeleken met de aanleg van leerlingen in Drenthe en Limburg. 

Hieruit bleek dat er geen verschil in intelligentie was tussen de Friese leerlingen en 

de leerlingen in de twee andere provincies. In een latere rapportage heeft Van 

Ruijven (2006) de aanleg en prestatiemotivatie van ongeveer duizend Friese 

leerlingen, die deel uitmaakten van een selecte steekproef en die in het schooljaar 

2004/2005 in groep zeven zaten, vergeleken met het gemiddelde van een landelijke 

normgroep. Ook nu vond zij geen grote verschillen. Uit de resultaten valt te 

berekenen dat de effectgrootte Cohen’s d van het verschil in aanleg tussen leerlingen 

in Friesland en de landelijke normgroep 0,01 is en de effectgrootte van het verschil 

in prestatiemotivatie Cohen’s d 0,07; beide een verwaarloosbaar klein effect. Gezien 

de gevonden resultaten is het niet aannemelijk dat Friese leerlingen minder aanleg 

hebben en of minder inzet tonen dan leerlingen in de rest van Nederland. Wel is het 

denkbaar dat door specifieke kenmerken van Friesland en de Friese bevolking de 

Friese prestaties achterblijven.  
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Sociaal-economische status 

In Friesland is de sociaal-economische status gemiddeld genomen lager dan 

landelijk. Landelijk heeft 28 procent van de werkzame beroepsbevolking een hoog 

opleidingsniveau, terwijl dit in Friesland 21 procent is. Het besteedbare inkomen is 

in Friesland dan ook lager dan landelijk (Bron: CBS, Beroepsbevolking naar 

bedrijfstak, onderwijsniveau en provincie, 2001). Relatief veel mensen in Friesland 

zijn werkzaam in de landbouw en industrie en relatief weinig in de zakelijke 

dienstensector. Het werkloosheidspercentage ligt in Friesland met elf procent zo’n 

twee procent hoger dan landelijk. Tussen 2000 en 2005 groeide de economie in 

Friesland met gemiddeld 0,7 procent, terwijl dit landelijk gemiddeld 1,0 procent was 

(Provincie Fryslân, 2007).  

 Een lage sociaal-economische status heeft een negatieve invloed op het 

schoolsucces. In eerste instantie doordat bij gelijke aanleg de schoolprestaties in het 

basisonderwijs lager zijn door de thuiscultuur (het primaire stratificatie-effect), en in 

tweede instantie doordat leerlingen met een lage sociaal-economische status bij 

gelijke prestaties minder gunstige keuzes maken in het voortgezet onderwijs (het 

secundaire stratificatie-effect). Het is goed mogelijk dat deze stratificatie-effecten 

een rol spelen bij de verklaring van de lagere deelname aan de hogere 

onderwijstypen in het voortgezet onderwijs in Friesland. Eerder onderzoek heeft al 

aangetoond dat de prestaties in het basisonderwijs lager zijn en dat Friese leerlingen, 

gegeven het schooladvies, in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs instromen 

in een lager onderwijstype dan leerlingen in Drenthe en Limburg. Of leerlingen in 

Friesland ook minder gunstig instromen in het voortgezet onderwijs ten opzichte van 

het landelijke beeld, is niet onderzocht. Door het gebrek aan onderzoek is nog 

onduidelijk of Friese leerlingen op keuze- en selectiemomenten in het voortgezet 

onderwijs een additionele achterstand oplopen. 

 

Ambitie 

Een andere verklaring voor het geringere schoolsucces van Friese leerlingen zou het 

lagere ambitieniveau van de Friese bevolking kunnen zijn. Hoewel er – voor zover 

ik hebben kunnen vinden – nooit onderzocht is óf de ambities in Friesland lager zijn, 

wordt dit vermoeden regelmatig uitgesproken (Van der Vegt & Van Velzen, 2002; 

Vogels & Bronneman-Helmers, 2003; Verhaar & Westering, 2007). De lagere 

ambities, die tot uiting komen in een lager streefniveau, beïnvloeden het 

schoolsucces nadelig. Het lagere streefniveau zou in Friesland veroorzaakt kunnen 

worden door de beroepenstructuur van de provincie. In Friesland zijn relatief meer 

banen waarvoor een laag of middelbaar opleidingsniveau voldoende is en minder 

banen waarvoor een hoog opleidingsniveau gewenst is. Friese leerlingen en ouders 

zullen daardoor in mindere mate het belang inzien van een hoog opleidingsniveau, 

omdat met een laag of middelbaar opleidingsniveau makkelijker een baan te vinden 

is in Friesland. Daarmee samenhangend, geldt dat er minder rolmodellen voor 

leerlingen en ouders zijn met een hoog opleidingsniveau. Het voordeel van het 

hebben van een hoog opleidingsniveau ten opzichte van een lager opleidingsniveau 

is daardoor minder zichtbaar, waardoor leerlingen minder geprikkeld worden om te 

streven naar een hoog opleidingsniveau. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat 

de sociaal-economische status en het streefniveau van ouders met elkaar 

samenhangen (Van der Werf, Kuyper & Lubbers, 1999).  
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 Het onderzoek van Kuppens en Elchardus (2003) naar regionale verschillen in 

prestaties in Vlaanderen, wees uit dat de cultuur van de school en klas van invloed is 

op de prestaties van leerlingen. Het ging hierbij om de school- en klascultuur die 

werd bepaald door de cultuur die leerlingen mee de school in brengen. Naarmate er 

meer leerlingen op een school of in een klas zaten, van wie de thuiscultuur minder 

gericht was op schoolse vaardigheden en er minder belang gehecht werd aan 

onderwijs, was de school- en klascultuur minder prestatiebevorderend. Toegepast op 

de Friese situatie, zou dit kunnen betekenen dat de gemiddeld lagere sociaal-

economische status en het lagere streefniveau van de bevolking de prestaties van alle 

leerlingen beïnvloedt, en niet alleen die van leerlingen uit lagere sociale milieus.  

 Verhaar en Westering (2007) beschreven dat de Friese cultuur – althans in 

bepaalde gedeelten van de provincie – beïnvloed is door de grote mate van armoede 

en werkloosheid gedurende meerdere generaties. De overlevingsstrategieën die 

mensen daardoor ontwikkelden, zouden een nadelige invloed hebben op het belang 

dat aan schoolse vaardigheden wordt gehecht. Het nut van een goede opleiding zou 

niet worden ingezien vanwege de hoge werkloosheid in de regio en een 

arbeidsmarkt die vooral gericht is op laaggeschoolde arbeid. 

 

Thuistaal 

Een belangrijk kenmerk van Friesland is dat de provincie een eigen taal heeft: het 

Fries. In Friesland spreken veel leerlingen daardoor thuis een andere taal (het Fries) 

dan op school. Ze zijn als gevolg daarvan meertalig. In eerder onderzoek is 

nagegaan of van huis uit Friestalige leerlingen slechter op school presteren dan 

Nederlandstalig opgevoede leerlingen. Analyses van het spreken van Fries of 

Nederlands dialect in de thuissituatie lieten echter geen eenduidig beeld zien. 

Sommige studies toonden een negatief effect aan van het Fries of Nederlands dialect 

als thuistaal op de prestaties (Jansen Heijtmajer & Cremers, 1993; Boves & 

Vousten, 1996; Driessen & Withagen, 1999; Kraaykamp, 2005), andere toonden aan 

dat er geen duidelijk effect was op de prestaties (De Jong & Riemersma, 1996; 

Ytsma, 1999; Ruijven, 2004). Een internationale literatuurstudie naar de invloed van 

meertaligheid op de prestaties leverde enig bewijs dat meertaligheid juist leidt tot 

betere prestaties op het cognitieve en communicatieve vlak (Herder & De Bot, 

2005). Heesters, Van Berkel, Van der Schoot en Hemker (2007) toonden aan dat een 

streektaal als thuistaal (het Fries is een erkende streektaal) of een gemengde 

taalsituatie geen invloed had op de taalprestaties, maar een buitenlandse taal als 

thuistaal had wel een negatieve invloed op de taalprestaties.  

 Wijnstra (1976) vergeleek de prestaties van leerlingen in Friesland op eentalige 

en tweetalige basisscholen. Op tweetalige basisscholen werd in de laagste twee 

klassen (nu: groep drie en vier) het Fries als voertaal gebruikt. In de derde klas (nu: 

groep vijf) vond de overgang plaats van het Fries naar het Nederlands als voertaal. 

Uit het onderzoek van Wijnstra bleek dat de prestaties van leerlingen op de 

tweetalige basisscholen aan het einde van het basisonderwijs lager waren dan die 

van leerlingen op eentalige basisscholen. Leerlingen op eentalige basisscholen 

scoorden beter op een rekentoets, een interlineaire toets (fouten in tekst opsporen), 

een invultoets en een werkwoordentoets dan leerlingen op tweetalige basisscholen. 

Uit onderzoek van Van Ruijven (2007) naar de drietalige basisschool in Friesland 

(met als voertalen Nederlands, Fries en Engels) bleek dat leerlingen, die op een 
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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 Nederlands. De Friese taalvaardigheid van de leerlingen op de 

drietalige scholen was wel beter dan die van de leerlingen uit de controlegroep (Van 

Ruijven, 2007). 

 

Geringe mate van stedelijkheid 

Friesland bestaat in hoofdzaak uit kleine steden en plattelandsgemeenten. Als gevolg 

hiervan zijn er veel kleine scholen in Friesland. Voor kleine scholen is het moeilijker 

om de leerlingenzorg goed te organiseren, omdat de school vaak niet over 

gespecialiseerd personeel hiervoor beschikt. Een ander aspect van kleine scholen is 

dat er vaker combinatieklassen gevormd zijn, waardoor het niveau van de leerlingen 

binnen de klas meer uiteen loopt dan in klassen waarin geen leerlingen zitten uit 

meerdere leerjaren. De combinatieklassen zouden zwaarder zijn voor de leerkracht 

en een groter beroep doen op de zelfstandigheid van de leerling. Volgens de 

Inspectie van het Onderwijs (2009) biedt het hogere aantal kleine scholen in 

Friesland echter geen verklaring voor de lagere kwaliteit van het basisonderwijs. De 

opbrengsten en de vormgeving van het leerproces op kleine en grotere basisscholen 

in de drie noordelijke provincies zijn namelijk ongeveer even vaak als onvoldoende 

beoordeeld door de inspectie. 

 Een ander argument dat als verklaring zou kunnen worden aangedragen voor de 

lagere prestaties van leerlingen in Friesland is dat in plattelandsgebieden 

(autochtone) achterstandsleerlingen gelijkmatiger over de scholen verdeeld zijn dan 

in meer stedelijke gebieden. Omdat scholen pas extra formatiegelden ontvangen 

wanneer het percentage achterstandsleerlingen een bepaalde drempel overschrijdt, 

heeft dit tot gevolg dat in Friesland per achterstandsleerling minder geld wordt 

ontvangen. Uit meerdere onderzoeken is echter gebleken dat dit verschijnsel geen 

verklaring biedt voor de lagere prestaties in Friesland. In andere plattelandsgebieden 

blijven de prestaties namelijk niet achter (Van der Vegt & Van Velzen, 2002; Van 

Ruijven, 2004). 

 Als laatste argument kan worden aangedragen dat in Friesland het 

voorzieningenniveau lager is dan in meer stedelijke gebieden. Hierdoor zijn niet alle 

typen van voortgezet onderwijs goed bereikbaar voor alle leerlingen. Vmbo-scholen 

zijn vaak dichterbij dan scholen voor havo of vwo. Vermoed wordt dat leerlingen in 

plattelandsgebieden daarom soms naar het vmbo gaan, terwijl ze een hoger niveau 

hadden aangekund (Van der Vegt & Van Velzen, 2002). Vogels (2006) gaf echter 

als tegenargument dat, landelijk gezien, het deelnamepercentage aan het vmbo op 

het platteland niet verschilt van dat in meer stedelijke gebieden. Omdat er op het 

platteland verhoudingsgewijs niet meer leerlingen naar het vmbo gaan, concludeerde 

ze dat de bereikbaarheid van de onderwijstypen geen invloed uitoefent op de 

schoolkeuze in het voortgezet onderwijs. Deze redenering is mijns inziens wat kort 

door de bocht. In dezelfde studie concludeerde Vogels namelijk dat de prestaties van 

leerlingen op het platteland iets hoger zijn dan in (sterk) stedelijke gebieden (die 

verschillen waren terug te voeren op de sociaal-economische status en etniciteit van 

leerlingen). Daarom zou je mogen verwachten dat er op het platteland minder 

leerlingen naar het vmbo gaan dan in stedelijke gebieden. Van Ruijven (2003) vond 

overigens dat leerlingen met een havo/vwo-advies in Friesland vaker instromen in 
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een mavo/havo brugklas en minder vaak in een havo/vwo brugklas dan leerlingen in 

Drenthe en Limburg. Mogelijk zou dit gegeven verklaard kunnen worden door een 

slechtere bereikbaarheid van vwo-scholen in Friesland. Of vwo-scholen in Friesland 

inderdaad minder goed bereikbaar zijn, is niet bekend. De mate van stedelijkheid is 

in Drenthe en Limburg echter niet zodanig anders dan in Friesland, dat een 

eventueel slechtere bereikbaarheid van vwo-scholen in Friesland volledig 

toegeschreven zou kunnen worden aan de geringe mate van stedelijkheid van 

Friesland.  

 

1.4 Onderzoeksvragen
6
 

 

Uit de beschrijving van het eerdere onderzoek naar de prestaties van leerlingen in 

Friesland blijkt dat er weinig onderzoek gedaan is naar hoe het schoolsucces van 

leerlingen in Friesland zich ontwikkelt in het voortgezet onderwijs. Het enige dat 

lijkt vast te staan is dat leerlingen in Friesland minder vaak deelnemen aan de hogere 

onderwijstypen dan leerlingen landelijk. De geboden verklaringen voor het 

geringere schoolsucces in Friesland zijn vaak niet goed onderzocht op hun juistheid, 

waardoor het veelal bij vermoedens blijft. In dit proefschrift zal het schoolsucces 

van leerlingen in Friesland in het voortgezet onderwijs vergeleken worden met dat 

van leerlingen in de rest van Nederland, en zal gekeken worden welke kenmerken 

van leerlingen en de provincie een verklaring bieden voor de eventueel gevonden 

verschillen. De hoofdvraag is als volgt geformuleerd: 

 

“Is er verschil in schoolsucces in het voortgezet onderwijs tussen leerlingen in 

Friesland en de rest van Nederland en in welke mate kan dit verschil verklaard 

worden door kenmerken van de leerlingen en de provincie?” 

 

Verschillen in schoolsucces tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen op 

meerdere manieren ontstaan. Ten eerste heeft het schooladvies dat leerlingen aan het 

einde van het basisonderwijs krijgen voor het te volgen type voortgezet onderwijs 

invloed op het schoolsucces. Het advies bepaalt in belangrijke mate het 

onderwijstype dat de leerling zal volgen. Ten tweede kunnen door afstroom naar een 

lager onderwijstype, opstroom naar een hoger onderwijstype en zittenblijven 

verschillen ontstaan in bereikte positie. Ten derde beïnvloedt de richtingkeuze 

binnen het onderwijstype het schoolsucces. Leerlingen moeten op een gegeven 

moment kiezen voor een bepaalde sector (vmbo) of een bepaald profiel (havo en 

vwo). Niet elke richting biedt echter evenveel toekomstperspectieven. Een keuze 

voor een minder perspectiefrijke richting vermindert daardoor het schoolsucces. Ten 

vierde wordt het schoolsucces bepaald door de mate waarin leerlingen voortijdig het 

onderwijs verlaten. Dat wil zeggen, dat ze het onderwijs verlaten voordat ze een 

startkwalificatie behaald hebben. Verschillen in schoolsucces die ontstaan door de 

hoogte van het advies, de wijze van doorstroom en het al dan niet voortijdig 

schoolverlaten zijn voorbeelden van verticale differentiatie binnen het onderwijs. 

Deze wijze van differentiatie leidt tot verschillen in bereikt onderwijsniveau. Het 

verschil in schoolsucces dat ontstaat door de keuze voor een sector of profiel is een 

voorbeeld van horizontale differentiatie. Binnen hetzelfde onderwijsniveau ontstaan 

verschillen in schoolsucces tussen leerlingen doordat de richtingkeuze het 
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toekomstperspectief beïnvloedt. Zo biedt niet elke richting leerlingen evenveel 

mogelijke vervolgopleidingen. 

 Gezien de veelheid van aspecten van schoolsucces is de hoofdvraag van dit 

proefschrift opgedeeld in een aantal subvragen. Alleen de mate waarin leerlingen 

voortijdig het onderwijs verlaten is niet onderzocht, omdat de gebruikte gegevens 

daar geen goed beeld van kunnen geven. Uitgaande echter van de bevinding van de 

provincie Fryslân (2007), dat landelijk ongeveer vijf procent van de leerlingen 

voortijdig het onderwijs verlaat en in Friesland 3,5 procent, is het niet waarschijnlijk 

dat er verschillen zijn in voortijdig schoolverlaten, en zeker niet dat dit vaker 

gebeurt in Friesland dan in de rest van Nederland.  

In hoofdstuk 3 staat de volgende vraagstelling centraal:  

 

“Krijgen leerlingen in Friesland lagere adviezen bij de overgang van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs dan op grond van hun leerprestaties 

mag worden verwacht? En zo ja, in welke mate worden de lagere adviezen in 

Friesland beïnvloed door kenmerken van de leerlingen en de provincie?” 

 

Ter beantwoording van deze vraag wordt met meerniveau-analyse onderzocht of er 

een verschil is in de hoogte van de adviezen tussen leerlingen in Friesland en de rest 

van Nederland, en tussen leerlingen in Friesland en leerlingen in de andere 

provincies, nadat gecorrigeerd is voor de prestaties. Bovendien zal onderzocht 

worden wat de invloed is van leerlingkenmerken op de verschillen in advisering en 

of de beroepenstructuur van de provincie een verklaring biedt voor de gevonden 

verschillen. 

 In hoofdstuk 4 zal met behulp van meerniveau-analyse worden onderzocht wat 

de impact is van onder- en overadvisering op het schoolsucces, in termen van de 

bereikte onderwijspositie van de leerling. Er zal een antwoord worden gegeven op 

de volgende vragen:  

 

“Welke invloed heeft onjuiste advisering op het schoolsucces in het vijfde jaar en 

hoe verloopt de ontwikkeling van dit effect vanaf het eerste jaar voortgezet 

onderwijs?” 

 

“Welke invloed hebben leerlingkenmerken op onjuiste advisering en het effect 

daarvan op het schoolsucces?” 

 

“Is er verschil in de gevolgen van onjuiste advisering voor het schoolsucces tussen 

leerlingen in Friesland en in de rest van Nederland en in de andere provincies?” 

 

Onjuiste advisering is gedefinieerd als het verschil tussen het geobserveerde en het 

verwachte advies. Het verwachte advies is geschat in een meerniveau-model waarin 

de regressie is bepaald van het advies op prestaties, IQ en prestatiemotivatie. Ter 

beantwoording van de eerste vraag zal geanalyseerd worden wat het effect is van 

onjuiste advisering op de bereikte onderwijspositie gedurende vijf cohortjaren. 

Hierbij zal tevens rekening gehouden worden met de leerlingkenmerken, waardoor 

een antwoord gegeven kan worden op het laatste deel van de tweede vraag. Het 

eerste deel van de tweede vraag wordt onderzocht door te analyseren welk effect 
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leerlingkenmerken hebben op de mate van onjuiste advisering. De derde vraag zal 

worden beantwoord door te analyseren of er verschil is in effect van onjuiste 

advisering op de bereikte onderwijspositie tussen leerlingen in Friesland en in de 

rest van Nederland en tussen leerlingen in Friesland en leerlingen in de andere 

provincies.  

 In het vijfde hoofdstuk staat het schoolsucces – in termen van bereikte 

onderwijspositie en examencijfers – van leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies 

centraal en in het zesde hoofdstuk dat van leerlingen met tenminste een vmbo/havo-

advies. De reden voor deze opsplitsing is dat ik vermoed dat er binnen de groep 

leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies in Friesland meer leerlingen een te laag 

advies gekregen hebben, gegeven hun prestaties. Dit vermoeden is gebaseerd op de 

eerder genoemde mogelijke verklaringen voor het geringere schoolsucces. De lagere 

sociaal-economische status, het lagere streefniveau en de eventueel slechtere 

bereikbaarheid van de hogere onderwijstypen in Friesland zouden onderadvisering 

in de hand kunnen werken. De analyse van het schoolsucces van leerlingen met 

tenminste een vmbo/havo-advies kan vervolgens inzicht verschaffen in de mate 

waarin leerlingen doorstromen naar de hoogste onderwijstypen. 

 In hoofdstuk 5 staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

 

“Is er verschil in schoolsucces in het voortgezet onderwijs tussen leerlingen met ten 

hoogste een vmbo-advies in Friesland en in de rest van Nederland? En zo ja, in 

welke mate kan dit verklaard worden door verschillen in eerdere prestaties en/of 

door kenmerken van de leerlingen en de provincie?” 

 

In hoofdstuk 6 wordt de onderzoeksvraag beantwoord: 

 

“Is er verschil in schoolsucces in het voortgezet onderwijs tussen leerlingen met 

tenminste een vmbo/havo-advies in Friesland en in de rest van Nederland? En zo ja, 

in welke mate kan dit verklaard worden door verschillen in eerdere prestaties en/of 

door kenmerken van de leerlingen en de provincie?” 

 

Van de leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies wordt de onderwijspositie tot en 

met het vijfde cohortjaar onderzocht met behulp van meerniveau-analyse en van de 

leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies tot en met het zesde cohortjaar. 

Verschillen in bereikte onderwijspositie ontstaan door verschillen in afstroom naar 

een lager onderwijstype, opstroom naar een hoger onderwijstype en zittenblijven. 

Geanalyseerd zal worden of er ten aanzien van deze aspecten verschillen zijn tussen 

leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. 

 In hoofdstuk 7 zal met behulp van meerniveau multinomiale logistische 

regressie-analyse voor criteriumvariabelen met ongeordende categorieën onderzocht 

worden of er verschillen zijn in sector- of profielkeuze tussen leerlingen in Friesland 

en de rest van Nederland. De onderzochte vraag is als volgt geformuleerd: 

 

“Wijkt de sector- of profielkeuze van leerlingen in het voortgezet onderwijs in 

Friesland af van die van leerlingen in de rest van Nederland? En zo ja, in welke 

mate kan dit verklaard worden door verschillen in eerdere prestaties en/of door 

kenmerken van de leerlingen en de provincie?” 
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1.5 Leeswijzer 

 

In dit eerste hoofdstuk is het theoretische kader van het proefschrift geschetst en zijn 

de onderzoeksvragen beschreven. In het volgende hoofdstuk worden de steekproef, 

instrumenten en analysemethode beschreven en worden beschrijvende statistieken 

gepresenteerd om een eerste indruk te krijgen van de verschillen in schoolsucces 

tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. Zoals in de vorige paragraaf 

beschreven is, worden in hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 7 de verschillen in 

schoolsucces nader onderzocht. Deze hoofdstukken zijn los van elkaar te lezen. In 

het achtste hoofdstuk tenslotte, worden de resultaten samengevat en de conclusies 

die daaruit kunnen worden getrokken beschreven en bediscussieerd.  

 Hoofdstuk 3 en 5 zijn in enigszins gewijzigde vorm eerder als artikel verschenen 

in Pedagogische Studiën. Hoofdstuk 3 in 2006 en hoofdstuk 5 in 2009. Hoofdstuk 4 

is in enigszins gewijzigde vorm (en in het Engels) geaccepteerd voor publicatie door 

Journal of Educational Psychology. 
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Noten hoofdstuk 1 

 
1 In de rapporten werden de Friese prestaties vergeleken met die van een landelijke normgroep. Bij de 

berekening van de achterstand van Friese leerlingen per leerlinggewicht werden zowel de prestaties van 

de 1,00-leerlingen als die van de 1,25-leerlingen vergeleken met dezelfde landelijke norm. Die landelijke 

norm was echter gebaseerd op prestaties van alle leerlingen, zonder daarbij onderscheid naar 

leerlinggewicht te maken. De achterstand van de 1,00-leerlingen in Friesland wordt bij een dergelijke 

vergelijking, zoals Van Ruijven die maakte, onderschat en die van de 1,25-leerlingen overschat. De 

gevonden verschillen in prestaties zeggen daardoor niets over de precieze omvang van de achterstand in 

Friesland. Daarvoor hadden de prestaties van de Friese 1,00-leerlingen vergeleken moeten worden met de 

prestaties van de 1,00-leerlingen landelijk en de prestaties van de Friese 1,25-leerlingen met de prestaties 

van de 1,25-leerlingen landelijk. Aan de hand van de gegevens van de verschillende rapportages van Van 

Ruijven (2000, 2003, 2006) zijn echter wel goede vergelijkingen te maken tussen de prestaties in 

Friesland en de landelijke normgroep, zonder dat daarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar 

leerlinggewicht. 

 
2 De prestaties van leerlingen waren gemeten met de Taalschaal en de toets Rekenen en Wiskunde van het 

Cito-leerlingvolgsysteem. Van Ruijven rekende vervolgens het verschil in prestaties tussen leerlingen in 

Friesland en de landelijke normscore om in onderwijsmaanden aan de hand van het Didactisch Leeftijd 

Equivalent. In haar eerste rapportage noemde zij dat de didactische leeftijd aan het begin van groep vier 

10 onderwijsmaanden bedraagt. Per schooljaar neemt de didactische leeftijd met 10 onderwijsmaanden 

toe (Van Ruijven, 2000; blz. 14). In een volgende rapportage legde zij uit dat het verschil in 

onderwijsmaanden berekend is door het verschil in score tussen leerlingen in Friesland en de landelijke 

normscore te delen door het Didactisch Leeftijd Equivalent (DLE). Het DLE is gelijk aan de landelijke 

normscore, gedeeld door de didactische leeftijd in onderwijsmaanden (Van Ruijven, 2003; blz. 51). 

Omdat Van Ruijven (2003, 2006) in de rapportages steeds een overzicht gaf van de taal- en rekenscores 

van alle Friese steekproefleerlingen tezamen en daarbij de landelijke normscore vermeldde en het tijdstip 

van de toetsafname, was het mogelijk om de gemaakte berekeningen uit te voeren. 

 
3 Een eigen analyse van de gegevens (zie voor uitleg voetnoot 2), zoals vermeld in de betreffende 

rapportage, wees uit dat in schooljaar 2001/2002 de precieze taalachterstand van Friese leerlingen in 

groep zeven 3,2 maanden bedroeg en in schooljaar 2004/2005 2,2 maanden ten opzichte van de landelijke 

normgroep. Voor rekenen bedroeg de achterstand respectievelijk 1,7 en 0,6 maanden. Van het grootste 

deel van de leerlingen die in het schooljaar 2004/2005 in groep zeven zaten, waren ook de prestaties 

bekend op het moment dat ze in groep vier zaten. Van deze groep leerlingen bedroeg de taalvoorsprong in 

groep vier 0,9 maanden, maar in groep zeven was die voorsprong veranderd in een achterstand van 2,0 

maanden ten opzichte van de landelijke normgroep. De rekenvoorsprong van deze leerlingen bedroeg in 

groep vier 0,7 maanden, maar veranderde in groep zeven in een rekenachterstand van 0,5 maanden. 

 
4 In het schooljaar 1998/1999 zijn de prestaties gemeten van een landelijke steekproef in het kader van het 

PRIMA-cohortonderzoek. Van tien Friese scholen binnen deze steekproef is informatie gebruikt voor het 

onderzoek. Als aanvulling op de landelijke steekproef zijn zeventien extra Friese scholen betrokken bij 

het onderzoek. De toetsafnames op deze scholen vonden in het schooljaar 1999/2000 plaats. 

 



 17 

                                                                                                                                                       
5 De opsomming van kenmerken van leerlingen die invloed uitoefenen op het schoolsucces is niet 

uitputtend. De genoemde leerlingkenmerken maken echter wel deel uit van de belangrijkste invloeden. 

Vanwege de opzet van het onderzoek is voor deze vijf determinanten gekozen. 

 
6 De onderzoeksvragen zijn in enigszins verkorte versie weergegeven. In de hoofdstukken drie tot en met 

zeven en in het slothoofdstuk zijn de onderzoeksvragen uitgebreider geformuleerd. 
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2 
 

Methode en beschrijvende statistieken 
 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke gegevens en analysemethoden gebruikt 

zijn ter beantwoording van de onderzoeksvragen. Daarna worden enkele 

beschrijvende statistieken gepresenteerd. Enerzijds om te onderzoeken in hoeverre 

de gebruikte steekproefgegevens representatief zijn voor de populatie en anderzijds 

om een eerste indruk te krijgen van de mogelijke verschillen in schoolsucces in het 

voortgezet onderwijs tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland.  

 

2.1 Methode 

 

2.1.1 Steekproef 

 
Voor de analyses is gebruik gemaakt van de gegevens van het Voortgezet Onderwijs 

Cohort Leerlingen 1999; afgekort VOCL’99.
1
 Dit cohort is gezamenlijk uitgevoerd 

door het CBS en het GION. De 19.391 leerlingen die deel uitmaken van dit cohort 

zaten in het schooljaar 1999/2000 in de eerste klas van het voortgezet onderwijs en 

zijn gevolgd gedurende hun verdere schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. De 

leerlingen zijn geselecteerd door het trekken van een trapsgewijze steekproef. De 

eerste trap betrof het trekken van een aselecte steekproef van 246 vestigingen voor 

regulier voortgezet onderwijs (het voortgezet speciaal onderwijs is buiten 

beschouwing gelaten) uit het totale aantal van 1.144 vestigingen. Van deze 

steekproef bleken 126 vestigingen bereid deel te nemen. De tweede trap hield in dat 

vervolgens alle eersteklassers op die vestigingen opgenomen zijn in de steekproef. 

Toetsing wees uit dat de steekproef redelijk representatief is voor alle leerlingen in 

Nederland (Kuyper & Van der Werf, 2003).
2
 

 Van de leerlingen zijn het advies en de score op de Cito-eindtoets opgevraagd bij 

de scholen. Informatie over de achtergrond- en leerlingkenmerken is verkregen in 

het eerste schooljaar door het afnemen van vragenlijsten bij de leerlingen en de 

ouders. De leerlingen hebben in het eerste jaar bovendien de Cito-entreetoets 

gemaakt (Kuyper, Lubbers & Van der Werf, 2003). Elk schooljaar is het 

onderwijstype en het leerjaar van de leerlingen opgevraagd bij de scholen. Indien 

deze gegevens niet beschikbaar waren, dan werden de leerlingen en/of ouders 

benaderd (Kuyper & Van der Werf, 2007). De cijfers van de leerlingen op het 

Centraal Schriftelijk Examen zijn eveneens bekend.  

 In het VOCL’99-bestand hebben leerlingen een provinciecode gekregen, die 

aangeeft in welke provincie de leerling woont. De code is verkregen uit het 

basisbestand dat het CBS bij de start van VOCL’99 heeft aangelegd. Van 36 

leerlingen is echter niet bekend in welke provincie zij wonen. Voor de vergelijking 

van leerlingen in Friesland met leerlingen in de rest van Nederland is de informatie 

over de provincie gedichotomiseerd. De dichotome variabele is Friesland genoemd 

en bestaat uit de categorieën Friesland en rest Nederland. VOCL’99 bevat gegevens 

van 1.135 leerlingen in Friesland. Deze leerlingen zitten op dertien verschillende 

vestigingen voor voortgezet onderwijs. 
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2.1.2 Indicatoren van schoolsucces 

 

VOCL’99 bevat informatie over verschillende indicatoren van het schoolsucces van 

leerlingen. De in de analyses gebruikte indicatoren zullen puntsgewijs besproken 

worden. 

 

Advies 

Aan het einde van het basisonderwijs krijgen leerlingen een advies over welk type 

voortgezet onderwijs het meest geschikt voor ze is. Het advies van de leerlingen die 

deelnemen aan VOCL’99 is opgevraagd bij de scholen voor voortgezet onderwijs. 

Het advies is als volgt gescoord: 2 = vmbo leerwegondersteunend onderwijs, 3 = 

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, 4 = vmbo gemengde en theoretische 

leerweg, 5 = havo en 6 = vwo. Gecombineerde adviezen hebben een score die tussen 

de scores van de betreffende adviezen in ligt. De score 1, die staat voor voortgezet 

speciaal onderwijs, komt binnen VOCL’99 niet voor. Zoals uit de hierna volgende 

beschrijving van de onderwijspositie als indicator voor het schoolsucces blijkt, is de 

wijze van scoring van het advies overeenkomstig de leerjarenladder. Het 

geadviseerde onderwijstype heeft dezelfde score gekregen als de positie op de 

leerjarenladder in het eerste leerjaar. 

 

Onderwijspositie 

De informatie over het leerjaar en het onderwijstype van de leerling is benut om de 

onderwijspositie van leerlingen uit te drukken in een score op de leerjarenladder 

(Bosker & Van der Velden, 1989). In Figuur 2.1 wordt de leerjarenladder 

schematisch weergegeven. 
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   Onderwijstype 
 
Figuur 2.1. Leerjarenladder; de onderwijspositie die hoort bij het betreffende onderwijstype en leerjaar staat in 
de cel vermeld 

 

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 deze top te komen. Dus hoe hoger de score op de leerjarenladder, des te 

hoger is de onderwijspositie. Van leerlingen die normaal doorstromen stijgt de score 

op de leerjarenladder elk jaar met één punt. Leerlingen die blijven zitten in hetzelfde 

onderwijstype behouden dezelfde score als het afgelopen jaar, net als leerlingen die 

afstromen naar één onderwijstype lager, maar wel overgaan. Bij de bepaling van de 
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onderwijspositie is het vmbo ingedeeld in drie niveaus die als volgt overeenkomen 

met de oude niveaus: het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is gelijk aan het 

voormalige ivbo, de basisberoepsgerichte (bbl) en kaderberoepsgerichte leerweg 

(kbl) zijn gelijk aan het oude vbo en de gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl) 

zijn gelijk aan de vroegere mavo. Hoewel het leerwegondersteunend onderwijs 

formeel geen apart niveau is, is het wel als aparte categorie onderscheiden. De reden 

hiervoor is dat het niveau van leerlingen, die in aanmerking komen voor het 

leerwegondersteunend onderwijs, meestal wat lager is dan dat van de andere vmbo-

leerlingen. Wanneer een leerling leerwegondersteunend onderwijs ontvangt of een 

leerwerktraject volgt, dan is de leerling ongeacht de gevolgde leerweg in deze 

categorie ingedeeld.  

 

Sector- of profielkeuze 

Door het CBS is informatie verzameld over het onderwijstype en de sector of het 

profiel waarin de leerlingen examen hebben afgelegd. Alleen de informatie over de 

gekozen sector van de vmbo-leerlingen in de theoretische leerweg ontbrak. Van 60 

procent van deze leerlingen was de gevolgde sector echter wel bij de scholen 

bekend, zodat het aantal ontbrekende waarden enigszins beperkt bleef. De sectoren 

waaruit de vmbo-leerlingen konden kiezen waren Techniek, Zorg en welzijn, 

Economie en Landbouw. De havo- en vwo-leerlingen konden kiezen uit de profielen 

Natuur en techniek, Natuur en gezondheid, Economie en maatschappij en Cultuur 

en maatschappij. 

 

Examencijfers 

De cijfers van leerlingen op het Centraal Schriftelijk Examen zijn per vak waarin 

examen is afgelegd bekend, voor zover zij examen aflegden tussen 2003 en 2006. 

Aangezien de onvertraagde vmbo-leerlingen in 2003 examen gedaan hebben en de 

onvertraagde vwo-leerlingen in 2005, is van de meeste leerlingen, die examen 

gedaan hebben, bekend welke cijfers zij gehaald hebben. Voor de analyses is het 

gemiddelde cijfer op de verschillende vakken per leerling berekend. Daarbij is 

uitgegaan van de cijfers die leerlingen behaalden bij hun eerste eindexamen. Cijfers 

van herexamens en van volgende examenjaren zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

2.1.3 Kenmerken van leerlingen 

 

Bij realisatie van het meritocratisch onderwijsideaal behalen leerlingen met gelijke 

aanleg gelijke prestaties en verloopt de schoolloopbaan van leerlingen met gelijke 

prestaties op een gelijke wijze, zodat er geen verschillen zijn in schoolsucces. Voor 

onderzoek naar het schoolsucces in het voortgezet onderwijs zijn om die reden 

vooral de eerdere prestaties van leerlingen van belang bij de bepaling of er 

verschillen tussen leerlingen zijn in schoolsucces, die strijdig zijn met het 

meritocratische principe. Na controle voor de eerdere prestaties zouden er geen 

verschillen meer mogen zijn in schoolsucces. In paragraaf 1.2.3 werd besproken dat 

naast de eerdere prestaties echter ook sociaal-economische status, sekse, etniciteit, 

prestatiemotivatie en streefniveau van de ouders belangrijke determinanten zijn van 

het schoolsucces. Deze determinanten zijn daarom in elke analyse van verschillen in 

schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland opgenomen. 
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Hierdoor kan worden onderzocht of leerlingkenmerken mogelijke verschillen in 

schoolsucces verklaren. De variabelen die gebruikt zijn als indicator voor de 

genoemde leerlingkenmerken worden hieronder beknopt besproken. Voor meer 

uitgebreide informatie wordt verwezen naar het technisch rapport VOCL’99-1 

(Kuyper, Lubbers & Van der Werf, 2003). Tussen haakjes wordt – indien van 

toepassing – de afkorting gegeven die voor de betreffende variabele gebruikt is in de 

tabellen. Naast de hieronder beschreven kenmerken worden, afhankelijk van de 

onderzoeksvraag en de bevindingen uit eerder onderzoek, in de analyses soms 

aanvullende kenmerken van leerlingen opgenomen als predictorvariabele. Deze 

variabelen worden dan in het betreffende hoofdstuk beschreven. Zo wordt 

bijvoorbeeld in de analyses van de hoogte van het advies, het schoolsucces van 

vmbo-leerlingen en het schoolsucces van havo- en vwo-leerlingen ook gekeken naar 

de invloed van de thuistaal op het advies en het schoolsucces. 

 

Score op de Entreetoets (toets) 

De score op de Entreetoets is gebruikt als maat voor de eerdere prestaties van 

leerlingen. De toets is afgenomen in het eerste jaar voortgezet onderwijs (tussen 15 

januari en 15 maart 2000) en geeft aan wat het prestatieniveau van leerlingen was bij 

aanvang van het voortgezet onderwijs. De Entreetoets is een verkorte versie van de 

Cito-eindtoets. Omdat niet alle leerlingen de Cito-eindtoets gemaakt hebben, is 

ervoor gekozen om deze verkorte versie van de toets als maat te gebruiken van het 

prestatieniveau bij aanvang.
3
 De Entreetoets bestaat uit drie onderdelen, te weten 

Nederlandse taal, rekenen en informatieverwerking. Elk onderdeel bestaat uit twintig 

meerkeuzevragen met vier antwoordcategorieën. De score van de leerling is het 

aantal goed beantwoorde vragen. De maximumscore per onderdeel is daardoor 20 

punten en de maximumscore op de totale toets 60 punten. De betrouwbaarheid 

(Cronbach’s alpha) van de totale toets is 0,90, die van de afzonderlijke onderdelen 

respectievelijk 0,74, 0,83 en 0,79. De correlaties tussen de scores op de onderdelen 

taal, rekenen en informatieverwerking en de totaalscore van de toets zijn 

respectievelijk 0,85, 0,88 en 0,87. 

 

Sociaal-economische status (ses) 

Als maat voor de sociaal-economische status van de leerling is het opleidingsniveau 

van de ouders gebruikt. Hoewel het beroepsniveau van de ouders eveneens bekend 

was, is ervoor gekozen deze informatie buiten beschouwing te laten. De reden 

hiervoor is dat het opleidingsniveau van de ouders sterker samenhangt met het 

schoolsucces in het voortgezet onderwijs dan het beroepsniveau. Bovendien levert 

het beroepsniveau geen noemenswaardige extra bijdrage aan de voorspelling van het 

schoolsucces bovenop dat van het opleidingsniveau van de ouders (Kuyper, Lubbers 

& Van der Werf, 2003). In de oudervragenlijst is ouders gevraagd naar hun hoogste 

opleidingsniveau. Het hoogst behaalde diploma binnen het gezin (dat wil zeggen, 

van beide ouders samen) diende vervolgens als maat voor de sociaal-economische 

status van de leerling. Er zijn zeven categorieën onderscheiden: 1 = geen lager 

onderwijs, 2 = lager onderwijs, 3 = voortgezet onderwijs, eerste trap, 4 = voortgezet 

onderwijs, tweede trap, 5 = hoger onderwijs, propedeuse, 6 = hoger onderwijs, 

doctoraal en 7 = hoger onderwijs derde trap. Overigens komt de waarde 1 bij geen 

enkele leerling voor. 



 23 

Sekse 

De informatie over de sekse van de leerlingen is verkregen uit de administraties van 

de scholen waarop de cohortleerlingen in de eerste klas zaten. 

 

Etniciteit 

In de oudervragenlijst is ouders gevraagd naar het geboorteland van hen zelf en dat 

van hun kind. 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. Hoewel meer gedetailleerde informatie over de etniciteit van 

de leerling beschikbaar was, is ervoor gekozen deze informatie buiten beschouwing 

te laten. Dit omdat deze informatie niet relevant was voor de onderzochte 

onderzoeksvragen.  

 

Prestatiemotivatie (presmo) 

In de leerlingvragenlijst zijn negen vragen opgenomen om de prestatiemotivatie van 

leerlingen te meten. Deze vragen zijn geselecteerd uit de subschaal ‘prestatiemotief’ 

uit de PMT-K (Hermans, 1983) en bewerkt. Een voorbeeld van een vraag luidt: “Bij 

het leren stel ik … eisen aan mezelf”, met als antwoordmogelijkheden 1 = geen 

hoge, 2 = een beetje hoge, 3 = vrij hoge en 4 = hoge. In de andere vragen is aan 

leerlingen gevraagd of ze voor een proefwerk harder dan anders leren, of ze de beste 

leerling van de klas zouden willen zijn, of ze een goed rapport belangrijk vinden, of 

ze een goed cijfer zo gauw mogelijk aan de ouders/verzorgers willen vertellen, of ze 

hun huiswerk zo goed mogelijk proberen te maken en of ze, als ze met iets moeilijks 

bezig zijn, het lang blijven proberen tot het lukt. Per vraag is de laagste score 1 punt 

en de hoogste score 4 punten. De score van de leerling op de variabele 

‘prestatiemotivatie’ is gelijk aan de gemiddelde score op de negen vragen, waarbij 

de score 1 een lage en de score 4 een hoge prestatiemotivatie weergeeft. De negen 

vragen vormen samen een redelijk betrouwbare schaal, met een Cronbach’s alpha 

van 0,74.  

 

Streefniveau van de ouders (streefniv. ouders) 

Het streefniveau van de ouders is gemeten door de ouders in de oudervragenlijst de 

vraag voor te leggen: “Welke opleiding wilt u dat uw kind minimaal afmaakt?” De 

antwoordmogelijkheden zijn: vmbo leerwegondersteunend onderwijs, vmbo basis- 

of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo, vmbo gemengde of theoretische leerweg, 

havo, vwo, mbo, hbo, universiteit en geen mening. De antwoordmogelijkheden zijn 

verwerkt tot de volgende categorieën: 1 = vmbo leerwegondersteunend onderwijs, 2 

= vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, 3 = vmbo, 4 = vmbo gemengde of 

theoretische leerweg of mbo, 5 = havo of hbo en 6 = vwo of wo. Indien de ouders 

'geen mening' hebben ingevuld, wat in 5,8 procent van de gevallen zo is, dan is het 

advies van de leerling als vervanging genomen. Bij gecombineerde adviezen is het 

laagste onderwijstype bepalend. Wanneer het advies niet bekend was, is het 

antwoord 'geen mening' als ontbrekend gescoord. 
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2.1.4 Analysemethode 

 

De leerlingen die deel uitmaken van VOCL’99 zijn geselecteerd op basis van een 

tweetraps-steekproef van schoolvestigingen en leerlingen. Alle eerstejaars leerlingen 

op de geselecteerde vestigingen zijn betrokken in het onderzoek. Vanwege de 

trapsgewijze steekproeftrekking is meerniveau-analyse de aangewezen methode van 

analyse in dit proefschrift. De hiërarchische structuur van de data (leerlingen genest 

binnen scholen) brengt variantie op zowel leerling- als schoolniveau met zich mee. 

Meerniveau-analyse houdt rekening met de variantie op elk niveau, die ontstaan is 

door de geneste structuur van de data. Met meerniveau-analyse kunnen 

regressiemodellen geschat worden, waarbij de residuele variantie uitgesplitst wordt 

naar niveau. Bij de schatting van de standaardfouten van de regressiecoëfficiënten 

wordt rekening gehouden met de afhankelijkheid in de observaties, omdat twee 

leerlingen in dezelfde school enigszins op elkaar zullen lijken (Snijders & Bosker, 

1999; Rasbash, Steele, Browne & Prosser, 2000). Voor het uitvoeren van de 

meerniveau-analyses is het statistische programma MLwiN 2.0 gebruikt. 

 

2.2 Representativiteit van VOCL’99 

 

VOCL’99 bevat informatie over meerdere indicatoren van het schoolsucces. Van het 

advies, het onderwijstype waarin examen is afgelegd, de examencijfers en de sector 

of het profiel waarin examen gedaan is, zijn eveneens populatiebrede gegevens 

bekend. In deze paragraaf worden de gegevens van VOCL’99 vergeleken met de 

populatiebrede gegevens, zodat duidelijk wordt in hoeverre VOCL’99 representatief 

is voor alle leerlingen. Van de steekproef als geheel is bekend dat deze redelijk 

representatief is, maar van de Friese leerlingen is dit nog niet bekend. De 

populatiebrede gegevens die gebruikt zijn voor de analyse van de representativieit 

zijn afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs en hebben zoveel mogelijk 

betrekking op dezelfde jaren als van de VOCL’99-leerlingen. Zo is informatie over 

de adviezen gebruikt van 1999. Voor de vergelijking van het onderwijstype in het 

examenjaar, de examencijfers en sector- of profielkeuze is de informatie gebruikt 

van de leerlingen die in 2003 vmbo-examen deden, van de leerlingen die in 2004 

havo-examen deden, en van de leerlingen die in 2005 vwo-examen deden; dezelfde 

jaren als waarin de onvertraagde leerlingen van VOCL’99 examen aflegden. Het 

verschil met VOCL’99 is dat in de steekproef de woonplaats van de leerling 

bepalend is voor de provinciecode en bij de inspectiebestanden de vestigingsplaats 

van de school.  

 

Advies 

In Tabel 2.1 staat de procentuele verdeling van de leerlingen over de 

adviescategorieën. Zoals hierboven werd vermeld, hebben de cijfers van de Inspectie 

van het Onderwijs betrekking op populatiebrede gegevens. Vergelijking van de 

gegevens van VOCL’99 met die van de Inspectie van het Onderwijs wijst uit dat de 

verdeling over de adviescategorieën binnen de steekproef als geheel enigszins 

afwijkt van de populatiebrede verdeling. In de laatste rij van Tabel 2.1 staat het 

gemiddelde advies, uitgedrukt in een score op de leerjarenladder. In de totale 

steekproef is het gemiddelde advies 0,04 punten hoger dan in de populatie en voor 
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leerlingen in de rest van Nederland bedraagt het verschil tussen de steekproef en 

populatie 0,05 punten. Opvallender is echter het verschil tussen de Friese leerlingen 

binnen de steekproef en de populatie Friese leerlingen. In de steekproef is het advies 

van de Friese leerlingen 0,15 punten lager dan in de populatie. Dit houdt in dat in de 

steekproef de Friese leerlingen met lagere adviezen zijn oververtegenwoordigd en in 

de rest van Nederland in zeer geringe mate zijn ondervertegenwoordigd.  

 
Tabel 2.1 
 
Procentuele verdeling van de leerlingen over de adviescategorieën  

  Inspectie van het Onderwijs VOCL'99 

Advies Friesland Rest NL Heel NL 
Friesland 

(N = 1.066) 
Rest NL 

(N = 16.245) 
Heel NL 

(N = 17.311) 

Vmbo lwoo 4,4 4,4 4,4 7,2 3,2 3,4 

Vmbo lwoo/vmbo bbl/kbl 4,6 3,0 3,1 8,4 1,4 1,8 

Vmbo bbl/kbl 15,7 14,7 14,8 11,4 10,4 10,5 

Vmbo bbl/kbl/gl/tl 8,7 8,8 8,8 5,9 16,6 15,9 

Vmbo gl/tl 19,3 16,8 16,9 23,8 17,3 17,7 

Vmbo gl/tl/havo 15,2 13,5 13,6 16,8 11,4 11,7 

Havo 6,9 13,3 13,1 7,8 18,2 17,5 

Havo/vwo 19,9 14,9 15,1 17,4 12,5 12,8 

Vwo 5,3 9,6 9,4 1,4 9,1 8,6 

Breed 0,0 0,7 0,7    

Svo 0,1 0,2 0,2    

Gem. score volgens ljl. 4,19 4,29 4,28 4,04 4,34 4,32 

Noten. Svo = speciaal voortgezet onderwijs; ljl. = leerjarenladder. 

 

Onderwijstype examen en examencijfers 

Tabel 2.2 bevat de verdeling van de leerlingen over de onderwijstypen waarin ze 

examen afgelegd hebben, alsmede het gemiddelde cijfer op het Centraal Schriftelijk 

Examen per onderwijstype. Van de leerlingen die deel uitmaken van VOCL’99 is 

bekend of ze, als ze vmbo-examen gedaan hebben, leerwegondersteunend onderwijs 

gekregen hebben. De gegevens van de Inspectie van het Onderwijs bevatten deze 

informatie niet. Omdat het prestatieniveau van leerlingen, die leerwegondersteunend 

onderwijs ontvangen hebben, meestal wat lager is dan dat van leerlingen die dit niet 

ontvingen, is ervoor gekozen om binnen VOCL’99 deze leerlingen in te delen in de 

categorie vmbo leerwegondersteunend onderwijs, in plaats van in de vmbo-leerweg. 

Een aanvullende analyse wees overigens uit dat deze leerlingen voornamelijk 

examen deden in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Het examenniveau van 

de leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs ontvangen hebben en van de 

leerlingen die een leerwerk-traject gevolgd hebben is aan elkaar gelijk gesteld. 

Vergelijking van de steekproefgegevens met de populatiegegevens in Tabel 2.2 

wijst uit dat in de steekproef de Friese leerlingen die examen afgelegd hebben in het 

havo of vwo zijn ondervertegenwoordigd en de leerlingen die examen gedaan 

hebben in de theoretische leerweg van het vmbo of in de lagere vmbo-leerwegen zijn 

oververtegenwoordigd. Van de leerlingen in de rest van Nederland zijn eveneens de 

leerlingen die examen gedaan hebben in de theoretische leerweg van het vmbo 

oververtegenwoordigd, maar de leerlingen die examen gedaan hebben in de lagere 
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vmbo-leerwegen ondervertegenwoordigd. Een aanvullende analyse wees uit dat, 

wanneer de leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs ontvangen hebben, 

meegeteld worden bij de door hun gevolgde leerweg, er zich geen grote verschillen 

tussen de steekproef en de populatie voordoen in de verdeling over de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.  

 De verschillen in examencijfer tussen de steekproef en de populatie zijn bij de 

Friese leerlingen duidelijk groter dan bij de leerlingen in de rest van Nederland. In 

de steekproef zijn de Friese leerlingen met de hogere cijfers oververtegenwoordigd, 

terwijl van de leerlingen in de rest van Nederland de leerlingen met de lagere cijfers 

iets zijn oververtegenwoordigd. 

 
Tabel 2.2 
 
Procentuele verdeling van de leerlingen over de onderwijstypen in het examenjaar en gemiddeld examencijfer 

Inspectie van het Onderwijs 

 Procentuele verdeling Gemiddeld examencijfer 

Onderwijstype 
examen Friesland Rest NL Heel NL Friesland Rest NL Heel NL 

F -/- 
rest NL 

Leerwerk-
traject 

0,7 0,9 0,9 6,49 6,55 6,55 -0,07 

Vmbo bbl  16,8 18,4 18,3 6,91 6,92 6,92 -0,01 

Vmbo kbl 16,0 14,1 14,2 6,43 6,47 6,47 -0,04 

Vmbo gl 3,7 2,9 2,9 6,33 6,25 6,25 0,08 

Vmbo tl 25,2 22,4 22,5 6,55 6,42 6,43 0,13 

Havo 23,3 23,4 23,3 6,32 6,29 6,29 0,03 

Vwo 14,4 18,0 17,8 6,40 6,42 6,42 -0,02 

VOCL'99 

 Procentuele verdeling Gemiddeld examencijfer 

Onderwijstype 
examen 

Friesland 
(N = 906) 

Rest NL 
(N = 15.459) 

Heel NL 
(N = 16.365) 

Friesland 
(N = 906) 

Rest NL 
(N = 15.454) 

Heel NL 
(N = 16.360) 

F -/- 
rest NL 

Leerwerk-
traject/  
vmbo lwoo 

14,9 5,3 5,8 6,48 6,41 6,42 0,07 

Vmbo bbl  10,8 11,6 11,6 7,26 7,04 7,05 0,21 

Vmbo kbl 15,6 12,1 12,3 6,70 6,44 6,46 0,27 

Vmbo gl 1,9 4,4 4,3 6,42 6,21 6,22 0,20 

Vmbo tl 31,2 25,8 26,1 6,63 6,37 6,39 0,26 

Havo 14,8 23,8 23,3 6,43 6,23 6,23 0,21 

Vwo 10,8 17,1 16,7 6,58 6,38 6,39 0,20 

 

Sector- of profielkeuze 

De sectorkeuze van de vmbo-leerlingen in de steekproef is in Tabel 2.3 vergeleken 

met die van de populatie vmbo-leerlingen. In deze tabel is te zien dat van de Friese 

leerlingen in de steekproef de leerlingen die examen afgelegd hebben in de sectoren 

Techniek en Zorg en welzijn ondervertegenwoordigd. De Friese leerlingen die 

examen deden in de sector Economie zijn oververtegenwoordigd in de steekproef. 

Van de leerlingen in de rest van Nederland zijn in de steekproef de leerlingen die 

examen afgelegd hebben in de sector Zorg en welzijn oververtegenwoordigd en de 

leerlingen die Landbouw deden ondervertegenwoordigd. 
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Tabel 2.3 
 
Procentuele verdeling van de vmbo-leerlingen over de gevolgde sector in het examenjaar 

 Inspectie van het Onderwijs VOCL'99 

Sector Friesland Rest NL Heel NL 
Friesland 
(N = 493) 

Rest NL 
(N = 7.564) 

Heel NL 
(N = 8.057) 

Techniek 36,2 30,7 31,0 29,8 30,2 30,2 

Zorg en welzijn 37,6 28,4 28,7 31,0 35,1 34,9 

Economie 24,5 29,0 28,8 36,9 31,8 32,1 

Landbouw 1,8 11,9 11,5 2,2 2,9 2,9 

 

In Tabel 2.4 is voor de havo- en vwo-examenleerlingen de verdeling over de 

profielen weergegeven. In deze tabel is te zien dat de verschillen in profielkeuze 

tussen leerlingen in de steekproef en in de populatie groter zijn voor de Friese 

leerlingen dan voor de leerlingen in de rest van Nederland. Friese havo-leerlingen in 

de steekproef deden vaker examen in het profiel Natuur en gezondheid en minder 

vaak in Economie en maatschappij dan Friese leerlingen populatiebreed. Friese vwo-

leerlingen in de steekproef deden vaker examen in Natuur en techniek en minder 

vaak in Economie en maatschappij dan Friese leerlingen in de populatie. De 

profielkeuze van de havo- en vwo-leerlingen in de rest van Nederland verschilt in de 

steekproef nauwelijks van de profielkeuze van de populatie. 

 
Tabel 2.4 
 
Procentuele verdeling van de havo- en vwo-leerlingen over het gevolgde profiel in het examenjaar 

Inspectie van het Onderwijs 

 Havo Vwo 

Profiel Friesland Rest NL Heel NL Friesland Rest NL Heel NL 

Natuur en techniek 10,2 9,6 9,6 13,3 11,9 11,9 

Natuur en gezondheid 15,4 16,2 16,1 31,3 29,7 29,7 

Natuurstroom 0,3 1,4 1,3 3,8 4,3 4,3 

Economie en maatschappij 35,6 38,7 38,6 29,8 33,5 33,4 

Cultuur en maatschappij 38,5 33,3 33,5 20,4 19,8 19,8 

Maatschappijstroom 0,0 0,9 0,8 1,5 0,8 0,8 

VOCL’99 

 Havo Vwo 

Profiel 
Friesland 
(N = 134) 

Rest NL 
(N = 3.680) 

Heel NL 
(N = 3.814) 

Friesland 
(N = 98) 

Rest NL 
(N = 2.635) 

Heel NL 
(N = 2.733) 

Natuur en techniek 9,7 10,3 10,3 18,4 11,9 12,2 

Natuur en gezondheid 22,4 14,5 14,8 30,6 28,4 28,5 

Natuurstroom 0,0 2,2 2,2 2,0 5,4 5,2 

Economie en maatschappij 27,6 37,8 37,5 25,5 32,8 32,5 

Cultuur en maatschappij 38,8 34,6 34,7 22,5 20,7 20,8 

Maatschappijstroom 1,5 0,5 0,6 1,0 0,8 0,8 
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Totaalbeeld 

Samenvattend kan gesteld worden dat VOCL’99 als geheel een redelijk 

representatieve steekproef is van de populatie leerlingen. Dit geldt echter niet voor 

de Friese leerlingen in de steekproef en de populatie Friese leerlingen. In de 

steekproef is het gemiddelde advies van de Friese leerlingen lager dan van de 

populatie Friese leerlingen. Friese leerlingen die examen deden in de lagere vmbo-

leerwegen of in de theoretische leerweg van het vmbo zijn in de steekproef 

oververtegenwoordigd en Friese leerlingen die examen deden in het havo of vwo 

ondervertegenwoordigd. Een ander verschil tussen de steekproef Friese leerlingen en 

populatie Friese leerlingen is dat het gemiddelde examencijfer in de steekproef 

hoger is dan in de populatie. Daarnaast deden vmbo-leerlingen in de steekproef 

vaker examen in de sector Economie en minder vaak in de sectoren Techniek en 

Zorg en welzijn dan Friese leerlingen populatiebreed. Friese havo-leerlingen in de 

steekproef deden vaker examen in het profiel Natuur en gezondheid en minder vaak 

in Economie en maatschappij. Friese vwo-leerlingen in de steekproef deden vaker 

examen in Natuur en techniek en minder vaak in Economie en maatschappij dan 

Friese leerlingen in de populatie. 

 De verschillen tussen de steekproef en de populatie zijn voor de leerlingen in de 

rest van Nederland minder groot. In de steekproef is van de leerlingen in de rest van 

Nederland het gemiddelde advies in zeer geringe mate hoger dan dat van de 

populatie leerlingen in de rest van Nederland. Van de leerlingen in de rest van 

Nederland zijn de leerlingen die examen gedaan hebben in de theoretische leerweg 

van het vmbo oververtegenwoordigd en de leerlingen die examen gedaan hebben in 

de lagere vmbo-leerwegen ondervertegenwoordigd in de steekproef. Daarnaast zijn 

in de steekproef van de leerlingen in de rest van Nederland de leerlingen met de 

lagere examencijfers iets oververtegenwoordigd. In de steekproef deden vmbo-

leerlingen in de rest van Nederland vaker examen in de sector Zorg en welzijn en 

minder vaak in Landbouw. De profielkeuze van de havo- en vwo-leerlingen in de 

rest van Nederland verschilt in de steekproef nauwelijks van de profielkeuze van de 

populatie. 

 In de steekproef zijn de Friese leerlingen met de lagere adviezen 

oververtegenwoordigd. Het is daarom aannemelijk dat het prestatieniveau van de 

Friese leerlingen in de steekproef lager is dan dat van de populatie Friese leerlingen. 

Hierdoor zullen de resultaten van de analyses van verschillen in schoolsucces tussen 

leerlingen in Friesland en de rest van Nederland, waarin niet gecontroleerd wordt 

voor de eerdere prestaties, enigszins vertekend zijn. Ter beantwoording van de 

onderzoeksvragen worden echter ook altijd meerniveau-analyses uitgevoerd, waarbij 

rekening wordt gehouden met het prestatieniveau bij aanvang. Hierdoor wordt 

gecorrigeerd voor het lagere aanvangsniveau van de Friese leerlingen in de 

steekproef. Daarnaast wordt in de meerniveau-analyses ook altijd gekeken naar de 

invloed van de leerlingkenmerken op de gevonden verschillen. 
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2.3 Eerste indruk van verschillen tussen leerlingen in Friesland en in de rest 

       van Nederland 

 

Om een eerste indruk te krijgen van de verschillen in schoolsucces tussen leerlingen 

in Friesland en de rest van Nederland, zijn enkele beschrijvende statistieken 

uitgevoerd op basis van de gegevens van VOCL’99. In paragraaf 2.3.1 worden de 

resultaten besproken van de analyses van verschillen in schoolsucces tussen 

leerlingen in Friesland en leerlingen in de rest van Nederland. In paragraaf 2.3.2 

wordt gekeken of er verschillen tussen Friesland en de rest van Nederland zijn in 

kenmerken van leerlingen. 

 

2.3.1 Beschrijvende statistieken van de indicatoren van het schoolsucces 

 

In paragraaf 2.2 zijn reeds een aantal tabellen weergegeven, waarin af te lezen is of 

er populatiebreed verschillen zijn in schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en 

in de rest van Nederland. Deze resultaten zullen hieronder worden besproken en 

aangevuld worden met beschrijvende statistieken op basis van de gegevens van 

VOCL’99.  

 

Advies en onderwijspositie 

Tabel 2.1 bevat informatie over de adviesverdeling van leerlingen in Friesland en de 

rest van Nederland. In de tabel valt op dat, populatiebreed gezien, leerlingen in 

Friesland 2,5 procent vaker een vmbo gl/tl-advies hebben, 6,4 procent minder vaak 

een havo-advies, 5,0 procent vaker een havo/vwo-advies en 4,3 procent minder vaak 

een vwo-advies dan leerlingen in de rest van Nederland. In de laatste rij van Tabel 

2.1 staat het gemiddelde advies, uitgedrukt in een score op de leerjarenladder. 

Hieraan is te zien dat populatiebreed Friese leerlingen een 0,1 punt lager advies 

hebben dan leerlingen in de rest van Nederland. Deze achterstand komt neer op een 

maand onderwijs.
4
 Binnen VOCL’99 bedraagt het verschil in advies tussen 

leerlingen in Friesland en de rest van Nederland echter 0,3 punten, wat overeenkomt 

met een achterstand van drie maanden onderwijs. De verschillen in advies tussen 

leerlingen in Friesland en de rest van Nederland zijn in de steekproef daardoor 

uitvergroot. 

 Tabel 2.5 bevat de verdelingskenmerken van het advies en de onderwijspositie, 

uitgedrukt in een score op de leerjarenladder, gedurende vijf cohortjaren van 

VOCL’99. In de kolom ‘N’ staat het aantal leerlingen van wie een valide score 

bekend is op de betreffende variabele. De laatste drie kolommen van de tabel zijn 

gewijd aan de verschillen tussen Friesland en de rest van Nederland. In de 

kolommen ‘Friesland’ en ‘rest NL’ staan de gemiddelde scores op de variabelen 

voor respectievelijk de leerlingen in Friesland en in 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. In de meest rechtse kolom zijn 

de effectgroottes opgenomen  

In Tabel 2.5 is te zien dat leerlingen in Friesland vanaf het advies en tot en met 

het vijfde cohortjaar een achterstand in onderwijspositie hebben ten opzichte van 

leerlingen in de rest van Nederland. De omvang van de achterstand is vrij stabiel. 

Dit zou erop kunnen duiden dat de achterstand, die Friese leerlingen opgelopen 
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hebben aan het einde van het basisonderwijs, gelijk gebleven is. De gemiddelde 

onderwijspositie van de Friese leerlingen is in elk cohortjaar ongeveer 0,3 punten 

lager dan die van leerlingen in de rest van Nederland, wat overeenkomt met een 

achterstand van drie maanden onderwijs. Aan de effectgroottes is te zien dat de 

omvang van het verschil in bereikte onderwijspositie ongeveer even groot is als de 

verschillen in prestaties in het basisonderwijs tussen leerlingen in Friesland en de 

rest van Nederland, die in eerder onderzoek zijn gevonden en gerapporteerd zijn in 

paragraaf 1.2.1. Uit de vergelijking van de adviesgegevens van VOCL’99 met de 

gegevens van de Inspectie van het Onderwijs bleek echter dat het verschil in 

onderwijsniveau tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland in de 

steekproef enigszins uitvergroot is. 

 
Tabel 2.5 
 
Verdelingskenmerken van de onderwijspositie gedurende vijf cohortjaren 

 Onderwijspositie N Gem Min Max SD Friesland Rest NL Cohen’s d 

Advies 17.311 4,32 2,00 6,00 1,03 4,04** 4,34 0,29 

Op. jr. 1 19.355 4,46 2,00 6,00 1,08 4,21** 4,48 0,25 

Op. jr. 2 19.052 5,57 2,00 7,00 1,05 5,30** 5,58 0,27 

Op. jr. 3 18.535 6,30 2,00 9,00 1,18 6,01** 6,31 0,25 

Op. jr. 4 17.601 7,21 3,00 10,00 1,20 6,92** 7,23 0,26 

Op. jr. 5 16.277 8,17 4,00 11,00 1,17 7,89** 8,19 0,26 

Noten. Op.jr. = onderwijspositie jaar. Voor de effectgrootte Cohen’s d geldt volgens Cohen (1988) dat 0,20 
een zwak, 0,50 een matig en 0,80 een sterk effect is. 
** p < 0,01. 

 

Tabel 2.6 bevat per advies het percentage leerlingen dat in elk van de 

onderwijstypen zit in het vijfde cohortjaar. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 

leerlingen die vertraagd dit onderwijstype bereikt hebben en leerlingen die dit 

onvertraagd bereikt hebben. Een leerling is als onvertraagd geteld wanneer hij of zij 

niet een of meerdere keren is blijven zitten. Om pragmatische redenen is ervoor 

gekozen om een leerling die bijvoorbeeld van vier vmbo naar vier havo gegaan is, 

als vertraagd te rekenen, omdat de leerling in hetzelfde klasjaar (vier, in dit geval) is 

gebleven. Een leerling die van vier vmbo naar het mbo gegaan is, is als onvertraagd 

geteld, maar een vier havo-leerling, die naar het mbo is gegaan als vertraagd. Dit 

omdat van de eerste leerling de onderwijspositie op de leerjarenladder wel is 

gestegen met een punt en van de laatste leerling niet. Als eerste criterium ter 

bepaling van het al dan niet vertraagd zijn van een leerling geldt dus of het klasjaar 

veranderd is en daarna of de onderwijspositie veranderd is ten opzichte van het 

voorgaande schooljaar. 
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Tabel 2.6  
 
Onderwijstype in het vijfde cohortjaar per advies in procenten 

Friesland 

 Advies 

Onderwijstype  
vijfde cohortjaar 

Vmbo 
lwoo 

Vmbo 
lwoo/ 

bbl/kbl 
Vmbo 
bbl/kbl 

Vmbo 
bbl/kbl/ 

gl/tl 
Vmbo 
gl/tl 

Vmbo 
gl/tl/ 
havo Havo 

Havo/ 
vwo Vwo Totaal 

Vertr. Onb. 23,4 13,5 5,8 3,2 5,5 10,1 2,4 6,5  8,0 

Vertr. dipl. Nee 2,6 4,5 0,8   1,1    0,8 

Vertr. dipl. ja 10,4 9,0 1,7 3,2 3,1 3,9 1,2 0,5  3,5 

Vmbo lwoo v           

Vmbo bbl v  1,1 2,5  0,8     0,6 

Vmbo kbl v  1,1 1,7 4,8 4,3 1,1    1,8 

Vmbo gl v           

Vmbo tl v  1,1 0,8 1,6 4,7 0,6    1,5 

Mbo v 1,3 3,4 0,8 1,6 0,4 2,2  3,8  1,7 

Mbo o 62,3 66,3 85,1 82,5 64,6 38,0 22,9 10,3 6,7 50,0 

Havo v   0,8 1,6 9,4 19,6 21,7 14,1 6,7 9,9 

Havo o    1,6 5,9 16,8 37,3 23,8 6,7 11,4 

Vwo v      1,1  6,5  1,3 

Vwo o     0,4 2,8 14,5 34,1 80,0 8,7 

Hbo o     0,8 2,8  0,5  0,8 

Rest Nederland 

 Advies 

Onderwijstype  
vijfde cohortjaar 

Vmbo 
lwoo 

Vmbo 
lwoo/ 

bbl/kbl 
Vmbo 
bbl/kbl 

Vmbo 
bbl/kbl/ 

gl/tl 
Vmbo 
gl/tl 

Vmbo 
gl/tl/ 
havo Havo 

Havo/ 
vwo Vwo Totaal 

Vertr. onb. 21,1 19,3 9,0 8,0 4,4 4,8 4,9 3,6 4,5 6,3 

Vertr. dipl. nee 2,2 0,9 1,4 0,5 0,4 0,2    0,4 

Vertr. dipl. ja 10,4 10,8 8,1 6,5 3,6 2,4 0,8 0,3 0,1 3,5 

Vmbo lwoo v  0,4 0,1        

Vmbo bbl v 3,5 3,1 3,9 2,7 0,8 0,4   0,1 1,2 

Vmbo kbl v 0,6 1,3 1,4 3,4 2,2 1,7 0,6 0,3  1,5 

Vmbo gl v   0,1 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 

Vmbo tl v  0,9 1,0 5,2 8,4 7,0 2,9 2,2 0,3 4,1 

Mbo v 1,4 0,4 1,4 1,9 1,9 2,1 1,5 1,1 0,3 1,5 

Mbo o 60,9 62,3 73,1 63,5 60,4 40,6 15,0 10,7 1,5 40,2 

Havo v  0,4 0,4 4,5 9,4 14,5 18,4 13,0 6,2 9,6 

Havo o    2,4 6,9 20,1 30,2 28,9 9,2 13,8 

Vwo v   0,1   0,8 2,9 2,8 7,0 1,6 

Vwo o   0,1 0,2 1,0 4,8 22,4 36,7 70,8 15,9 

Hbo o   0,1 0,4 0,1 0,4 0,1   0,2 

Noten. Vertr. = vertrokken; onb. = onbekend; dipl. = diploma; v = vertraagd; o = onvertraagd. De kolommen 
tellen op tot 100%. Indien het verschil tussen Friesland en de rest van Nederland tenminste 5% is, dan is de 
cel grijs gearceerd. 
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In Tabel 2.6 is aan de grijze vlakken te zien wanneer het verschil in celpercentage 

tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland tenminste vijf procent is. 

Daaraan is te zien dat leerlingen met een vmbo bbl/kbl-advies of een gecombineerd 

vmbo bbl/kbl/vmbo gl/tl-advies in Friesland vaker onvertraagd aangekomen zijn in 

het mbo dan leerlingen in de rest van Nederland. Dit verschil kan verklaard worden 

doordat van relatief meer leerlingen in de rest van Nederland alleen bekend is dat zij 

vertrokken zijn met diploma, maar onbekend is waar naartoe, dan van leerlingen in 

Friesland. Het is echter waarschijnlijk dat deze leerlingen naar het mbo gegaan zijn, 

gezien het schooladvies. Opvallende verschillen tussen leerlingen in Friesland en de 

rest van Nederland zijn verder nog dat Friese leerlingen met een vmbo gl/tl/havo-

advies minder vaak vertraagd in het vmbo tl zitten in het vijfde cohortjaar, maar 

vaker vertraagd in het havo. Mogelijk zijn Friese leerlingen vaker na het behalen van 

het vmbo tl-diploma ingestroomd in het havo dan leerlingen in de rest van 

Nederland. Friese leerlingen met een havo-advies zitten vaker zonder vertraging 

opgelopen te hebben in het mbo. Friese leerlingen met een havo-advies zitten 

bovendien vaker onvertraagd in het havo, maar minder vaak onvertraagd in het vwo 

dan leerlingen in de rest van Nederland. Het hogere percentage Friese leerlingen met 

een havo-advies dat in het mbo zit en het lagere percentage dat in het vwo zit, wijst 

op een minder gunstige doorstroom van de Friese leerlingen ten opzichte van de 

leerlingen in de rest van Nederland. Friese leerlingen met een havo/vwo-advies 

zitten vaker onvertraagd in het havo. Friese leerlingen met een vwo-advies zitten 

vaker zonder vertraging opgelopen te hebben in het mbo, minder vaak vertraagd in 

het vwo en vaker onvertraagd in het vwo. In totaal zitten Friese leerlingen vaker 

onvertraagd in het mbo en minder vaak onvertraagd in het vwo dan leerlingen in de 

rest van Nederland. Ten aanzien van de Friese leerlingen met een vwo-advies dient 

opgemerkt te worden dat het om slechts 15 leerlingen gaat. Voor de andere 

adviescategorieën geldt dat er tenminste 63 Friese leerlingen zijn per advies op basis 

van wie de verdeling gebaseerd is. 

 

Onderwijstype examen en examencijfers 

Tabel 2.2 bevat de verdeling van de leerlingen over de onderwijstypen waarin ze 

examen afgelegd hebben. In de tabel is te zien dat, populatiebreed, Friese leerlingen 

2,8 procent vaker examen hebben gedaan in de theoretische leerweg van het vmbo 

en 3,6 procent minder vaak vwo-examen hebben gedaan dan leerlingen in de rest 

van Nederland.  

 In Tabel 2.2 is ook het gemiddelde examencijfer per onderwijstype opgenomen. 

In de laatste kolom van de tabel staat het verschil in gemiddeld cijfer tussen Friese 

leerlingen en leerlingen in de rest van Nederland. Een negatief verschil betekent dat 

Friese leerlingen een lager gemiddeld cijfer hebben dan leerlingen in de rest van 

Nederland. Aan de verschilscore is te zien dat, populatiebreed, Friese leerlingen in 

een leerwerk-traject een gemiddeld 0,07 punten lager examencijfer behalen, Friese 

leerlingen die examen deden in de gemengde leerweg van het vmbo een 0,08 punten 

hoger cijfer en leerlingen die examen deden in de theoretische leerweg van het vmbo 

een 0,13 punten hoger cijfer dan leerlingen in de rest van Nederland.  

 Mogelijk halen leerlingen in Friesland een hoger examencijfer doordat ze in het 

voortgezet onderwijs minder snel opstromen naar een hoger onderwijstype, of 

doordat ze vaker afstromen naar een lager onderwijstype gegeven het advies, 
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waardoor uiteindelijk het niveau van Friese leerlingen in het betreffende 

onderwijstype hoger is in de examenklas dan dat van leerlingen in de rest van 

Nederland. Het verschil in examencijfer tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland is daarom nader onderzocht met behulp van de steekproefgegevens. In 

Tabel 2.7 is per adviescategorie aangegeven wat het gemiddelde examencijfer is van 

leerlingen, uitgesplitst naar het onderwijstype waarin examen afgelegd is. Hierdoor 

wordt gecontroleerd voor eventuele verschillen in afstroom en opstroom. De grijs 

gearceerde vakken geven aan dat voor zowel Friesland als de rest van Nederland het 

gemiddelde cijfer voor het betreffende advies en onderwijstype berekend is op basis 

van tenminste tien leerlingen.  

 
Tabel 2.7  
 
Gemiddeld examencijfer per advies en onderwijstype examen 

  Onderwijstype examen 

Advies  Vmbo lwoo Vmbo bbl Vmbo kbl Vmbo gl Vmbo tl Havo Vwo Totaal 

Friesland 6,56 6,77 8,52  6,51 6,10  6,60 
Vmbo lwoo 

Rest NL 6,18 6,66 6,45  5,09   6,25 

Friesland 6,50 6,74   6,25   6,52 Vmbo lwoo/ 
vmbo bbl/kbl 

Rest NL 6,53 6,40 6,08 5,70 5,82   6,38 

Friesland 6,47 7,10 6,71 6,45 6,12   6,76 
Vmbo bbl/kbl 

Rest NL 6,52 7,02 6,33 5,83 6,07 5,59 5,69 6,66 

Friesland 6,51 7,26 6,46 5,60 6,25   6,62 Vmbo bbl/kbl/ 
Vmbo gl/tl 

Rest NL 6,60 7,09 6,37 6,14 6,22 5,86 6,02 6,45 

Friesland 5,98 7,70 6,55 6,23 6,54 6,02 6,04 6,59 
Vmbo gl/tl 

Rest NL 7,01 7,21 6,50 6,23 6,28 6,02 5,72 6,36 

Friesland  7,70 6,98  6,78 6,10 5,92 6,62 Vmbo gl/tl/ 
havo 

Rest NL 6,42 7,44 6,61 6,09 6,45 6,09 6,00 6,35 

Friesland  8,18 7,46 6,73 6,94 6,50 6,41 6,65 
Havo 

Rest NL 7,01 7,51 6,83 6,56 6,62 6,20 6,10 6,28 

Friesland 6,70  8,10 6,17 7,26 6,62 6,70 6,75 
Havo/vwo 

Rest NL 6,07 6,93 6,79 6,38 6,78 6,43 6,36 6,45 

Friesland   7,82   5,99 6,76 6,73 
Vwo 

Rest NL 6,62 6,42  6,29 6,90 6,52 6,63 6,61 

Friesland 6,49 7,25 6,70 6,23 6,63 6,43 6,58 6,65 

Rest NL 6,40 7,05 6,43 6,19 6,37 6,24 6,38 6,42 Totaal 

Totaal 6,42 7,06 6,45 6,19 6,39 6,24 6,39 6,44 

Noten. Onderstreept betekent dat gemiddelde cijfer is berekend op basis van tien of meer leerlingen. De grijs 
gearceerde vakken geven aan dat voor zowel Friesland als de rest van Nederland het gemiddelde cijfer voor 
het betreffende advies en onderwijstype berekend is op basis van tenminste tien leerlingen.  

 

Aan de cijfers in de grijze vakken in Tabel 2.7 is te zien dat er een aantal opvallende 

verschillen zijn in gemiddeld examencijfer tussen leerlingen in Friesland en de rest 

van Nederland. Daar waar de verschillen groot zijn, blijken Friese leerlingen 
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consequent een hoger gemiddeld examencijfer te hebben dan leerlingen in de rest 

van Nederland. Behalve bij de leerlingen met een gecombineerd vmbo lwoo/vmbo 

bbl/kbl-advies zijn er bij alle adviescategorieën voor een of meerdere 

onderwijstypen grote verschillen in examencijfer tussen leerlingen in Friesland en de 

rest van Nederland. Deze verschillen kunnen niet verklaard worden door verschillen 

in afstroom en opstroom. 

 

Sector- of profielkeuze 

In Tabel 2.3 is de sectorkeuze van de vmbo-leerlingen weergegeven. De tabel maakt 

duidelijk dat, populatiebreed, Friese leerlingen vaker examen aflegden in de sectoren 

Techniek en Zorg en welzijn en minder vaak in Economie en Landbouw dan 

leerlingen in de rest van Nederland. Een mogelijke verklaring voor het lage 

percentage Friese leerlingen dat de sector Landbouw heeft gevolgd, is dat sommige 

vmbo-leerlingen, die kiezen voor de sector Landbouw, meteen naar een Agrarisch 

Onderwijs Centrum (AOC) gaan. Hierdoor worden ze officieel geteld als mbo-

leerling en niet als vmbo-leerling. Mogelijk gaan in Friesland meer leerlingen naar 

een AOC dan leerlingen in de rest van Nederland. Door dit verschijnsel treedt een 

vertekening op van de verdeling van leerlingen over alle sectoren. In de steekproef is 

er weinig verschil in de mate waarin Friese leerlingen en leerlingen in de rest van 

Nederland de sectoren Techniek en Landbouw volgen. Friese leerlingen blijken wel 

minder vaak examen gedaan te hebben in de sector Zorg en welzijn en juist vaker in 

de sector Economie dan leerlingen in de rest van Nederland.  

In Tabel 2.8 is van de vmbo-leerlingen in de steekproef de verdeling over de 

sectoren uitgesplitst naar leerweg. Opgemerkt dient te worden dat er maar zeventien 

Friese leerlingen in de steekproef de gemengde leerweg gevolgd hebben. Hierdoor is 

het niet goed mogelijk om iets zinnigs te kunnen zeggen over eventuele verschillen 

in sectorkeuze van deze leerlingen.  

 
Tabel 2.8 
 
Procentuele verdeling van vmbo-leerlingen over de sectoren, uitgesplitst naar leerweg 

 Vmbo leerweg 

 Basisberoepsgericht Kaderberoepsgericht Gemengd Theoretisch 

Sector 
Friesland 
(N = 204) 

Rest NL 
(N = 2.515) 

Friesland 
(N = 165) 

Rest NL 
(N = 1.926) 

Friesland 
(N = 17) 

Rest NL 
(N = 685) 

Friesland 
(N = 107) 

Rest NL 
(N = 2.438) 

Techniek 42,6 39,8 24,8 31,0 0,0 22,5 17,8 21,8 

Zorg en welzijn 29,9 34,2 30,3 37,7 64,7 40,7 29,0 32,4 

Economie 26,0 23,0 40,6 28,0 35,3 33,1 52,3 43,4 

Landbouw 1,5 3,0 4,2 3,2 0,0 3,6 0,9 2,5 

 

In Tabel 2.8 wordt duidelijk dat de verschillen in sectorkeuze per leerweg tussen 

leerlingen in Friesland en in de rest van Nederland het grootste zijn voor de 

leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg gevolgd hebben. In Friesland 

volgden verhoudingsgewijs meer leerlingen de sector Economie en minder 

leerlingen de sectoren Techniek of Zorg en welzijn. In de basisberoepsgerichte 

leerweg zijn de verschillen in sectorkeuze tussen leerlingen in Friesland en de rest 

van Nederland niet erg groot. In de theoretische leerweg valt vooral het hogere 
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percentage Friese leerlingen op in de sector Economie ten opzichte van leerlingen in 

de rest van Nederland. 

Tabel 2.4 bevat de verdeling van de havo- en vwo-leerlingen over de profielen. 

Populatiebreed blijken Friese havo-leerlingen minder vaak examen te hebben gedaan 

in het profiel Economie en maatschappij en vaker in het profiel Cultuur en 

maatschappij dan leerlingen in de rest van Nederland. Friese vwo-leerlingen blijken 

populatiebreed iets minder vaak het profiel Economie en maatschappij te hebben 

gevolgd dan leerlingen in de rest van Nederland.  

 

Totaalbeeld 

Samenvattend kan gesteld worden dat Friese leerlingen populatiebreed gemiddeld 

genomen minder hoge adviezen hadden, wat minder vaak examen aflegden in het 

vwo en vaker in de theoretische leerweg van het vmbo, maar gemiddeld wel iets 

hogere examencijfers behaalden dan leerlingen in de rest van Nederland. Friese 

vmbo-leerlingen leken een enigszins andere sectorkeuze te maken dan leerlingen in 

de rest van Nederland, maar waarschijnlijk zijn de gegevens over de sectorkeuze 

vertekend doordat relatief meer Friese leerlingen, die kozen voor de sector 

Landbouw, niet werden meegeteld dan in de rest van Nederland. Friese havo-

leerlingen kozen vaker voor het profiel Cultuur en maatschappij en minder vaak 

voor Economie en maatschappij. Friese vwo-leerlingen kozen eveneens minder vaak 

voor Economie en maatschappij dan leerlingen in de rest van Nederland. De 

steekproefgegevens lieten zien dat de achterstand in onderwijspositie van de Friese 

leerlingen, ten opzichte van de leerlingen in de rest van Nederland, gedurende vijf 

cohortjaren constant bleef. In het vijfde cohortjaar zaten Friese leerlingen vaker 

onvertraagd in het mbo en minder vaak onvertraagd in het vwo dan leerlingen in de 

rest van Nederland. Behalve bij de leerlingen met een gecombineerd vmbo 

lwoo/vmbo bbl/kbl-advies waren er bij alle adviescategorieën voor een of meerdere 

onderwijstypen grote verschillen in examencijfer tussen leerlingen in Friesland en de 

rest van Nederland. Deze verschillen konden niet verklaard worden door verschillen 

in afstroom en opstroom. Verschillen in sectorkeuze tussen vmbo-leerlingen in 

Friesland en de rest van Nederland deden zich vooral voor bij leerlingen in de 

kaderberoepsgerichte leerweg en in iets mindere mate bij leerlingen in de 

theoretische leerweg. 

 

2.3.2 Beschrijvende statistieken van de leerlingkenmerken 

 

In Tabel 2.9 staan de verdelingskenmerken van de beschreven variabelen, die dienen 

als indicator voor de leerlingkenmerken. De kolom ‘N’ bevat het aantal leerlingen 

van wie een valide score bekend is op de betreffende variabele. De laatste drie 

kolommen van de tabel zijn gewijd aan de verschillen tussen Friesland en de rest 

van Nederland. In de kolommen ‘Friesland’ en ‘rest NL’ staan de gemiddelde scores 

op de variabelen voor respectievelijk de leerlingen in Friesland en in de rest van 

Nederland. In de kolom 'Friesland' staat of de verschillen in score tussen leerlingen 

in Friesland en de rest van Nederland significant zijn. De meest rechtse kolom bevat 

de effectgroottes.  

 In Tabel 2.9 is te zien dat Friese leerlingen een significant lagere score hebben 

op de Entreetoets dan leerlingen in de rest van Nederland. Dit komt overeen met de 



 36 

resultaten van eerder onderzoek, waaruit bleek dat Friese leerlingen lagere prestaties 

halen dan leerlingen landelijk. De effectgrootte van het verschil in score op de 

Entreetoets bedraagt 0,29 en geeft aan dat het effect zwak tot matig is. Uit de 

resultaten van Van Langen en Hulsen (2001) viel op te maken dat in hun onderzoek 

het effect van dezelfde orde van grootte was. Het verschil in sociaal-economische 

status – geoperationaliseerd als het hoogste opleidingsniveau van de ouders – tussen 

leerlingen in Friesland en de rest van Nederland is verwaarloosbaar klein. Uit 

populatiebrede gegevens van het CBS van het opleidingsniveau van de werkzame 

beroepsbevolking bleek echter dat het opleidingsniveau in Friesland lager is dan 

landelijk. Het is daarom aannemelijk dat de steekproef van Friese leerlingen niet 

geheel representatief is voor alle leerlingen in Friesland. Uit Tabel 2.9 blijkt 

daarnaast dat in de steekproef het percentage meisjes in Friesland lager is dan in de 

rest van Nederland. Ook deze bevinding duidt erop dat de steekproef van leerlingen 

in Friesland niet geheel representatief is voor alle Friese leerlingen. Het is namelijk 

onwaarschijnlijk dat er in Friesland minder meisjes zijn dan jongens. De 

effectgrootte van het verschil in percentage meisjes is overigens erg klein. Anders is 

dit voor het verschil in percentage allochtone leerlingen. In Friesland zijn duidelijk 

minder allochtone leerlingen dan in de rest van Nederland. Dit komt overeen met het 

algemene beeld dat in minder stedelijke gebieden, zoals Friesland, minder 

allochtone mensen wonen dan in meer stedelijke gebieden. In Tabel 2.9 is verder te 

zien dat er geen verschil is in prestatiemotivatie tussen leerlingen in Friesland en de 

rest van Nederland, maar dat het streefniveau van de ouders in Friesland lager is dan 

in de rest van Nederland. De effectgrootte van dit verschil is zwak tot matig. De 

vermoedens dat het ambitieniveau in Friesland lager is dan landelijk lijken hiermee 

bevestigd te worden.  

 
Tabel 2.9  
 
Verdelingskenmerken van de variabelen 

  N Gem Min Max SD % Friesland Rest NL 

Cohen’s d of h 
(voor 

percentages) 

Entreetoets 18.139 36,47 5,00 60,00 10,85  33,51** 36,67 0,29 

Ses 16.758 4,07 2,00 7,00 1,12  4,04 4,07 0,03 

% Meisjes 19.391     50,02 46,17%** 50,26% 0,05 

% Allochtoon 19.150     19,25 12,42%** 19,67% 0,17 

Prestatiemotivatie 17.802 2,86 1,00 4,00 0,47  2,84 2,86 0,04 

Streefniv. ouders 16.565 4,27 1,00 6,00 1,13  3,99** 4,28 0,26 

Noten. Voor de effectgroottes Cohen’s d en h geldt volgens Cohen (1988) dat 0,20 een zwak, 0,50 een matig 
en 0,80 een sterk effect is. 
** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

Aanvullend is onderzocht of er verschillen in intelligentie zijn tussen leerlingen in 

Friesland en de rest van Nederland. In het tweede cohortjaar van VOCL’99 is de 

NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsdoeleinden) afgenomen bij 

de leerlingen. In totaal hebben 12.846 leerlingen een valide waarde voor deze 

variabele (972 leerlingen in Friesland en 11.586 in de rest van Nederland). De 

gemiddelde score op de intelligentietest bedraagt voor de leerlingen in Friesland 

100,74 en voor de leerlingen in de rest van Nederland 102,54. Dit is een significant 
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verschil (p < 0,01) met een effectgrootte van 0,13. Dit wijst erop dat Friese 

leerlingen in de steekproef minder intelligent zijn. Opmerkelijk is dat de 

effectgrootte van het verschil in score op de Entreetoets groter is dan de 

effectgrootte van het verschil in intelligentie. Met andere woorden, de 

prestatieverschillen aan het begin van het voortgezet onderwijs zijn groter dan op 

grond van de intelligentieverschillen verwacht mag worden. Dit betekent dat een 

deel van de intelligentie van Friese leerlingen onbenut blijft ten opzichte van dat van 

leerlingen in de rest van Nederland. In Figuur 2.2 is dit duidelijk te zien. Bij gelijke 

intelligentie zijn de prestaties van de Friese leerlingen lager dan van de leerlingen in 

de rest van Nederland. Aanvullende analyse wees uit dat Friese leerlingen bij gelijke 

intelligentie gemiddeld een 2,1 punten lagere score hebben op de Entreetoets. De 

effectgrootte van het verschil in prestaties is Cohen’s d = 0,20. Een zwak effect. 

 Het is overigens de vraag of het verschil in intelligentie tussen leerlingen in 

Friesland en de rest van Nederland ook populatiebreed geldt. Uit de vergelijking van 

de indicatoren van het schoolsucces bleek dat in VOCL’99 de Friese leerlingen met 

de lagere adviezen zijn oververtegenwoordigd en dat het daarom aannemelijk is dat 

de Friese leerlingen met een lager prestatieniveau zijn oververtegenwoordigd in de 

steekproef. Berekening van het gemiddelde IQ van de Friese leerlingen zonder de 

leerlingen met een advies voor leerwegondersteunend onderwijs –waardoor het 

gemiddelde advies overeenkomt met het populatiegemiddelde in Friesland – wees 

uit dat de gemiddelde intelligentiescore dan 102,01 is. Dit komt overeen met de 

score van leerlingen in de rest van Nederland. 

 

 
 
Figuur 2.2. Relatie tussen score op de IQ-test en score op de Entreetoets in Friesland en de rest van 
Nederland. 

 

In de volgende hoofdstukken zal met meerniveau-analyse onderzocht worden of er 

verschillen zijn in schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland. Hierdoor zal duidelijk worden of de in paragraaf 2.3.1 gerapporteerde 

verschillen in schoolsucces ook blijven bestaan na controle voor het prestatieniveau 
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bij aanvang en na controle voor leerlingkenmerken. In Tabel 2.9 was te zien dat 

Friese leerlingen verschillen ten opzichte van leerlingen in de rest van Nederland ten 

aanzien van het prestatieniveau bij aanvang van het voortgezet onderwijs en het 

streefniveau van de ouders. Mogelijke verklaringen voor verschillen in schoolsucces 

zullen dus waarschijnlijk in die richting gezocht moeten worden. 
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Noten hoofdstuk 2 

 
1 VOCL’99 is gefinancierd door NWO onder projectnummer 411-20-101. 

 
2 Op schoolniveau zijn er geen significante verschillen tussen de steekproef en de populatie in het 

percentage schoolvestigingen waar een bepaalde onderwijssoort aangeboden wordt. In de steekproef 

zitten verhoudingsgewijs meer schoolvestigingen in Friesland en minder in Gelderland dan in de 

populatie, maar het verschil is niet significant. Qua denominatie zijn er op schoolniveau kleine, maar niet 

significante, verschillen tussen de steekproef en de populatie. Op leerlingniveau vormt de steekproef een 

redelijke afspiegeling van de populatie voor wat betreft het klastype in het eerste jaar voortgezet 

onderwijs. Voor wat betreft de verdeling naar advies zijn er enkele opvallende verschillen tussen de 

steekproef en de populatie. Deze verschillen zijn af te lezen in Tabel 2.1. 

 
3  De score op de Entreetoets dient in de meeste analyses als maat voor de eerdere prestaties. Alleen de 

analyse van de gevolgen van onjuiste advisering op het schoolsucces (hoofdstuk 4) vormt hierop een 

uitzondering. In die analyse is de score op de Cito-eindtoets gebruikt als maat voor de eerdere prestaties. 

Tevens is in die analyse rekening gehouden met de aanleg (het IQ) van leerlingen. De reden voor deze 

andere aanpak is dat dit hoofdstuk in een enigszins gewijzigde vorm eerder verschenen is in Journal of 

Educational Psychology. Het gebruik van de Cito-eindtoetsscore en het IQ sloot beter aan bij 

internationaal onderzoek dan een verkorte versie van de Cito-eindtoets, die afgenomen is nadat het advies 

was afgegeven door de basisschool. Analyse wees overigens uit dat wanneer alleen de score op de 

Entreetoets gebruikt werd als maat voor het prestatieniveau van leerlingen, de resultaten niet anders 

waren dan zoals zij nu gepresenteerd zijn. 

 
4 Bij normale doorstroming stijgt de score op de leerjarenladder per schooljaar met een punt. Er vanuit 

gaande dat een schooljaar tien maanden telt, betekent een verschil van een tiende punt een verschil van 

een maand. 
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3 
 

Onderadvisering in de provincie Friesland
1
 

 

 
3.1 Samenvatting 

 

In dit hoofdstuk wordt op basis van het gegevensbestand VOCL’99 de vraag 

beantwoord of leerlingen in de provincie Friesland aan het eind van het 

basisonderwijs bij gelijke prestaties lagere adviezen krijgen dan leerlingen in de rest 

van Nederland, en zo ja, welke factoren deze lagere adviezen verklaren. De 

resultaten van meerniveau-analyses laten zien dat leerlingen met lage en met hoge 

leerprestaties een lager advies krijgen in Friesland dan in de rest van Nederland. Het 

verschil in advisering neemt enigszins af nadat rekening wordt gehouden met de 

variabelen sociaal-economische status, etniciteit, zittenblijven en streefniveau van de 

ouders. Echter, ook na controle voor deze variabelen blijven de lagere adviezen 

gehandhaafd. Daarnaast is onderzocht of de lagere adviezen in Friesland verklaard 

kunnen worden door de beroepenstructuur van de provincie of door verschillen in 

advisering tussen Randstedelijke en niet-Randstedelijke gebieden. De resultaten 

wijzen uit dat dit niet het geval is. 

 

3.2 Inleiding 

 
Onderzoek naar de schoolprestaties van Friese leerlingen heeft uitgewezen dat 

leerlingen in Friesland een onderwijsachterstand hebben ten opzichte van leerlingen 

in de rest van Nederland. Zowel de taalprestaties als de rekenprestaties van Friese 

leerlingen in groep zeven van het basisonderwijs zijn lager. De achterstand van 

Friese leerlingen uit het lagere sociaal-economische milieu bedraagt in groep zeven 

voor taal zo'n zes maanden en voor rekenen ongeveer vier maanden. De achterstand 

van de Friese leerlingen uit de midden en hogere sociale milieus is duidelijk minder 

groot: ongeveer drie weken. (Van Ruijven, 2003). Daarnaast is bekend dat er relatief 

minder leerlingen in Friesland doorstromen naar de hogere vormen van voortgezet 

onderwijs. Het deelnamepercentage aan het Friese vwo ligt met twaalf procent vier 

procent lager dan in de rest van Nederland. Het havo wordt in Friesland door 

gemiddeld 22 procent van de leerlingen bezocht. Dit is drie procent minder dan in de 

rest van Nederland. Daarbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat dit 

percentage tot stand is gekomen door de deelnamecijfers van de afgelopen tien 

schooljaren te middelen. De laatste jaren heeft Friesland de achterstand in 

deelnamepercentage aan het havo weten te verminderen van vijf naar twee procent. 

In het vwo is de achterstand door de jaren heen constant gebleven (Van Ruijven, 

2004). 

Aan het eind van het basisonderwijs krijgen leerlingen een advies over welk type 

voortgezet onderwijs zij het beste kunnen volgen. Dit advies is voornamelijk 

gebaseerd op de prestaties van de leerling. Wanneer leerlingen in Friesland aan het 

einde van het basisonderwijs een prestatieachterstand hebben ten opzichte van de 

leerlingen in de rest van Nederland, dan mag verwacht worden dat de gemiddelde 

adviezen van leerlingen in Friesland ook lager zijn dan het landelijke gemiddelde. 
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De achterstand van de leerlingen in Friesland aan het einde van het basisonderwijs 

zou hiermee de lagere deelnamecijfers aan de hogere vormen van voortgezet 

onderwijs kunnen verklaren. Uit onderzoek is echter gebleken dat het advies 

weliswaar voor een groot deel bepaald wordt door de prestaties van de leerling (Blok 

& Saris, 1980; De Jong, 1987; Driessen, 1991; Bosma & Cremers, 1996; Mulder, 

1993a; Van der Hoeven-van Doornum, 1994; Koeslag & Dronkers, 1994; Van der 

Velden, 1994; Dronkers, Van Erp, Robijns & Roeleveld, 1998; Uerz & Mulder, 

1999; Luyten & Bosker, 2004), maar dat er ook andere factoren van invloed zijn op 

de hoogte van het advies. De lagere adviezen in Friesland zouden daarom ook deels 

verklaard kunnen worden door andere factoren dan de prestaties. 

 

3.3 Theoretisch kader en onderzoeksvraag 

 

3.3.1 Determinanten van het advies 

 

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat meisjes bij gelijke prestaties gemiddeld 

een iets hoger advies krijgen dan jongens (Blok & Saris, 1980), oudere leerlingen 

lagere adviezen krijgen dan jongere leerlingen (Van Langen & Suhre, 2001) en 

allochtone leerlingen een hoger advies krijgen dan autochtonen (De Jong, 1987; 

Driessen, 1991; Mulder, 1993a; Dronkers et al., 1998; Uerz & Mulder, 1999; Luyten 

& Bosker, 2004). Dit laatst genoemde verschil geldt volgens Bosma en Cremers 

(1996) echter alleen voor allochtone leerlingen met lage schoolprestaties; bij hoge 

schoolprestaties zouden allochtone leerlingen juist een lager advies krijgen dan 

autochtonen. Daarnaast blijkt de sociaal-economische status, met het 

opleidingsniveau van de ouders als indicator, van invloed te zijn op de hoogte van 

het advies. Leerlingen van ouders met een laag opleidingsniveau krijgen bij gelijke 

prestaties een lager advies dan leerlingen van ouders met een gemiddelde of hogere 

opleiding (Blok & Saris, 1980; Dronkers et al., 1998). Volgens Luyten en Bosker 

(2004) is het effect van de sociaal-economische status op het advies groter bij 

leerlingen met lage prestaties dan bij leerlingen met hogere prestaties. Van der 

Velden (1994) heeft aangetoond dat verschillen in cultureel kapitaal en de 

zelfbepalingsoriëntatie van ouders deels het effect van sociaal-economische status 

op advies verklaren en Van der Hoeven-van Doornum (1994) heeft aangetoond dat 

het streefniveau van de ouders en de leerkrachten een bijdrage levert aan de 

verklaring van de invloed van de sociaal-economische status op het advies. Kerkhoff 

(1988) komt na onderzoek tot de conclusie dat het thuis spreken van Nederlands 

dialect een licht negatieve invloed heeft op de onderwijskansen van leerlingen. 

Leerlingen uit lagere sociaal-economische milieus die thuis dialect spreken hebben 

lagere rapportcijfers dan leerlingen uit vergelijkbare milieus die thuis Nederlands 

spreken. Het negatieve effect van een lage sociaal-economische status op de 

rapportcijfers zou mogelijk versterkt worden doordat leerkrachten lagere 

verwachtingen hebben van leerlingen die thuis Nederlands dialect spreken dan van 

leerlingen die thuis Nederlands spreken. Deze lagere verwachtingen zouden 

vervolgens vertaald kunnen worden in een lager advies. 

Het vermoeden rijst dat als de prestatiegerichtheid en het streefniveau van de 

ouders van invloed zijn op het advies, de prestatiemotivatie van de leerling zelf ook 

van invloed zou kunnen zijn op de hoogte van het advies. Op sommige scholen 
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wordt de PMT-k (prestatiemotivatie test voor kinderen) afgenomen om de score 

hierop te betrekken bij de advisering. De verwachting is dat leerkrachten bij gelijke 

prestaties een hoger advies zullen geven aan leerlingen met een hoge 

prestatiemotivatie dan aan leerlingen met een lagere prestatiemotivatie. Uit 

onderzoek naar de vooruitgang van leerlingen gedurende hun schoolloopbaan in het 

voortgezet onderwijs is in ieder geval gebleken dat naast de eerdere prestaties ook de 

prestatiemotivatie van de leerling van invloed is op de leerwinst en de 

onderwijspositie van de leerlingen (Veenstra, 1999; Van der Werf, Kuyper & 

Lubbers, 1999; Kuyper, Van der Werf & Lubbers, 2000; Van der Werf, Lubbers & 

Kuyper, 2002). 

Naast de invloed van kenmerken van leerlingen op de hoogte van het advies, 

hangt het advies ook samen met de regio waar de leerling vandaan komt. Bun-

Siersma en Spruit (1982) hebben onderzoek gedaan naar verschillen in gemiddelde 

prestaties en gemiddeld advies tussen nodale gebieden. Bij de indeling van 

Nederland in nodale gebieden is het land zodanig opgedeeld in regio’s dat elk gebied 

een volledig aanbod heeft van onderwijsvoorzieningen. De conclusie van hun 

onderzoek is dat verschillen in de structurele component van de gebieden (mate van 

hoogwaardige (woon)voorzieningen, bevolkingsdichtheid en diversiteit van de 

beroepenstructuur) indirect invloed uitoefenen op de verschillen in gemiddelde 

prestaties en adviezen. Het effect van de structurele component op de gemiddelde 

prestaties en adviezen verloopt via de variabele ‘sociale achterstand’. Er bleken geen 

rechtstreekse effecten te zijn van nodale kenmerken op de individuele 

schoolloopbanen van de leerlingen. In later onderzoek is aangetoond dat leerlingen 

in de Randstad bij gelijke prestaties gemiddeld een hoger advies krijgen dan 

leerlingen buiten de Randstad (Dronkers et al., 1998). Van der Vegt en Van Velzen 

(2002) signaleren in hun onderzoek een verschil in prestatiegerichtheid tussen 

regio's die vooral uit kleine steden en plattelandsgemeenten bestaan en tussen meer 

stedelijke gebieden. Het economische klimaat in de niet-stedelijke gebieden is hier 

debet aan volgens de onderzoekers. De werkgelegenheid is in deze regio's, waartoe 

Friesland ook behoort, vooral gericht op laaggeschoolde arbeidskrachten. Dit heeft 

een negatieve invloed op het belang dat ouders van de leerlingen hechten aan een 

hogere opleiding. De ouders in deze regio’s vinden het minder belangrijk dat hun 

kind verder leert, omdat hun kind ook – of juist – met een lagere opleiding wel aan 

een baan zal kunnen komen binnen de eigen regio. Deze mentaliteit nemen de 

leerkrachten over, waardoor ze minder geneigd zijn leerlingen te stimuleren 

optimaal te presteren. Gevolg is dat leerlingen lagere onderwijsresultaten halen en 

vaker doorstromen naar een lagere vervolgopleiding. Mogelijk speelt 

onderadvisering hierbij ook een rol. Eenzelfde verband tussen een op laaggeschoold 

werk gerichte arbeidsmarkt op het platteland, lagere verwachtingen van ouders en 

lagere prestaties van de leerlingen is aangetoond in een onderzoek naar de verklaring 

van lagere prestaties in plattelandsgebieden in de Verenigde Staten (Roscigno & 

Crowley, 2001).  

Van Ruijven (2003) heeft onderzocht of er in Friesland sprake is van een 

specifiek regio-effect waardoor Friese leerlingen lagere adviezen krijgen dan 

leerlingen in gelijksoortige regio’s. Daarbij heeft zij gekeken of er verschillen zijn in 

de advisering tussen Friesland en Drenthe en Limburg, omdat deze provincies op 

elkaar lijken voor wat betreft de beroepenstructuur en mate van verstedelijking. 
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Door rekening te houden met de beroepenstructuur van de provincies wordt 

gecontroleerd voor verschillen in economisch klimaat, zodat volgens bovenstaande 

theorie van Van der Vegt en Van Velzen er geen verschil in advies zal zijn bij 

gelijke prestaties tussen de drie provincies. Van Ruijven heeft voor haar onderzoek 

de voorlopige adviezen gebruikt die leerlingen in groep zeven hebben gekregen. Na 

controle voor de sociaal-economische status en prestaties in groep zeven vindt zij 

inderdaad geen bewijs dat er in Friesland sprake is van onderadvisering ten opzichte 

van soortgelijke provincies. Daarbij wordt echter wel opgemerkt dat de resultaten 

van de analyse wel eens anders zouden kunnen zijn wanneer geen gebruik wordt 

gemaakt van het voorlopige advies dat leerlingen in groep zeven krijgen, maar van 

het definitieve advies dat leerlingen in groep acht krijgen.  

 

3.3.2 Onderzoeksvraag 

 

In dit hoofdstuk wordt opnieuw gekeken naar mogelijke onderadvisering van 

leerlingen in Friesland. Hierbij wordt onderadvisering gedefinieerd als het 

verschijnsel dat een bepaalde groep leerlingen bij gelijke onderwijsprestaties een 

lager advies krijgt voor het te volgen vervolgonderwijs dan een andere groep 

leerlingen. In tegenstelling tot het eerder genoemde onderzoek van Van Ruijven 

(2003) worden nu de definitieve adviezen gebruikt voor de analyse. Bovendien 

worden de adviezen in Friesland vergeleken met de adviezen in de rest van 

Nederland en niet met slechts twee provincies die qua beroepenstructuur erg op 

Friesland lijken. Het belang van kennis over mogelijke onderadvisering in het 

onderwijs in Friesland is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de lagere 

deelnamecijfers van Friese leerlingen aan het havo en vwo. Onderadvisering kan 

namelijk een van de redenen zijn waarom in Friesland relatief minder leerlingen 

deelnemen aan deze vormen van voortgezet onderwijs. Daarnaast is het in het belang 

van de schoolloopbaan van de leerlingen dat zij niet een lager advies krijgen dan op 

grond van hun prestaties mag worden verwacht. Mulder (1993b) heeft aangetoond 

dat een hoger advies bij gelijke prestaties aan allochtone leerlingen geen nadelige 

gevolgen heeft voor de onderwijspositie na twee jaar voortgezet onderwijs.Volgens 

Koeslag en Dronkers (1994) zou het voor leerlingen zelfs gunstig kunnen zijn om 

een iets te hoog advies te krijgen, want dit heeft een positieve invloed op de 

schoolloopbaan van leerlingen in het eerste deel van het voortgezet onderwijs. Dit 

maakt onderzoek naar de advisering in Friesland zinvol. De vraagstelling die daarom 

in dit hoofdstuk centraal staat is:  

 

“Krijgen leerlingen in Friesland lagere adviezen bij de overgang van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs dan op grond van hun leerprestaties 

mag worden verwacht? En zo ja, in welke mate worden de lagere adviezen in 

Friesland beïnvloed door kenmerken van de leerlingen en door kenmerken van de 

provincie?” 
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3.4 Methode 

 

3.4.1 Data 

 

Voor het beantwoorden van de vraagstelling is gebruik gemaakt van het 

gegevensbestand Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen 1999 (VOCL ’99). Dit 

bestand bestaat uit de gegevens van een steekproef van leerlingen die in schooljaar 

1999/2000 in de eerste klas zaten van het voortgezet onderwijs. De leerlingen zijn 

geselecteerd op basis van een tweetraps-steekproef van schoolvestigingen en 

leerlingen. Alle eerstejaars leerlingen op de geselecteerde vestigingen zijn betrokken 

in het onderzoek (Kuyper, Lubbers & Van der Werf, 2003). In totaal zijn de 

gegevens opgenomen van 19.391 leerlingen. Hiervan wonen 1.135 leerlingen in 

Friesland. Deze leerlingen zijn verspreid over dertien verschillende vestigingen voor 

voortgezet onderwijs. De 1.046 Friese leerlingen van wie bekend is op welke 

basisschool ze hebben gezeten, komen van 206 verschillende basisscholen. 

Landelijk is van 17.599 leerlingen bekend op welke basisschool ze hebben gezeten. 

In totaal komen deze leerlingen van 3.121 verschillende basisscholen. In hoofdstuk 2 

is beschreven dat in de steekproef het gemiddelde advies van de leerlingen in 

Friesland wat lager is dan in de populatie van Friese leerlingen. Van de leerlingen in 

de rest van Nederland is in de steekproef het gemiddelde advies juist in zeer geringe 

mate hoger dan in de populatie. 

 

3.4.2 Variabelen 

 

Criteriumvariabele 

De criteriumvariabele in het onderzoek is het advies dat de leerling in groep acht van 

de basisschool heeft gekregen voor het te volgen voortgezet onderwijs. De 

informatie is bij de start van het onderzoek opgevraagd bij de administraties van de 

scholen voor voortgezet onderwijs waarop de cohortleerlingen in het eerste leerjaar 

zaten. Het advies is als volgt gescoord: leerwegondersteunend onderwijs = 2, vmbo 

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg = 3, vmbo gemengde en theoretische 

leerweg = 4, havo = 5 en vwo = 6. Gecombineerde adviezen hebben een score die 

tussen de scores van de betreffende adviezen in ligt.  

 

Predictorvariabelen 

De belangrijkste predictorvariabele is de provincie. In het VOCL-bestand hebben 

alle leerlingen een provinciecode, die aangeeft in welke provincie de leerling woont. 

De code is verkregen uit het basisbestand dat het CBS bij de start van VOCL’99 

heeft aangelegd. Voor de vergelijking van leerlingen in Friesland met leerlingen in 

de rest van Nederland is de informatie over de provincie gedichotomiseerd. De 

dichotome variabele is Friesland genoemd en bestaat uit de categorieën Friesland en 

rest Nederland. 

Om te bepalen of Friese leerlingen bij gelijke onderwijsprestaties een lager 

advies krijgen dan leerlingen in de rest van Nederland (het eerste deel van de 

vraagstelling), is gebruik gemaakt van de toetsresultaten van de leerlingen op de 

Entreetoets. De Entreetoets is een specifiek ten behoeve van VOCL door het Cito 

ontwikkelde toets, die is afgenomen toen de cohortleerlingen ongeveer een half jaar 
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in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zaten. De Entreetoets is een verkorte 

versie van de Cito-eindtoets en meet wat de leerlingen hebben geleerd op de 

basisschool. De toets bestaat uit een onderdeel taal, een onderdeel rekenen en een 

onderdeel informatieverwerking. Elk deel bevat twintig opgaven, waardoor de 

maximaal te behalen score per onderdeel 20 bedraagt, en de maximaal haalbare 

score op de gehele toets 60 is. De betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) van de totale 

toets is 0,90, die van de afzonderlijke onderdelen respectievelijk 0,74, 0,83 en 0,79. 

De correlaties tussen de score op elk onderdeel van de toets en de totaalscore op de 

totale toets zijn respectievelijk 0,85, 0,88 en 0,87. Hoewel het meer voor de hand 

zou liggen om de toetsresultaten van de leerlingen te gebruiken op de Cito-eindtoets 

(waarover in VOCL eveneens gegevens beschikbaar zijn), is er toch voor gekozen 

de entreetoetsscores te gebruiken. Dit omdat in Friesland lang niet alle basisscholen 

de Cito-eindtoets afnemen bij de leerlingen in groep acht. Van vrijwel alle leerlingen 

is de entreetoetsscore bekend. Blijkens de correlatie van 0,80 tussen de toetsscores 

op de Entreetoets en de Cito-eindtoets is de entreetoetsscore een goede vervanging 

voor de score op de Cito-eindtoets. 

Voor het beantwoorden van het tweede deel van de vraagstelling is gebruik 

gemaakt van de informatie over de volgende predictorvariabelen uit het VOCL-

bestand: 

- Sociaal-economische status. In een vragenlijst die in het eerste cohortjaar is 

afgenomen bij de ouders van de cohortleerlingen is gevraagd naar het 

opleidingsniveau van beide ouders. De sociaal-economische status van de 

leerling is bepaald op basis van het hoogst behaalde diploma binnen het gezin. 

Er zijn 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 enkele leerling voor. 

- Sekse. De informatie over de sekse van de leerlingen is verkregen uit de 

administraties van de scholen waarop de cohortleerlingen 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 oudervragenlijst, waarin gevraagd is naar het geboorteland van het kind 

zelf en van beide ouders. 

- Thuistaal. In de oudervragenlijst werd gevraagd 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 Nederlands sprekend bestaat uit leerlingen die 

met tenminste één ouder Nederlands spreken, de categorie Nederlands dialect of 

Fries bestaat uit leerlingen die met beide ouders dialect of Fries spreken of met 

één ouder dialect of Fries en met de andere ouder een andere taal dan het 

Nederlands. De categorie overige taal bestaat uit leerlingen die met beide 

ouders een andere taal dan Nederlands of Fries of Nederlands dialect spreken. 

- Leeftijd van de leerling. Op basis van informatie over de geboortedatum van de 

leerlingen is de leeftijd op 1 februari 2000 berekend, de uiterste datum waarop 

de dataverzameling in het eerste leerjaar afgerond moest zijn. 
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- Zittenblijven. Omdat het negatieve effect van leeftijd op het advies mogelijk 

veroorzaakt wordt door het zittenblijven, is deze variabele ook bij de analyse 

betrokken. De variabele bestaat uit de categorieën niet blijven zitten en wel 

blijven zitten. Aan de ouders is gevraagd of hun kind ooit wel eens is blijven 

zitten. Voorts is nagegaan of er leerlingen zijn die, gezien hun leeftijd (op 1 

oktober 1999 ouder dan 13 jaar), wel zijn blijven zitten, maar waarvan de 

ouders dit niet hebben aangegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen die 

een jaar langer over de kleutergroepen hebben gedaan. De leerlingen die 

volgens de ouders zijn blijven zitten en de leerlingen die volgens hun leeftijd 

ook vertraging moeten hebben opgelopen, zijn aangemerkt als zittenblijvers. 

- Prestatiegerichtheid van de ouders. De prestatiegerichtheid is bepaald door de 

ouders de stelling voor te leggen: “Goed presteren op school is … dan het leuk 

vinden op school”, met als antwoordmogelijkheden 1 = veel belangrijker, 2 = 

belangrijker, 3 = even belangrijk, 4 = minder belangrijk, 5 = veel minder 

belangrijk. 

- Streefniveau van de 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: 1 = vmbo leerwegondersteunend onderwijs, 2 = vmbo basis- of 

kaderberoepsgerichte leerweg, 3 = vmbo, 4 = vmbo gemengde of theoretische 

leerweg of mbo, 5 = havo of hbo en 6 = vwo of wo. Indien de ouders 'geen 

mening' hebben ingevuld, wat in 5,8 procent van de gevallen zo is, dan is het 

advies van de leerling als vervanging genomen. Bij gecombineerde adviezen is 

het laagste onderwijstype bepalend. Wanneer het advies niet bekend was, is het 

antwoord 'geen mening' als ontbrekend gescoord. 

- Prestatiemotivatie van de leerling. De prestatiemotivatie is gemeten met negen 

items die zijn opgenomen in de leerlingvragenlijst en afgenomen is in het eerste 

leerjaar. Een voorbeeld van een item luidt: “Bij het leren stel ik … eisen aan 

mezelf”, met als antwoordmogelijkheden 1 = geen hoge, 2 = een beetje hoge, 3 

= vrij hoge en 4 = hoge. De negen items vormen samen een redelijk 

betrouwbare schaal, met een Cronbach’s alpha 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 prestatiemotivatie 

weergeeft. 

 

3.4.3 Analyses 

 

Voor de beantwoording van het eerste deel van de vraagstelling van het onderzoek 

zijn eerst enkele beschrijvende analyses uitgevoerd. De gemiddelde toetsscores en 

adviezen en correlaties tussen toetsscores en adviezen zijn voor de leerlingen in 

Friesland en de leerlingen in de rest van Nederland apart berekend en met elkaar 

vergeleken. Vervolgens is een meerniveau-analyse uitgevoerd met behulp van het 

softwarepakket MLwiN 2.0 (Rasbash et al., 2000) om te bepalen of Friese leerlingen 

bij gelijke prestaties een lager advies krijgen dan leerlingen in de rest van 

Nederland. Er is voor meerniveau-analyse gekozen, omdat hiermee rekening wordt 

gehouden met de afhankelijkheid in de waarnemingen, die is ontstaan omdat 

leerlingen bij elkaar op dezelfde basisschool hebben gezeten waar ze het advies 
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ontvangen hebben. Hoewel een steekproef getrokken is van leerlingen op scholen 

voor voortgezet onderwijs, is in dit onderzoek de basisschool van de leerling als 

tweede niveau opgenomen in de analyse, omdat het advies van de leerling aan het 

einde van het basisonderwijs door de basisschool is gegeven.  

Als blijkt dat er sprake is van onderadvisering in Friesland, dan zal onderzocht 

worden in welke mate de lagere adviezen veroorzaakt worden door de kenmerken 

van de leerlingen. De kenmerken of variabelen worden elk apart aan het model 

toegevoegd dat opgesteld is voor de bepaling of er sprake is van onderadvisering in 

Friesland. Hierdoor kan per variabele worden onderzocht wat de bijdrage is aan de 

mate van onderadvisering in Friesland. Vervolgens wordt onderzocht in welke mate 

de onderadvisering afneemt nadat rekening is gehouden met de variabelen die de 

meeste invloed hebben op de onderadvisering in Friesland door deze tegelijkertijd 

aan het model toe te voegen. Tot slot zal worden onderzocht of de onderadvisering 

alleen in Friesland plaatsvindt of dat er in meerdere provincies sprake is van 

onderadvisering. Tevens zal daarbij worden nagegaan of er een samenhang is tussen 

de beroepenstructuur van de provincie en onderadvisering en het al dan niet wonen 

in de Randstad en onderadvisering. 

 

3.4.4 Selectiviteit van de uitval 

 

Omdat niet van alle leerlingen het advies bekend is, is nagegaan of de uitval selectief 

is. Landelijk ontbreekt het advies van 10,5 procent van de leerlingen. In Friesland is 

het advies van 6,1 procent van de leerlingen niet bekend. Het al dan niet ontbreken 

van het advies hangt in Friesland alleen samen met de thuistaal. In de groep 

leerlingen van wie het advies wel bekend is, is het percentage leerlingen dat 

Nederlands dialect of Fries spreekt hoger en het percentage leerlingen dat 

Nederlands spreekt of een overige taal lager dan in de groep leerlingen van wie het 

advies niet bekend is (p < 0,01). Voor de leerlingen in de rest van Nederland geldt 

dat de verschillen in gemiddelden op de totale entreetoetsscore significant van elkaar 

verschillen. Leerlingen van wie het advies bekend is scoren 0,7 punt hoger. 

Daarnaast is in de groep leerlingen van wie het advies wel bekend is, het percentage 

allochtone leerlingen lager (18,6 procent tegen 28,7 procent), de leeftijd van de 

leerlingen een fractie lager, namelijk 13,0 tegen 13,1 jaar, het gemiddelde 

opleidingsniveau 0,1 punt lager, het aantal zittenblijvers 3,2 procent lager en spreken 

er iets minder leerlingen thuis Nederlands of een overige taal met beide ouders, maar 

meer Nederlands dialect of Fries dan in de groep leerlingen van wie het advies niet 

bekend is (alle verschillen p < 0,01).  

 

3.5 Resultaten 

 

3.5.1 Verschil in adviezen tussen leerlingen in Friesland en in de rest van 

          Nederland 

 

In Tabel 3.1 staat de gemiddelde score vermeld op de Entreetoets en is aangegeven 

wat het gemiddelde advies is voor de leerlingen in Friesland en de leerlingen in de 

rest van Nederland. Voor de volledigheid zijn bovendien de gemiddelde scores 

vermeld voor Nederland als geheel. Te zien is dat de leerlingen in Friesland een 
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gemiddeld lagere entreetoetsscore hebben (t = 9,0; p < 0,01) en een lager advies (t = 

9,2; p < 0,01). In Friesland bedraagt het gemiddelde advies 4,0 (overeenkomend met 

vmbo gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl)), terwijl in de rest van Nederland 

het gemiddelde op 4,3 (tussen vmbo gl/tl en vmbo gl/tl / havo in) ligt. Zoals bij de 

databeschrijving al werd vermeld, wijken de adviezen van de onderzoeksgroep uit 

1999 voor de leerlingen in Friesland enigszins af van de adviezen van alle leerlingen 

in Friesland in 1999. Het gemiddelde advies van de Friese leerlingen in de 

steekproef is 0,15 punten lager dan in de populatie Friese leerlingen. Het gemiddelde 

advies van de leerlingen in de rest van Nederland is 0,05 punten hoger dan in de 

populatie. In de steekproef zijn de Friese leerlingen met de lagere adviezen, en dus 

waarschijnlijk de leerlingen met de lagere prestaties, oververtegenwoordigd. Ik 

neem echter aan dat de selectiviteit van de steekproef de resultaten niet ernstig zal 

vertekenen, wanneer in de analyses gecontroleerd wordt voor de prestaties.  

 
Tabel 3.1  
 
Gemiddelde entreetoetsscore en advies 

  N Gem SD 

Friesland 1.074 33,5 11,2 

Rest Nederland 17.035 36,7 10,8 Entreetoetsscore 

Heel NL 18.109 36,5 10,8 

Friesland 1.066 4,0 1,1 

Rest Nederland 16.245 4,3 1,0 Advies 

Heel NL 17.311 4,3 1,0 

Noten. De verschillen in Entreetoetsscore en advies tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland 
zijn significant (p < 0,01). Effectgrootte Cohen’s d is voor beide verschillen 0,29 (zwak tot matig effect). 

 

Aan de hand van de steekproefgegevens en door middel van een meerniveau-analyse 

is onderzocht in hoeverre de lagere adviezen in Friesland worden veroorzaakt door 

de lagere prestaties. Er zijn twee modellen getoetst. Het eerste model bevat de 

variabele ‘advies’ als criteriumvariabele en een dummy-variabele die aangeeft of de 

leerling in Friesland woont of in de rest van Nederland. De leerlingen in de rest van 

Nederland zijn de referentiecategorie. Aan het tweede model is de score op de 

Entreetoets (gestandaardiseerd) toegevoegd met een random effect op schoolniveau, 

omdat dit een significant betere modelfit tot gevolg heeft. Daarnaast is aan het eerste 

model een dummy-variabele toegevoegd met de code voor de missende waarde 

wanneer er van een leerling geen toetsscore bekend is en de waarde ‘0’ als er wel 

een toetsscore bekend is. Hierdoor is het aantal cases in het model zonder en met 

correctie voor de toetsscores aan elkaar gelijk en kan een goede vergelijking worden 

gemaakt tussen de coëfficiënten van beide modellen. Door toevoeging van zo’n 

dummy wordt namelijk rekening gehouden met effecten die ontstaan door 

selectiviteit van de uitval. In alle volgende analyses is op gelijke wijze gehandeld 

om getoetste modellen met elkaar te kunnen vergelijken.  

In Tabel 3.2 is het resultaat van de analyse te zien. In het model zonder correctie 

voor toetsprestaties bedraagt het verschil in advies tussen Friesland en de rest van 

Nederland 0,368 punten in het nadeel van Friesland. Na correctie voor de 

toetsprestaties is dit verschil teruggebracht tot 0,090 punten. Door rekening te 

houden met de toetsprestaties neemt het verschil in advies tussen leerlingen in 
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Friesland en de rest van Nederland af met ((-0,368 − -0,090) / -0,368) × 100 procent 

= 75,54 procent. Toch blijven ook na correctie voor de toetsprestaties de adviezen in 

Friesland significant lager dan in de rest van Nederland. Daarom kan worden 

geconcludeerd dat er onderadvisering in Friesland plaatsvindt ten opzichte van de 

rest van Nederland. 

 
Tabel 3.2  
 
Advies in Friesland ten opzichte van de rest van Nederland, zonder en met correctie voor de prestaties 

 
Model 1 
β (SE) 

Model 2 
β (SE) 

Intercept 4,311 (,017)** 4,333 (,009)** 

Toets  ,068 (,001)** 

Friesland -,368 (,064)** -,090 (,037)** 

Noten. ** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

Om een duidelijker beeld te krijgen van de mate van onderadvisering in Friesland is 

de relatie tussen toetsscore en advies in Friesland en de rest van Nederland 

weergegeven in Figuur 3.1. De entreetoetsscores zijn ingedeeld in klassen om tot 

een beter leesbare grafiek te komen. In Figuur 3.1 is te zien dat de entreetoetsscore 

en het advies duidelijk met elkaar samenhangen. De correlatie tussen 

entreetoetsscore en advies is dan ook 0,77, zowel in de rest van Nederland als in 

Friesland. Aan de hand van Figuur 3.1 wordt duidelijk dat leerlingen in Friesland 

met lage en met hoge toetsscores gemiddeld een lager advies krijgen dan leerlingen 

in de rest van Nederland met vergelijkbare toetsscores. Voor leerlingen met een 

gemiddelde toetsscore zijn er geen grote verschillen waarneembaar tussen de beide 

groepen. 

 

 
 
Figuur 3.3. Relatie tussen score op de Entreetoets en het advies 
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Omdat uit Figuur 3.1 naar voren komt dat de onderadvisering in Friesland alleen 

lijkt plaats te vinden bij leerlingen met lage en met hoge toetsscores, is een analyse 

uitgevoerd om de mate van onderadvisering nader te onderzoeken bij leerlingen met 

lage en hoge toetsscores. Hiertoe is de entreetoetsscore in het analysemodel 

opgenomen als een variabele met drie categorieën, te weten toetslaag (scores van 0 

t/m 20), toetsmidden (scores van 20 t/m 40) en toetshoog (scores hoger dan 40). Van 

de leerlingen in Friesland valt 15,2 procent in de categorie toetslaag, 53,3 procent in 

toetsmidden en 31,5 procent in toetshoog. In de rest van Nederland is dit 

respectievelijk 7,9 procent, 51,6 procent en 40,5 procent. In de analyse dient de 

categorie toetsmidden als referentiecategorie. Van de ‘provincie’ is weer een 

dummy-variabele gemaakt met de categorieën Friesland en rest Nederland. De 

categorie leerlingen in de rest van Nederland is de referentiecategorie. Het volgende 

model is geschat: 

 

(3) Adviesij = β0j + β1jtoetslaagij + β2jtoetshoogij + β3Frieslandij + β4toetslaag × 

Frieslandij + β5toetshoog × Frieslandij 

 

De subscripten i en j indiceren respectievelijk het niveau van de leerling en 

het niveau van de school. De toetsscore heeft een random effect op 

schoolniveau. De coëfficiënt voor het interactie-effect toetslaag × Friesland 

is -0,394 (SE = 0,078), voor toetshoog × Friesland -0,162 (SE = 0,066) en 

voor Friesland -0,045 (SE = 0,056). 

 

Model 3 laat zien dat leerlingen in Friesland met een lage toetsscore een gemiddeld 

0,394 punten lager advies krijgen dan leerlingen in de rest van Nederland en 

leerlingen met een hoge toetsscore een advies dat gemiddeld 0,162 punten lager is. 

Beide verschillen zijn significant (respectievelijk t = 5,05; p < 0,01 en t = 2,45; p < 

0,01). Het verschil in advies tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland 

met een toetsscore tussen de 20 en 40 wordt in het model weergegeven met de 

variabele ‘Friesland’. Dit verschil bedraagt 0,045 en is niet significant.  

Omdat het eerste deel van de vraagstelling bevestigend is beantwoord, is 

nagegaan waardoor de onderadvisering in Friesland wordt veroorzaakt. Voor de 

beantwoording van deze vraag dient Model 3 als basis. De achtergrond- en 

leerlingkenmerken die uit eerder onderzoek naar voren zijn gekomen als factoren die 

van invloed zijn op de hoogte van het advies, of waarvan een vermoeden is dat zij 

van invloed zijn, zijn elk apart toegevoegd aan dit basismodel. Hierdoor kan worden 

onderzocht wat de invloed van elke factor apart is op de mate van onderadvisering in 

Friesland. Gekeken is of de coëfficiënten van de effecten toetslaag × Friesland en 

toetshoog × Friesland kleiner worden na toevoeging van de variabelen. Een daling 

van de interactie-effecten betekent dat een deel van het verschil in advies tussen 

Friesland en de rest van Nederland samenhangt met de betreffende variabele. De 

resultaten van de analyse staan in Tabel 3.3. In de kolommen ‘zonder’ staan de 

regressiecoëfficiënten vermeld van de modellen voor opname van de te toetsen 

variabele. Doordat per variabele het aantal valide cases wisselt, wijken de 

regressiecoëfficiënten enigszins van elkaar af. De regressiecoëfficiënten van het 

basismodel met variabele worden weergegeven in de kolommen ‘met’. Tussen 

haakjes staat de standaardfout vermeld. In de kolommen ‘daling’ wordt aangegeven 
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hoe groot de daling in procenten is van de coëfficiënten voor de effecten toetslaag × 

Friesland en toetshoog × Friesland na opname van de betreffende variabele in 

vergelijking tot die van voor opname. Een positief getal betekent een daling en een 

negatief getal betekent een stijging van het effect. Het effect voor de leerlingen met 

de middelste toetsscores is buiten beschouwing gelaten, omdat het verschil in advies 

tussen Friesland en de rest van Nederland niet significant is bij deze groep 

leerlingen.  

In Tabel 3.3 is te zien dat de variabelen sociaal-economische status, zittenblijven, 

etniciteit en streefniveau van de ouders tenminste voor een daling van twee procent 

zorgen in de mate waarin onderadvisering plaatsvindt bij leerlingen met hoge 

toetsscores in Friesland. De onderadvisering in Friesland bij leerlingen met lage 

toetsscores daalt met tenminste twee procent dankzij de variabelen leeftijd, 

zittenblijven en streefniveau van de ouders. Vooral het streefniveau van de ouders 

heeft grote invloed op de mate van onderadvisering in Friesland. Opvallend is dat 

een redelijk deel van de lagere adviezen bij hoge toetsscores wordt veroorzaakt door 

de variabele ‘sociaal-economische status’, maar veel minder bij leerlingen met lage 

toetsscores. Alle opgenomen variabelen blijken overigens een significant beter 

model op te leveren voor de verklaring van de hoogte van de adviezen na correctie 

voor de toetsscores (p < 0,01). 

 
Tabel 3.3 
 
Regressiecoëfficiënten van de effecten toetslaag × Friesland en toetshoog × Friesland zonder en met 
toevoeging van de variabelen in Model 3 

  Toetslaag × Friesland Toetshoog × Friesland 

 Variabele Zonder Met Daling (%) Zonder Met Daling (%) 

Ses -,387 (,082)** -,380 (,081)** 1,81 -,173 (,069)** -,146 (,067)* 15,61 

Sekse -,394 (,078)** -,390 (,077)** 1,02 -,162 (,066)** -,163 (,066)** -0,62 

Leeftijd -,397 (,077)** -,388 (,076)** 2,27 -,169 (,066)** -,166 (,065)** 1,78 

Zittenblijven -,396 (,077)** -,385 (,076)** 2,78 -,168 (,066)** -,155 (,064)** 7,74 

Etniciteit -,385 (,079)** -,385 (,078)** 0,00 -,164 (,066)** -,160 (,066)** 2,44 

Thuistaal -,391 (,083)** -,396 (,083)** -1,28 -,158 (,069)* -,158 (,069)* 0,00 

Presmo -,430 (,079)** -,432 (,079)** -0,47 -,192 (,067)** -,194 (,067)** -1,04 

Streefniv. ouders  -,381 (,080)** -,323 (,076)** 15,22 -,171 (,068)** -,119 (,051)** 44,44 

Prest.ger. ouders -,360 (,083)** -,359 (,082)** 0,28 -,152 (,069)* -,150 (,082)* 1,32 

Noten. prest. ger. ouders = prestatiegerichtheid van de ouders. Bij de variabele ‘sekse’ zijn de jongens de 
referentiecategorie, bij zittenblijven de leerlingen die niet zijn blijven zitten, bij etniciteit de autochtone 
leerlingen en bij thuistaal vormen de leerlingen die thuis Nederlands spreken de referentiecategorie. 
** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

Vervolgens is een meerniveau-analyse uitgevoerd met de vijf variabelen die 

tenminste twee procent daling in de mate van onderadvisering in Friesland tot 

gevolg hebben. De waarden op de onafhankelijke, niet categoriale variabelen zijn 

omgezet in z-scores, waardoor het gemiddelde 0 is en de standaarddeviatie 1. De 

effectgroottes van de variabelen zijn hierdoor direct met elkaar te vergelijken. De 

criteriumvariabele ‘advies’ is niet omgezet in een z-score, zodat aan de effecten nog 

meteen te zien is hoeveel invloed de variabele heeft op het werkelijke aantal 

adviespunten. Logischerwijs zijn de categoriale variabelen niet omgezet in z-scores. 

De uitkomst van de analyse staat in Tabel 3.4. Model 4 is het model zonder opname 
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van de kenmerken van de leerlingen en Model 5 geeft de resultaten weer van de 

analyse met de vijf kenmerken van de leerlingen.  

In Model 5 van Tabel 3.4 is te zien dat, naast de prestaties, het streefniveau van 

de ouders een grote invloed heeft op de hoogte van het advies. De coëfficiënten van 

de interactie-effecten toetslaag × Friesland en toetshoog × Friesland zijn na opname 

van de vijf variabelen beide afgenomen in grootte. Wanneer rekening gehouden 

wordt met sociaal-economische status, leeftijd, zittenblijven, etniciteit en 

streefniveau van de ouders, dan neemt het negatieve effect op de adviezen in 

Friesland bij lage toetsscores af met ((-0,397 − -0,298) / -0,397) × 100 procent = 

24,94 procent en bij hoge toetsscores met ((-0,176 − -0,080) / -0,176) × 100 procent 

= 54,55 procent. Het interactie-effect toetshoog × Friesland is na correctie voor de 

leerlingkenmerken niet meer significant.  

 
Tabel 3.4  
 
Effect van achtergrond- en leerlingkenmerken op de onderadvisering in Friesland 

  
Model 4 
β (SE) 

Model 5 
β (SE) 

Intercept 3,977 (,015)** 4,217 (,011)** 

Toetslaag -,830 (,027)** -,331 (,026)** 

Toetshoog 1,125 (,017)** ,616 (,013)** 

Ses  ,092 (,005)** 

Leeftijd  -,001 (,007) 

Zittenblijven  -,186 (,018)** 

Etniciteit  -,168 (,014)** 

Streefniv. ouders  ,482 (,006)** 

Friesland -,015 (,058) ,007 (,039) 

Toetslaag × Friesland -,397 (,082)** -,298 (,075)** 

Toetshoog × Friesland -,176 (,069)** -,080 (,050) 

Noten. ** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

In Tabel 3.3 is te zien dat sociaal-economische status vooral invloed heeft op het 

lagere advies bij hoge toetsscores in Friesland. Bij lage toetsscores is de daling van 

het verschil in advies tussen Friesland en de rest van Nederland veel kleiner. 

Aangezien het verschil in gemiddelde sociaal-economische status verwaarloosbaar is 

tussen Friesland en de rest van Nederland bij zowel de lage als de hoge 

toetsprestaties, is het waarschijnlijk dat bij hoge toetsscores de sociaal-economische 

status in Friesland een sterkere invloed heeft op het advies dan in de rest van 

Nederland. Om te kijken of dit vermoeden klopt, is de interactieterm toetshoog × 

Friesland × ses aan het model toegevoegd. De regressiecoëfficiënt voor deze term is 

0,046 (SE = 0,038). Interpretatie van dit effect levert de conclusie op dat het effect 

van de sociaal-economische status op het advies groter is in Friesland dan in de rest 

van Nederland voor leerlingen met hoge toetsscores, maar dat dit verschil niet 

significant is.  

Uit de resultaten van Tabel 3.3 blijkt dat de variabele ‘leeftijd’ zowel bij de lage 

als bij de hoge toetsscores invloed heeft op de mate waarin de adviezen in Friesland 

in negatieve zin afwijken van de adviezen in de rest van Nederland. De resultaten 

van de analyse in Tabel 3.4 wijzen uit dat, na toevoeging van de andere 
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leerlingkenmerken, het effect van leeftijd op de advisering niet meer significant is. 

Het leeftijdseffect blijkt vooral een gevolg te zijn van de samenhang met de 

variabele ‘zittenblijven’: leerlingen die ooit zijn blijven zitten zijn ouder dan 

leerlingen die niet zijn blijven zitten. Als in het getoetste model de variabele 

‘leeftijd’ wordt weggelaten, heeft dit dan ook geen effect op de hoogte van de 

regressiecoëfficiënten van toetslaag × Friesland en toetshoog × Friesland.  

Voor de variabele ‘zittenblijven’ geldt dat er een negatief verband is tussen 

zittenblijven en advies: leerlingen die ooit eens zijn blijven zitten krijgen een lager 

advies dan leerlingen die nooit zijn blijven zitten. Van de leerlingen met hoge 

toetsscores zijn in Friesland significant minder leerlingen blijven zitten; bij lage 

toetsscores is er geen significant verschil in de mate van zittenblijven tussen 

Friesland en de rest van Nederland. Omdat de mate van onderadvisering in Friesland 

toch daalt na opname van de variabele ‘zittenblijven’ in het model, lijkt het ook nu 

zo dat het negatieve effect van het blijven zitten groter is in Friesland dan in de rest 

van Nederland. Om dit te controleren is de interactieterm Friesland × zittenblijven 

aan het model toegevoegd. De regressiecoëfficiënt hiervan is -0,109 (SE = 0,061) en 

is significant (p < 0,05). Het laat zien dat in Friesland het negatieve effect van de 

variabele ‘zittenblijven’ op het advies groter is. Toevoeging van de interactieterm 

Friesland × zittenblijven aan het model leidt tot een verdere daling van het effect 

toetslaag × Friesland tot -0,265 (SE = 0,077), maar het effect toetshoog × Friesland 

wordt groter: -0,092 (SE = 0,050). 

In Tabel 3.3 is te zien dat de variabele ‘etniciteit’ bij leerlingen met hoge 

toetsscores een klein deel van de onderadvisering in Friesland verklaart. Er blijkt 

echter geen significant interactie-effect te zijn tussen toetshoog × Friesland × 

etniciteit. 

Het streefniveau van de ouders is in Friesland lager dan in de rest van Nederland. 

Het opnemen van deze variabele in het model doet de mate van onderadvisering in 

Friesland afnemen. Dit komt doordat naarmate het streefniveau van de ouders hoger 

is het advies ook hoger is. Bij lage toetsscores is de daling van het negatieve effect 

op de advisering minder groot dan bij hoge toetsscores. Dit heeft waarschijnlijk te 

maken met het feit dat het streefniveau van ouders met leerlingen met lage 

toetsscores in Friesland en de rest van Nederland minder van elkaar afwijkt dan bij 

hoge toetsscores. Bij leerlingen in Friesland met lage toetsscores is het gemiddelde 

streefniveau van de ouders (originele score en niet z-score) 3,8 en in de rest van 

Nederland gemiddeld 4,6. Bij hoge toetsscores is dit in Friesland 5,5 en in de rest 

van Nederland 7,1. Bij een standaarddeviatie van 1,1 zijn dit forse verschillen. Er is 

nog onderzocht of er sprake is van een interactie-effect Friesland × streefniveau, 

maar dit bleek niet het geval. 

 

3.5.2 Verschil in adviezen tussen leerlingen in Friesland en in de andere 

          provincies  

 

Tot slot is nagegaan of de onderadvisering in Friesland ten opzichte van de rest van 

Nederland kenmerkend is voor alleen deze provincie, of dat er meer provincies zijn 

in Nederland met lagere adviezen bij gelijke prestaties. Het resultaat van deze 

analyse is te zien in Tabel 3.5. Model 6 is het model zonder kenmerken van de 

leerlingen en Model 7 is het model met de kenmerken van de leerlingen. De 
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provincies zijn opgenomen als elf dummy-variabelen, met de provincie Friesland als 

referentiecategorie. Van de niet-categoriale predictorvariabelen zijn weer de z-scores 

gebruikt. 

 
Tabel 3.5  
 
Hoogte van de adviezen in Friesland in vergelijking tot de andere provincies (Friesland als contrast) 

  
Model 6 
β (SE) 

Model 7 
β (SE) 

Intercept 4,332 (,036)** 4,412 (,028)** 

Toets ,725 (,007)** ,455 (,007)** 

Ses  ,075 (,005)** 

Leeftijd  ,008 (,006) 

Zittenblijven  -,144 (,017)** 

Etniciteit  -,115 (,013)** 

Streefniv. ouders  ,389 (,006)** 

Provincie   

  Drenthe ,177 (,062)** ,123 (,048)** 

  Overijssel ,179 (,051)** ,068 (,039)* 

  Zeeland -,014 (,063) ,123 (,048)** 

  Gelderland ,030 (,046) ,046 (,036) 

  Limburg -,105 (,046)* -,051 (,035) 

  Flevoland ,408 (,122)** ,203 (,101)* 

  Groningen -,081 (,063) -,080 (,049) 

  Noord-Brabant -,054 (,043) -,055 (,033)* 

  Zuid-Holland ,148 (,041)** ,051 (,032) 

  Noord-Holland ,039 (,043) -,022 (,033) 

  Utrecht ,189 (,047)** ,096 (,036)** 

Noten. De provincies staan in volgorde van meest tot minst op Friesland gelijkend voor wat betreft de 
beroepenstructuur. De toetsscore heeft een random effect op schoolniveau. 
** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

Zonder en met opname van de kenmerken van de leerlingen zijn de adviezen bij 

gelijke prestaties significant hoger in Drenthe, Overijssel, Flevoland en Utrecht dan 

in Friesland, hoewel het verschil wel is afgenomen na rekeninghouding met de 

kenmerken van de leerlingen. Zonder en met opname van de kenmerken van de 

leerlingen is er geen verschil in advies tussen Groningen, Gelderland en Noord-

Holland en Friesland. Zonder opname van de kenmerken van de leerlingen zijn de 

adviezen in Limburg iets lager dan in Friesland en in Zuid-Holland hoger, maar na 

opname van deze variabelen is er geen significant verschil meer in de hoogte van de 

adviezen. In Zeeland en Noord-Brabant zijn de adviezen zonder correctie voor de 

kenmerken van de leerlingen niet anders dan in Friesland, maar met correctie zijn ze 

in Zeeland hoger en in Noord-Brabant iets lager. Er lijkt geen duidelijk verband te 

zijn tussen de provincies die niet verschillen in de hoogte van de adviezen ten 

opzichte van Friesland en de provincies die een hoger advies geven. In de inleiding 

werd gesteld dat leerlingen in de Randstad hogere adviezen krijgen dan leerlingen 

buiten de Randstad. De resultaten van deze analyse wijzen niet eenduidig in die 

richting. Men zou dan verwachten dat leerlingen in Noord-Holland hogere adviezen 
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moeten krijgen dan leerlingen in Friesland en dat leerlingen in Drenthe niet 

verschillen in de hoogte van de adviezen met Friesland. Daarnaast werd in de 

inleiding geopperd dat het economische klimaat of de beroepenstructuur van de 

regio van invloed zou kunnen zijn op de advisering. In plattelandsgebieden en kleine 

gemeenten zouden de adviezen lager zijn dan in meer stedelijke gebieden doordat de 

werkgelegenheid vooral gericht is op laaggeschoolde arbeidskrachten. Van Ruijven 

(2003) heeft de beroepenstructuur van de provincies met elkaar vergeleken. Zij heeft 

daarbij gelet op het percentage werknemers in de verschillende bedrijfstakken en het 

percentage werklozen over de periode 1996 tot 1998. Aan de hand van deze 

gegevens concludeert zij dat de beroepenstructuur van de provincies in volgorde van 

de nu volgende opsomming het meest op Friesland lijken: Drenthe, Overijssel, 

Zeeland, Gelderland, Limburg, Flevoland, Groningen, Noord-Brabant, Zuid-

Holland, Noord-Holland en Utrecht.
2
 Dat de adviezen in Drenthe hoger zijn dan in 

Friesland en de adviezen in Noord-Holland niet afwijken van die in Friesland maakt 

dat met deze analyse geen goed bewijs is geleverd voor het bestaan van een regio-

effect van de beroepenstructuur op de hoogte van het advies. 

Aanvullend is een analyse uitgevoerd waarbij de adviezen in Friesland zijn 

vergeleken met de adviezen in de andere provincies, uitgesplitst naar categorie 

toetsscore. Uit de analyse waarbij de adviezen in Friesland werden vergeleken met 

de adviezen in de rest van Nederland bleek dat de onderadvisering in Friesland 

alleen plaatsvindt bij leerlingen met lage en met hoge scores op de Entreetoets. Het 

is goed mogelijk dat eventuele verschillen in de hoogte van de adviezen bij gelijke 

prestaties tussen Friesland en de andere provincies ook samenhangen met de hoogte 

van de toetsscore. Door de toetsscore als variabele met drie categorieën aan het 

model toe te voegen, kunnen de adviezen van de leerlingen met lage toetsscores in 

Friesland worden vergeleken met de adviezen van leerlingen met lage toetsscores in 

de andere provincies. Hetzelfde geldt voor de leerlingen met een toetsscore in de 

middencategorie en de hoge categorie. Er is een model opgesteld met advies als 

criteriumvariabele en de provincies en toetsscore als predictorvariabelen. Bij de 

variabele ‘provincie’ is de provincie Friesland de referentiecategorie en bij de 

toetsscores de categorie toetsmidden. Daarnaast zijn de interactie-effecten 

opgenomen van elke provincie met de categorieën lage, midden en hoge toetsscores. 

Er is een model getoetst zonder verklarende variabelen en een model met de 

leerlingkenmerken sociaal-economische status, leeftijd, zittenblijven, etniciteit en 

streefniveau van de ouders.  

De resultaten van de analyse zijn weergegeven in Tabel 3.6. Vanwege het grote 

aantal regressiecoëfficiënten in het model is ervan afgezien het volledige model 

weer te geven en is gekozen voor een beter leesbare tabel waarin alleen wordt 

aangegeven óf er een significant verschil is in de hoogte van de adviezen tussen 

Friesland en de andere provincies. In Tabel 3.6 wordt met een ‘+’ aangegeven dat in 

de betreffende provincie hogere adviezen worden gegeven dan in Friesland en een ‘-

‘ betekent dat in Friesland hogere adviezen worden gegeven. In de kolommen 

‘zonder’ staan de resultaten aangegeven van het model zonder verklarende 

variabelen en in de kolommen ‘met’ staan de resultaten van het model met opname 

van de verklarende variabelen. Omdat er geen leerlingen uit Flevoland zijn in de 

categorie toetslaag, is in deze cellen de waarde ‘0’ neergezet. 
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Tabel 3.6  
 
Vergelijking van de adviezen in Friesland met de overige provincies, uitgesplitst naar toetsscore, zonder en 
met correctie voor de leerlingkenmerken (Friesland als contrast) 

  Toetslaag Toetsmidden Toetshoog 

  Zonder Met Zonder Met Zonder Met 

Drenthe ns +* +* +* ns ns 

Overijssel ns ns +** +** -** -** 

Zeeland +* ns -** ns +** +** 

Gelderland +** +** -* ns +** +** 

Limburg +** +** -** ns +** ns 

Flevoland 0 0 +** +* ns ns 

Groningen ns ns ns ns ns ns 

Noord-Brabant +** +** -* -** +** +** 

Zuid-Holland +** +** +* ns ns +* 

Noord-Holland +** +** ns ns ns ns 

Utrecht +** +** +** ns ns ns 

Noten. De provincies staan in volgorde van meest tot minst op Friesland gelijkend voor wat betreft de 
beroepenstructuur. 
** p < 0,01; * p < 0,05; ns = niet significant. 

 

In Tabel 3.6 is te zien dat, zonder correctie voor de leerlingkenmerken, de adviezen 

van leerlingen met lage scores op de Entreetoets in Friesland niet afwijken van de 

adviezen in Groningen, Drenthe en Overijssel. Na correctie voor de kenmerken van 

de leerlingen geldt hetzelfde voor de adviezen in Groningen, Overijssel en Zeeland. 

In alle andere provincies worden hogere adviezen gegeven. De adviezen van de 

leerlingen met een toetsscore in de middencategorie in Friesland wijken niet af van 

de adviezen in Groningen en Noord-Holland en zijn na opname van de 

leerlingkenmerken in het model eveneens gelijk aan de adviezen in Gelderland, 

Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. De adviezen in Drenthe, Overijssel en 

Flevoland, en zonder correctie voor de variabelen ook in Utrecht en Zuid-Holland, 

zijn hoger dan de Friese adviezen. De adviezen in Gelderland, Zeeland, Noord-

Brabant en Limburg zijn zonder correctie voor de leerlingkenmerken lager, maar 

met correctie hiervoor zijn ze alleen nog in Noord-Brabant lager dan in Friesland. 

Bij de vergelijking van de adviezen van de leerlingen met een hoge toetsscore wordt 

zichtbaar dat de adviezen in Friesland niet afwijken van de adviezen in Groningen, 

Drenthe, Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Dit geldt zonder correctie voor de 

leerlingkenmerken ook in Zuid-Holland en met correctie ook in Limburg, maar in de 

andere gevallen zijn voor deze twee provincies de adviezen hoger dan in Friesland. 

De adviezen in Friesland zijn lager dan de adviezen in Gelderland, Zeeland en 

Noord-Brabant. De adviezen in Overijssel zijn lager dan die in Friesland.  

Er is geen duidelijke lijn te ontdekken in de verschillen tussen de adviezen in 

Friesland en de andere provincies waaruit blijkt dat de hoogte van de adviezen 

samenhangt met de beroepenstructuur van de provincie of met het al dan niet tot de 

Randstad behoren. Voor de vergelijking van de leerlingen met een toetsscore in de 

middencategorie werd dit ook niet verwacht, omdat de adviezen van deze leerlingen 

in Friesland niet significant afwijken van de adviezen in de rest van Nederland. Bij 

de vergelijking van de adviezen van leerlingen met een lage of een hoge toetsscore 
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zou een dergelijke trend wel aan het licht moeten zijn gekomen. De adviezen bij lage 

toetsscores wijzen nog het meeste in de richting van een regio-effect. Bij lage 

toetsscores komen de Friese adviezen vooral overeen met die van een aantal 

provincies buiten de Randstad en zijn de adviezen lager dan in Randstedelijke 

provincies. Echter, ook in enkele niet-Randstedelijke provincies worden hogere 

adviezen gegeven dan in Friesland. Wanneer gelet wordt op de beroepenstructuur 

dan komen de adviezen van leerlingen met lage toetsscores in Friesland vooral 

overeen met die van provincies met een op Friesland gelijkende beroepenstructuur, 

hoewel Groningen hierop een uitzondering vormt.  

 

3.6 Conclusies en discussie 

 

Het doel van dit onderzoek is om de vraag te beantwoorden of er in het Friese 

onderwijs sprake is van onderadvisering, en zo ja, waardoor de onderadvisering 

veroorzaakt wordt. Gemiddeld genomen krijgen leerlingen in Friesland een lager 

schooladvies aan het eind van het basisonderwijs dan leerlingen in de rest van 

Nederland. Een groot deel van dit verschil kan worden toegeschreven aan de lagere 

schoolprestaties van de leerlingen in Friesland. Echter, ook nadat rekening is 

gehouden met de schoolprestaties, blijken leerlingen in Friesland lagere adviezen te 

krijgen dan leerlingen in de rest van Nederland. De analyse heeft aangetoond dat 

Friese leerlingen aan het eind van het basisonderwijs bij gelijke onderwijsprestaties 

een 0,090 punten lager advies krijgen voor het te volgen voortgezet onderwijs dan 

leerlingen in de rest van Nederland. Na een nadere bestudering van de relatie tussen 

prestaties en advies is gebleken dat onderadvisering in Friesland alleen plaatsvindt 

bij leerlingen met lage prestaties en leerlingen met hoge prestaties. Leerlingen met 

lage prestaties krijgen in Friesland een gemiddeld 0,394 punten lager advies dan 

leerlingen in de rest van Nederland en leerlingen met hoge prestaties krijgen in 

Friesland een gemiddeld 0,162 punten lager advies. Dit betekent dat bijna vier op de 

tien leerlingen met lage prestaties een advies krijgen dat een volledig onderwijstype 

lager is dan op grond van zijn of haar prestaties verwacht mag worden (of wat 

bijvoorbeeld ook mogelijk is: acht op de tien leerlingen die in plaats van een 

havo/vwo-advies een havo-advies krijgen, waardoor de kans op doorstroming naar 

het vwo afneemt). Voor leerlingen in Friesland met hoge prestaties geldt dat 

ongeveer één op de zes leerlingen een advies krijgt dat een volledig onderwijstype 

lager is dan op grond van zijn of haar prestaties mag worden verwacht. Een klein 

deel van de lagere deelnamepercentages aan het havo en vwo in Friesland kan dus 

verklaard worden door onderadvisering bij leerlingen in Friesland met hoge 

prestaties. 

De lagere adviezen in Friesland hangen voor een deel samen met de kenmerken 

van de leerlingen. Wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in scores op 

en sterkte van de effecten van de variabelen sociaal-economische status, 

zittenblijven, etniciteit en streefniveau van de ouders, dan daalt bij lage toetsscores 

de mate van onderadvisering in Friesland met 24,94 procent tot 0,298 punten. Dit is 

echter nog steeds een significant verschil. Bij hoge toetsscores neemt de mate van 

onderadvisering, na rekeninghouding met de genoemde variabelen, af met 54,55 

procent tot 0,080 en daardoor is er geen significant verschil meer in advies bij 

leerlingen met hoge prestaties. Van de kenmerken van de leerling heeft vooral het 
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streefniveau van de ouders een grote invloed op de advisering. Hoe hoger het 

streefniveau, des te hoger het advies is bij gelijke prestaties. Het in Friesland lagere 

streefniveau ten opzichte van dat in de rest van Nederland vormt daardoor een 

belangrijke reden voor het voorkomen van onderadvisering. Verder viel in de 

analyses op dat bij de leerkrachten in Friesland het negatieve effect van de factor 

zittenblijven op het advies zwaarder weegt dan in de rest van Nederland.  

De mate waarin de hoogte van de adviezen tussen Friesland en de rest van 

Nederland verschillen voordat gecorrigeerd is voor de leerlingkenmerken kan in 

lichte mate beïnvloed worden door de selectieve uitval. Leerlingen in de rest van 

Nederland die wel bij de analyses zijn betrokken scoren gemiddeld iets hoger op de 

Entreetoets, zijn minder vaak van allochtone afkomst, zijn minder vaak blijven zitten 

en hebben ouders met een iets lager opleidingsniveau dan leerlingen in de rest van 

Nederland die niet bij de analyses betrokken zijn. Het verschil in opleidingsniveau 

van de ouders zal de hoogte van de adviezen in de rest van Nederland negatief 

beïnvloeden en het verschil in etniciteit en zittenblijven positief. Dit omdat is 

gebleken dat allochtone leerlingen en leerlingen met lager opgeleide ouders lagere 

adviezen krijgen dan autochtone leerlingen en leerlingen met hoger opgeleide ouders 

en leerlingen die niet zijn blijven zitten hogere adviezen krijgen dan leerlingen die 

wel zijn blijven zitten bij gelijke prestaties. Het is overigens moeilijk te beoordelen 

hoe groot de invloed is van de selectiviteit van de uitval. De selectiviteit van de 

uitval heeft echter geen gevolgen voor de hoogte van de verschillen in adviezen 

tussen Friesland en de rest van Nederland na correctie voor de kenmerken van de 

leerlingen.  

Behalve de analyse van de invloed van de achtergrond- en leerlingkenmerken op 

de mate van onderadvisering in Friesland, is onderzocht of er sprake is van een 

regio-effect op de adviezen in Friesland. Gekeken is of de beroepenstructuur van 

Friesland van invloed is op de lagere adviezen. De adviezen die leerlingen in 

Friesland krijgen zijn vergeleken met de adviezen van de leerlingen in de andere 

provincies na correctie voor de prestaties. Nagegaan is of de adviezen in Friesland 

gelijk zijn aan de adviezen van provincies die wat betreft de beroepenstructuur op 

Friesland lijken en verschillen ten opzichte van provincies met een duidelijk andere 

beroepenstructuur. De resultaten van deze analyse wijzen niet op een duidelijk effect 

van de beroepenstructuur op de adviezen. Vooral de hogere adviezen in de op 

Friesland gelijkende provincie Drenthe en de gelijke adviezen in Noord-Holland, die 

juist qua beroepenstructuur niet op Friesland lijkt, maken een effect van de 

beroepenstructuur op het advies minder aannemelijk. Daarnaast is onderzocht of de 

lagere adviezen in Friesland verklaard kunnen worden door verschillen in adviezen 

tussen leerlingen in de Randstad en buiten de Randstad. Er is sprake van een 

Randstedelijk effect wanneer leerlingen in de Randstad bij gelijke prestaties hogere 

adviezen krijgen dan leerlingen in Friesland en provincies buiten de Randstad niet 

afwijken in hun adviezen ten opzichte van Friesland. Ook nu wijken de adviezen in 

Drenthe en Noord-Holland zodanig af dat een Randstedelijk effect niet kan worden 

aangetoond.  

In een aanvullende analyse zijn de adviezen in Friesland nog vergeleken met de 

adviezen in de andere provincies, waarbij een uitsplitsing is gemaakt tussen lage, 

midden en hoge presteerders. Hierdoor is rekening gehouden met het verschijnsel 

dat in Friesland alleen onderadvisering plaatsvindt bij leerlingen met lage en met 
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hoge scores op de Entreetoets. De adviezen van leerlingen met lage toetsscores 

wijzen nog het meeste in de richting van een Randstedelijk effect, hoewel er ook 

niet-Randstedelijke provincies zijn die hogere adviezen geven dan Friesland. Bij 

leerlingen met midden en hoge toetsscores is geen Randstedelijk effect 

waarneembaar. Uit de analyse blijkt bovendien dat de adviezen in Friesland bij 

leerlingen met lage toetsscores meer overeenkomen met de adviezen van de 

provincies die qua beroepenstructuur veel op Friesland lijken en lager zijn dan in 

provincies die een meer afwijkende beroepenstructuur hebben. Echter, het feit dat de 

adviezen in de provincie Groningen niet afwijken ten opzichte van de adviezen in 

Friesland, vormt hierop een uitzondering. De analyses van de adviezen van 

leerlingen met midden en hoge toetsscores leveren geen bewijs voor de hypothese 

dat verschillen in de hoogte van de adviezen worden veroorzaakt door verschillen in 

beroepenstructuur.  
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Noten hoofdstuk 3 

 
1 Dit hoofdstuk is in enigszins gewijzigde vorm eerder verschenen in Pedagogische Studiën (2006), 83, 

452-468, met als titel “ Onderadvisering in de provincie Friesland”. 

 
2 Bij de vergelijking van de beroepenstructuur van de provincies heeft Van Ruijven niet gelet op het 

opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking. Uit cijfers van het CBS over het opleidingsniveau 

van de werkzame beroepsbevolking per provincie in 2001 blijkt evenwel dat de volgorde van meest tot 

minst op Friesland gelijkende provincies, zoals Van Ruijven die vond, redelijk intact blijft wanneer het 

opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking in de provincies met elkaar wordt vergeleken. 
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4 
 

Effecten van onder- en overadvisering op het 
schoolsucces en de relatie met kenmerken van de 

leerling
1
 

 

 

4.1 Samenvatting 

 

In dit hoofdstuk wordt de relatie onderzocht tussen onder- en overadvisering en 

leerlingkenmerken, almede het effect van onjuiste advisering op het schoolsucces en 

de ontwikkeling van dit effect in de loop van de tijd. Onjuiste advisering is 

gedefinieerd als het verschil tussen het geobserveerde en het verwachte advies. Het 

verwachte advies is geschat in een meerniveau-model waarin de regressie is bepaald 

van het advies op prestaties, IQ en prestatiemotivatie. De leerlingkenmerken waren 

sociaal-economische status, sekse, etniciteit, prestatiemotivatie, streefniveau van de 

ouders en zittenblijven in het basisonderwijs. Ter beantwoording van de 

onderzoeksvragen zijn meerniveau-analyses uitgevoerd op de gegevens van 

ongeveer 11.000 leerlingen van VOCL'99. Er bleek een relatie te zijn tussen onjuiste 

advisering en leerlingkenmerken en een duidelijk verband tussen onjuiste advisering 

en het schoolsucces in het vijfde jaar. Onjuiste advisering medieert deels de effecten 

van leerlingkenmerken op het schoolsucces. Sommige leerlingkenmerken modereren 

het effect van onjuiste advisering op het schoolsucces. Mediatie en moderatie waren 

het sterkste voor het streefniveau van de ouders. Het effect van onjuiste advisering 

nam in de eerste twee jaren enigszins af, maar bleef in de daarop volgende jaren 

stabiel. Aanvullende analyse wees uit dat het effect van een onderadvies op het 

schoolsucces in Friesland minder ongunstig is dan in de rest van Nederland. In 

vergelijking tot andere provincies leek het effect van een onderadvies op het 

schoolsucces in Friesland eveneens gunstiger, evenals het effect van een overadvies, 

maar de verschillen waren vaak niet significant. 

 

4.2 Inleiding en theoretisch kader 

 

4.2.1 Onder- en overadvisering in Nederland 

 

Aan het einde van het basisonderwijs krijgen leerlingen een advies over welk type 

voortgezet onderwijs voor hen het meest geschikt zal zijn. Uit hoofdstuk 3 en uit 

eerder onderzoek is gebleken dat het prestatieniveau van de leerling verreweg de 

grootste invloed heeft op de hoogte van het advies, maar dat ook andere, niet 

prestatiegebonden factoren een rol spelen. Wanneer het advies afwijkt van wat op 

basis van de prestaties verwacht zou mogen worden, dan is er sprake van onder- of 

overadvisering. Regressie-analyses van het advies op leerlingkenmerken toonden 

aan dat het advies bij gelijke prestaties positief samenhangt met sociaal-

economische status, prestatiemotivatie van de leerling en streefniveau van de ouders 

en dat meisjes en leerlingen die niet zijn blijven zitten in het basisonderwijs een 

hoger advies krijgen. Ook is aangetoond dat etniciteit samenhangt met het advies, 

maar de richting van de samenhang is niet eenduidig. Rond 1990 werd 
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overadvisering van allochtonen geconstateerd, later onderadvisering en uit de meest 

recente data bleek dat etniciteit geen rol speelt bij de advisering (Driessen, 1991; 

Mulder, 1993a; Van der Hoeven-van Doornum, 1994; Uerz & Mulder, 1999; Luyten 

& Bosker, 2004; Driessen & Smeets, 2007). 

 Als een leerling een onjuist advies heeft gekregen, dan heeft de leerkracht die het 

advies heeft afgegeven een onjuiste verwachting over het toekomstige 

prestatieniveau van de leerling. In Nederland is nauwelijks onderzoek gedaan naar 

de gevolgen van onder- en overadvisering op het schoolsucces van leerlingen in het 

voortgezet onderwijs. Slechts twee studies zijn gevonden en daaruit bleek dat 

overadvisering van allochtone leerlingen geen negatieve invloed had op het bereikte 

niveau in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. De vooruitgang van deze 

leerlingen was gelijk aan die van andere leerlingen (Mulder, 1993b; Koeslag & 

Dronkers, 1994). Hieruit kan men concluderen dat overadvisering een positief effect 

heeft op het uiteindelijke schoolsucces, omdat leerlingen met een overadvies op een 

hoger niveau zijn gestart in het voortgezet onderwijs en deze voorsprong niet hebben 

verloren. 

 

4.2.2 Leerkrachtverwachtingen 

 

In internationale literatuur is geen onderzoek te vinden waarin onder- en 

overadvisering expliciet centraal staan, simpelweg omdat het schooladvies een 

typisch Nederlands fenomeen is. Wel is veel informatie te vinden over de gevolgen 

van leerkrachtverwachtingen op de latere prestaties. Aangezien het schooladvies 

feitelijk een leerkrachtverwachting is, is dit onderzoek een nuttige aanvulling op het 

onderzoek naar het schooladvies in Nederland. Het grootste verschil tussen 

internationaal onderzoek naar leerkrachtverwachtingen en de Nederlandse 

onderzoeken is dat het schooladvies wordt meegedeeld aan de leerling en zijn/haar 

ouders, terwijl dat in de internationale studies niet het geval is voor de 

leerkrachtverwachtingen. 

 De studie Pygmalion in the Classroom van Rosenthal en Jacobson (1968) was 

het eerste onderzoek waarin het effect van onjuiste leerkrachtverwachtingen op de 

latere prestaties is onderzocht. Rosenthal en Jacobson kwamen tot de conclusie dat 

te hoge leerkrachtverwachtingen een positief effect hebben op de prestaties. Dit 

werd een self-fulfilling prophecy effect genoemd: onjuiste verwachtingen worden 

waar. De methodologie van de studie is zwaar bekritiseerd (Brophy, 1983; Good, 

1987; Jussim & Harber, 2005), maar was voor velen de aanleiding om verder 

onderzoek te doen naar onjuiste leerkrachtverwachtingen. 

 In overzichtsstudies naar het effect van leerkrachtverwachtingen die niet 

experimenteel zijn gemanipuleerd (dat wil zeggen, dat de verwachting niet door de 

onderzoeker is beïnvloed), is een self-fulfilling prophecy effect gevonden voor vijf à 

tien procent van de leerlingen (Brophy, 1983; Jussim & Harber, 2005). Dit lijkt vrij 

weinig. Leerkrachtverwachtingen bleken de latere prestaties vooral te voorspellen 

omdat de verwachting juist was, terwijl alleen onjuiste verwachtingen een self-

fulfilling prophecy effect kunnen veroorzaken (Jussim, 1989). Gemiddeld varieerde 

het self-fulfilling prophecy effect van onjuiste verwachtingen tussen r = 0,1 en 0,2. 

Brophy (1983) ontdekte dat onjuiste leerkrachtverwachtingen niet automatisch een 

self-fulfilling prophecy effect hebben. Hij veronderstelde dat leerlingkenmerken 
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zoals sociaal-economische status, etniciteit, leeftijd en motivatie de gevoeligheid van 

de leerling voor het effect van de onjuiste verwachting beïnvloedt, waardoor voor 

sommige groepen leerlingen het effect van onjuiste verwachtingen op de latere 

prestaties groter is dan voor andere (Brophy, 1983; Good, 1987; Weinstein, 2002). 

Er is echter weinig onderzoek gedaan naar factoren die het effect van onjuiste 

verwachtingen op de prestaties modereren. Jussim, Eccles en Madon (1996) toonden 

aan dat het self-fulfilling prophecy effect groter is voor leerlingen met een lage 

sociaal-economische status en voor Afro-Amerikaanse leerlingen. Madon, Jussim en 

Eccles (1997) rapporteerden dat het self-fulfilling prophecy effect van onjuiste 

leerkrachtverwachtingen groter is voor leerlingen met lage prestaties dan voor 

leerlingen met hoge prestaties en dat dit effect niet te herleiden was tot verschillen in 

sociale klasse, sekse en etniciteit. Ze vonden bovendien dat een te hoge verwachting 

een groter positief effect had op de latere prestaties dan dat een te lage verwachting 

een negatief effect had, maar dit effect verdween nadat rekening was gehouden met 

de moderatie van eerdere prestaties. 

McKnown en Weinstein (2002) onderzochten of sekse en etniciteit de 

gevoeligheid van leerlingen voor effecten van onjuiste verwachtingen beïnvloedt. Ze 

vonden dat leden van gestigmatiseerde groepen (Afro-Amerikaanse kinderen, en 

meisjes met betrekking tot rekenen) gevoeliger waren voor te lage verwachtingen en 

minder profiteerden van de effecten van te hoge verwachtingen dan leden van niet-

gestigmatiseerde groepen (Kaukasische kinderen, en jongens met betrekking tot 

rekenen). De grootte van deze effecten nam toe naarmate de leerlingen ouder waren. 

Helaas werd in deze studie niet gecontroleerd voor sociaal-economische status, 

zodat het niet is uit te sluiten dat de effecten van etniciteit geheel of gedeeltelijk zijn 

te herleiden tot meer algemene effecten van sociaal-economische status. 

 Ondanks al deze studies is er nog steeds geen consensus over de precieze 

omvang van het self-fulfilling prophecy effect van onjuiste verwachtingen op de 

latere prestaties. Madon et al. (1997) en Jussim en Harber (2005) stellen dat dit te 

maken heeft met het feit dat men van niet-kunstmatig gecreëerde verwachtingen 

nooit de exacte juistheid of onjuistheid kan bepalen. Zelfs wanneer je veel 

indicatoren van het huidige prestatieniveau en veel voorspellers van toekomstige 

prestaties gebruikt om de juistheid van de verwachting te bepalen, dan kan het zo 

zijn dat een belangrijke factor over het hoofd wordt gezien. 

Jussim en Harber (2005) hebben in een overzichtsstudie beschreven wat er wel 

en niet bekend is over onjuiste verwachtingen. Op basis hiervan formuleerden ze 

vier onderzoeksvragen voor nader onderzoek. Ten eerste vermelden ze dat er meer 

kennis nodig is over de samenhang tussen onjuiste leerkrachtverwachtingen en 

leerlingkenmerken. Het Nederlandse onderzoek naar onder- en overadvisering geeft 

hier echter een goed inzicht in. Ten tweede concluderen ze dat weinig bekend is over 

de vraag of self-fulfilling prophecy effecten van onjuiste verwachtingen vooral een 

positieve of een negatieve invloed hebben op de latere prestaties. Informatie 

hierover is nodig omdat deze effecten mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van 

sociale problemen. Ten derde stellen ze dat meer kennis nodig is over eventuele 

modererende effecten van leerlingkenmerken op self-fulfilling prophecy effecten, 

waardoor effecten van onjuiste verwachtingen op de prestaties voor sommige 

leerlingen groter zijn dan voor andere. Ten vierde zijn ze van mening dat er meer 

onderzoek gedaan moet worden naar de effecten van onjuiste verwachtingen op de 
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langere termijn. De enkele studies die hiernaar zijn gedaan, lieten zien dat effecten 

van onjuiste verwachtingen op de prestaties in de loop van de tijd eerder afnemen 

dan toenemen. Zo toonden Smith, Jussim en Eccles (1999) aan dat effecten van 

onjuiste leerkrachtverwachtingen van leerlingen van twaalf jaar in de loop der tijd 

deels afnamen, maar op achttienjarige leeftijd nog steeds effect hadden op de 

prestaties. Meer onderzoek is echter nodig om met zekerheid te kunnen stellen dat 

de effecten op de langere termijn niet cumuleren. 

 

4.3 Onderzoeksvragen 

 

In dit hoofdstuk staan de door Jussim en Harber geformuleerde onderzoeksvragen 

centraal, waarbij de onjuiste leerkrachtverwachting gedefinieerd is als onjuiste 

advisering. In tegenstelling tot andere Nederlandse studies, waarin sprake was van 

onder- of overadvisering wanneer het advies niet overeenkwam met de prestaties 

van de leerling, is in deze studie onder- en overadvisering gedefinieerd als het 

verschil tussen het geobserveerde en het verwachte advies. Het verwachte advies is 

geschat in een meerniveau-model waarin de regressie is bepaald van het advies op 

prestaties, IQ en prestatiemotivatie; drie relevante en legitieme factoren die van 

invloed zijn op de hoogte van het advies. De verwachting is dat dit resulteert in een 

nauwkeuriger bepaling van de onjuistheid van het advies. Ten opzichte van veel 

internationale studies is het voordeel van het gebruik van het advies als maatstaf 

voor de leerkrachtverwachtingen dat de leerkracht een jaar de tijd heeft gehad om de 

leerling te leren kennen voordat het advies werd gegeven. In internationale studies 

zijn de leerkrachtverwachtingen meestal aan het begin van een schooljaar gemeten, 

waardoor de leerkrachtverwachting minder accuraat is dan wanneer dit aan het einde 

van het schooljaar zou zijn bepaald (Raudenbush, 1984). 

 De eerste onderzoeksvraag van dit hoofdstuk is: 

 

“Hangt onjuiste advisering samen met kenmerken van de leerling?” 

 

Deze vraag is beantwoord door de samenhang te onderzoeken tussen onjuiste 

advisering en prestaties, IQ, sociaal-economische status, sekse, etniciteit, 

prestatiemotivatie, streefniveau van de ouders en zittenblijven in het basisonderwijs. 

Deze analyse zal tevens laten zien of de resultaten overeenkomen met het 

Nederlandse onderzoek naar onder- en overadvisering.  

Het belangrijkste deel van dit hoofdstuk richt zich echter op de overige drie 

genoemde onderzoeksonderwerpen van Jussim en Harber. De tweede 

onderzoeksvraag luidt: 

 

“Welke invloed heeft onjuiste advisering op het schoolsucces in het vijfde jaar?” 

 

Ter beantwoording van deze vraag is onderzocht wat de invloed van onjuiste 

advisering is op het schoolsucces van leerlingen in het vijfde jaar van het voortgezet 

onderwijs. Geanalyseerd is of de bereikte onderwijspositie afhangt van de mate van 

onjuiste advisering. In eerdere studies is veelal alleen gekeken naar te lage of te hoge 

advisering/leerkrachtverwachtingen, maar het is aannemelijk dat de mate van 

onjuiste advisering van invloed is op de grootte van het effect op het schoolsucces. 
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 Om te voorkomen dat het effect van onjuiste advisering op het schoolsucces van 

leerlingen beïnvloed wordt door andere factoren, is rekening gehouden met de 

kenmerken van de leerlingen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de prestaties van 

leerlingen positief samenhangen met sociaal-economische status, prestatiemotivatie 

en streefniveau van de ouders en dat deze hoger zijn voor meisjes. Allochtone 

leerlingen gaan meer vooruit in het voortgezet onderwijs dan autochtone leerlingen, 

maar hun bereikte schoolsucces is lager als gevolg van een slechtere start (Van der 

Hoeven-van Doornum, 1994; Koeslag & Dronkers, 1994; Van der Velden, 1994; 

Sammons, 1995; Van der Werf, Kuyper & Lubbers, 1999; Dekkers, Bosker & 

Driessen 2000; Kuyper, Van der Werf & Lubbers, 2000; Goldenberg, Gallimore, 

Reese & Garnier, 2001; Van der Werf, Lubbers & Kuyper, 2002; Luyten, 2004). 

Deze leerlingkenmerken zijn redelijk gelijk aan de eerder genoemde kenmerken die 

bleken samen te hangen met onjuiste advisering. Echter, in eerder onderzoek zijn 

nauwelijks de effecten van onjuiste advisering/leerkrachtverwachtingen en 

leerlingkenmerken tezamen op het schoolsucces onderzocht. Hierdoor is het 

onduidelijk of onjuiste advisering de effecten van leerlingkenmerken op het 

schoolsucces medieert, of beide factoren elk een onafhankelijke bijdrage hebben aan 

de verschillen in schoolsucces tussen leerlingen, of dat er een interactie-effect 

optreedt tussen beiden. In deze studie zijn de effecten van onjuiste advisering en 

leerlingkenmerken op het schoolsucces gelijktijdig geanalyseerd, waardoor een 

antwoord kan worden gegeven op de volgende twee onderzoeksvragen: 

 

“Worden effecten van leerlingkenmerken op het schoolsucces gemedieerd door 

onjuiste advisering?” 

 

“Modereren leerlingkenmerken het effect van onjuiste advisering op het 

schoolsucces?” 

 

De longitudinale opzet van het onderzoek maakt het mogelijk om te onderzoeken of 

het effect van onjuiste advisering op het schoolsucces van leerlingen op de langere 

termijn afneemt dan wel toeneemt. De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: 

 

“Wat is de invloed van onjuiste advisering op het schoolsucces in de loop van de 

tijd?” 

 

Ter beantwoording van deze vraag is gedurende vijf jaar, voor elk opeenvolgend jaar 

dat leerlingen het basisonderwijs hebben verlaten, een model getoetst waarin het 

effect van onjuiste advisering op de bereikte onderwijspositie in het betreffende jaar 

is bepaald. De grootte van deze effecten is met elkaar vergeleken om inzicht te 

krijgen in de vraag of het effect toeneemt, afneemt of stabiel blijft. 

 Aanvullend is onderzocht of het effect van onjuiste advisering op het 

schoolsucces in het vijfde jaar anders is in Friesland dan in de rest van Nederland en 

in de andere provincies. De onderzoeksvraag luidt: 

 

“Is er verschil in de gevolgen van onjuiste advisering voor het schoolsucces tussen 

leerlingen in Friesland en in de rest van Nederland en in andere provincies?” 
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Door deze vraag te onderzoeken wordt duidelijk of de in hoofdstuk 3 geconstateerde 

onderadvisering van Friese leerlingen eenzelfde effect heeft op het schoolsucces als 

wanneer leerlingen in andere provincies worden ondergeadviseerd. Daarnaast is 

gekeken of er sprake is van een meer algemeen regio-effect, waardoor het effect van 

onjuiste advisering in op Friesland gelijkende provincies overeenkomt met het effect 

in Friesland en afwijkt in provincies die niet op Friesland lijken. Van Ruijven (2003) 

heeft voor wat betreft de beroepenstructuur onderzocht welke provincies het meeste 

op Friesland lijken en welke het minste. Daartoe analyseerde zij over de periode 

1996 tot en met 1998 gegevens over het percentage werkenden in de verschillende 

bedrijfstakken en het werkloosheidspercentage per provincie. De beroepenstructuur 

van de provincies bleek in volgorde van de nu volgende opsomming het meest op 

Friesland te lijken: Drenthe, Overijssel, Zeeland, Gelderland, Limburg, Flevoland, 

Groningen, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. 

 

4.4 Hypothese 

 

Ik verwacht een significant effect te vinden van onjuiste advisering op het 

schoolsucces. Deze verwachting is gebaseerd op de feedback interventie-theorie van 

Kluger en Denisi (1996), op eerder onderzoek naar advisering en instroomniveau in 

het voortgezet onderwijs en op onderzoek naar gevolgen van onjuiste 

verwachtingen. Overeenkomstig deze theorie en het eerdere onderzoek stel ik twee 

mogelijke verklaringen voor waardoor onjuiste advisering als een self-fulfilling 

prophecy functioneert. De eerste verklaring is afgeleid van de feedback interventie-

theorie van Kluger en Denisi. Het schooladvies is namelijk op te vatten als feedback 

van de leerkracht op de prestaties van de leerling. Volgens de feedback interventie-

theorie beïnvloedt feedback de motivatie, leerprestaties en metacognitieve processen 

van de leerling. Een discrepantie tussen de feedback en de prestatiestandaard lokt 

gedrag uit om de discrepantie op te heffen. Het opheffen van die discrepantie kan 

door de standaard te veranderen, door te gaan presteren volgens de standaard, door 

de standaard los te laten of door de feedback te verwerpen. Kluger en Denisi 

merkten op dat leerlingen er meestal voor kiezen om te gaan presteren volgens de 

standaard. Leerlingen van wie de feedback de prestatiestandaard overschrijdt, gaan 

daardoor minder hun best doen en leerlingen van wie de feedback negatief is, gaan 

beter hun best doen. Leerlingen met een overadvies beginnen waarschijnlijk in een 

hoger onderwijstype dan passend is bij hun prestaties. Als gevolg daarvan is het 

aannemelijk dat, in het begin, de feedback (bijvoorbeeld cijfers) negatief is vanwege 

de hoge prestatiestandaard. Als reactie daarop gaan leerlingen meer hun best doen 

om te standaard te halen, met als resultaat meer schoolsucces. Volgens dezelfde lijn 

van redeneren leidt een onderadvies tot positieve feedback (hogere cijfers als gevolg 

van de lagere prestatiestandaard), waarop leerlingen reageren door minder hun best 

te gaan doen, zodat het schoolsucces afneemt. 

 Een tweede mogelijke verklaring is dat leerlingen met een onderadvies minder 

en leerlingen met een overadvies meer gelegenheid tot leren krijgen in het 

voortgezet onderwijs. Leerlingen beginnen vaak in het onderwijstype dat was 

geadviseerd. De correlatie tussen het advies en het klastype in het eerste jaar is 0,90 

(Kuyper & Van der Werf, 2003). Een onderadvies leidt daardoor tot plaatsing in een 

lager onderwijstype waarin minder leerstof aan bod komt. Naarmate de tijd 
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verstrijkt, zullen leerlingen het moeilijker krijgen om de achterstand in te halen om 

zo te kunnen aansluiten bij het curriculum van een hoger onderwijstype. Een 

overadvies daarentegen leidt vaak tot plaatsing in een hoger onderwijstype waarin 

meer leerstof aan bod komt, waardoor leerlingen meer gelegenheid tot leren geboden 

wordt. Zelfs wanneer de leerkrachten van het voortgezet onderwijs de onjuiste 

verwachting (het onjuiste advies) dus niet overnemen, dan zal die onjuiste 

verwachting nog steeds het schoolsucces in het voortgezet onderwijs beïnvloeden. 

Deze hypothese komt overeen met ander onderzoek (Smith et al., 1999; Weinstein, 

2002; Rubie-Davies, Hattie & Hamilton, 2006) waarin geopperd werd dat leerlingen 

minder gelegenheid tot leren krijgen doordat ze een minder uitdagend curriculum 

aangeboden krijgen. Volgens dezelfde redenering ga ik ervan uit dat leerlingen meer 

gelegenheid tot leren krijgen als het curriculum uitdagender is. 

Curriculumverschillen ontstaan bijvoorbeeld door differentiatie naar niveau, door 

vragen te stellen van wisselende moeilijkheidsgraad of door verschil in kwaliteit van 

het antwoord op vragen van leerlingen. Deze verschillen in gedrag van leerkrachten 

zouden mogelijk ook het zelfbeeld en de motivatie van leerlingen beïnvloeden, wat 

vervolgens het schoolsucces beïnvloedt. 

 

4.5 Methode 

 

4.5.1 Data 

 

Voor de analyses is gebruik gemaakt van het bestand VOCL’99. Dit bestand bestaat 

uit gegevens van 19.391 leerlingen op 126 schoolvestigingen voor voortgezet 

onderwijs. De leerlingen zijn geselecteerd op basis van een tweetraps-steekproef van 

schoolvestigingen en leerlingen. Alle eerstejaars leerlingen op de geselecteerde 

vestigingen zijn betrokken in het onderzoek. Meerniveau-analyse was daarom de 

aangewezen methode voor de analyses, omdat hiermee recht wordt gedaan aan de 

trapsgewijze manier van steekproeftrekking. Voor de analyses zijn echter alleen de 

gegevens gebruikt van leerlingen van wie informatie bekend was over alle in de 

analyses betrokken variabelen. Dit resulteerde in een onderzoeksgroep van 11.040 

leerlingen op 112 verschillende schoolvestigingen. Verderop wordt beschreven of er 

sprake is van selectieve uitval.  

De leerlingen zijn vanaf het moment waarop ze aan het voortgezet begonnen tot 

en met het vijfde cohortjaar gevolgd. De dataverzameling begon in 1999. Scholen, 

leerlingen en ouders zijn gevraagd naar achtergrondinformatie en elk jaar is 

informatie verzameld over het leerjaar en het onderwijstype van de leerling.  

 

4.5.2 Variabelen 

 

De belangrijkste variabelen in dit hoofdstuk zijn het schoolsucces van de leerling en 

onjuiste advisering. Het advies, de score op de Cito-eindtoets, het IQ en de 

prestatiemotivatie zijn gebruikt voor het berekenen van de (on)juistheid van het 

advies. De score op de Cito-eindtoets en het IQ zijn bovendien als covariaat 

opgenomen in de analyses van het schoolsucces, waardoor rekening is gehouden met 

het aanvangsniveau van de leerling. De overige betrokken variabelen zijn sociaal-

economische status, sekse, etniciteit, streefniveau van de ouders en zittenblijven in 
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het basisonderwijs. De operationalisatie van de variabelen wordt hieronder 

besproken. 

 

Schoolsucces 

Het schoolsucces is geoperationaliseerd als de bereikte onderwijspositie. De 

informatie over het leerjaar en het onderwijstype van de leerling is benut om de 

onderwijspositie van leerlingen uit te drukken in een score op de leerjarenladder 

(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 deze top te komen. Dus hoe hoger de score 

op de leerjarenladder, des te groter het schoolsucces is. 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 dezelfde score als het 

afgelopen jaar, net als leerlingen die afstromen naar één onderwijstype lager, maar 

wel overgaan. Van alle leerlingen is zowel het advies als de onderwijspositie 

gedurende vijf jaren omgezet in een leerjarenladderscore. Het vmbo is ingedeeld in 

drie niveaus die als volgt overeenkomen met de oude niveaus: het 

leerwegondersteunend onderwijs is gelijk aan het voormalige ivbo, de 

basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg zijn gelijk aan het oude vbo 

en de gemengde en theoretische leerweg zijn gelijk aan de vroegere mavo.  

 

Onjuiste advisering 

Strikt gezien zouden in een schoolsysteem, waarin het meritocratische 

onderwijsideaal wordt onderschreven, alleen de eerdere prestaties van een leerling 

toekomstige prestaties mogen beïnvloeden. Wanneer echter het begrip meritocratie 

ruimer geïnterpreteerd wordt, dan zijn het talent en de inzet van de leerling eveneens 

legitieme variabelen die van invloed zijn op de toekomstige prestaties van een 

leerling (in tegenstelling tot andere leerlingkenmerken zoals sociaal-economische 

status, sekse en etniciteit, die ook van invloed zouden kunnen zijn op de toekomstige 

prestaties, maar wat in strijd is met het ideaal van gelijke onderwijskansen). Ik heb 

gekozen voor de ruimere interpretatie van het begrip meritocratie bij de bepaling of 

het advies onjuist was of niet, om meetfouten zo beperkt mogelijk te houden. 

Hierdoor is bovendien de kans op overschatting van de mate van onjuiste advisering 

het kleinst. Indicatoren van het talent, de inzet en het prestatieniveau van leerlingen 

zijn gebruikt om de onjuistheid van het advies te berekenen. Hoewel leerkrachten 

geen scores van het IQ en de prestatiemotivatie van leerlingen tot hun beschikking 

hebben, maken zij hier wel een inschatting van en laten dit meewegen bij de 

bepaling van de hoogte van het advies. Onjuiste advisering is gedefinieerd als het 

verschil tussen het geobserveerde en het verwachte advies. Het verwachte advies is 

geschat in een meerniveau-model waarin de regressie is bepaald van het advies op 

prestaties, IQ en prestatiemotivatie. Voor meer details wordt verwezen naar de data-

analyse paragraaf. De operationalisatie van de variabelen in het meerniveau-

regressiemodel is als volgt: 

- Het schooladvies dat de leerling aan het einde van het basisonderwijs heeft 

ontvangen voor het te volgen type voortgezet onderwijs. Het advies van de 

leerlingen is opgevraagd bij de scholen voor voortgezet onderwijs. Het advies is 
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als volgt gescoord: 2 = vmbo leerwegondersteunend onderwijs, 3 = vmbo basis- 

en kaderberoepsgerichte leerweg, 4 = vmbo gemengde en theoretische leerweg, 

5 = havo en 6 = vwo. Gecombineerde adviezen hebben een score die tussen de 

scores van de betreffende adviezen in ligt. 

- Cito-eindtoets. De score op de Cito-eindtoets, die leerlingen aan het einde van 

het basisonderwijs hebben gemaakt, is gebruikt als maat voor het 

prestatieniveau. Deze toets is ontwikkeld om leerkrachten en leerlingen een 

objectieve maat van het prestatieniveau van de leerling te verschaffen. Voor de 

leerkracht biedt deze prestatiescore ondersteuning bij de bepaling van het 

schooladvies en voor de leerling bij de keuze voor het te volgen type voortgezet 

onderwijs. De Cito-eindtoets bestaat uit 200 items, verdeeld over drie subtests: 

taal, rekenen en studievaardigheden. De score varieert tussen de 501 en 550 

punten. 

- IQ. Het IQ van de leerling is gemeten met de NIO-toets (Nederlandse 

Intelligentietest voor Onderwijsdoeleinden) en is afgenomen in het tweede jaar 

van het voortgezet onderwijs. De test is ontworpen voor groepsgewijze afname. 

Helaas was de meting niet verricht aan het einde van het basisonderwijs, maar 

uit analyse is gebleken dat de score van de leerling op deze test vrij stabiel is in 

de loop van de tijd (0,88 correlatie tussen scores aan het einde van het 

basisonderwijs en in het derde jaar voortgezet onderwijs (Van Dijk & Tellegen, 

2004)). De NIO bestaat uit 150 items die tezamen drie dimensies van 

intelligentie meten: een verbale en een rekenkundige component en ruimtelijk 

inzicht. De gemiddelde score is 100 en de standaarddeviatie is 15. De 

betrouwbaarheid van de test is 0,95 (Cronbach’s alpha). Als indicator van de 

validiteit rapporteren de auteurs (Van Dijk & Tellegen, 2004) een sterke relatie 

tussen onderwijstype in het voortgezet onderwijs en de testscore (eta = 0,79). 

- Prestatiemotivatie. De prestatiemotivatie van de leerling is gemeten met negen 

items die waren opgenomen in de leerlingvragenlijst die is afgenomen in het 

eerste cohortjaar. Een voorbeeld van een item luidt: “Bij het leren stel ik … 

eisen aan mezelf”, met als antwoordmogelijkheden 1 = geen hoge, 2 = een 

beetje hoge, 3 = vrij hoge en 4 = hoge. De negen items vormen samen een 

redelijk betrouwbare schaal, met een Cronbach’s alpha 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 

prestatiemotivatie weergeeft. Hoewel de gemiddelde prestatiemotivatie van 

leerlingen vaak toeneemt in het begin van het voortgezet onderwijs ten opzichte 

van de prestatiemotivatie aan het einde van groep acht, ga ik ervan uit dat 

individuele verschillen in prestatiemotivatie tussen leerlingen niet veel 

veranderen op de langere termijn (de rangorde blijft gelijk). 

 

Ontbrekende waarden voor Cito-toetsscore, IQ en prestatiemotivatie zijn 

geïmputeerd door middel van het 'expectation maximization' algoritme in SPSS. Het 

doel hiervan was om het aantal leerlingen met een valide waarde voor de variabele 

‘onjuiste advisering’ te optimaliseren. Missende waarden voor de Cito-score en het 

IQ zijn alleen geïmputeerd wanneer tenminste een van beide scores bekend was. 

Voor 3.537 leerlingen is de score op de Cito-toets geïmputeerd, voor 2.435 

leerlingen de IQ-score en voor 205 leerlingen de score op prestatiemotivatie. Een 
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verkorte versie van de Cito-eindtoets, te weten de Entreetoets, is gebruikt naast de al 

bekende waarden om de missende waarden te schatten. De Entreetoets is in het 

eerste jaar van het voortgezet onderwijs afgenomen en bestond uit 60 items.  

De score van de leerling op de variabele ‘onjuiste advisering’ is berekend door 

van het getoetste meerniveau-regressiemodel de residuen op het niveau van de 

basisschool en op het niveau van de leerling bij elkaar op te tellen. Een negatieve 

score betekent dat het advies te laag is en een positieve score dat het advies te hoog 

is. De score '0' houdt in dat het advies juist is. Omdat de criteriumvariabele van het 

getoetste model – het advies – is uitgedrukt in een score op de leerjarenladder, geldt 

dit eveneens voor de residuen, en dus ook voor de mate van onjuistheid (de 

afwijking) van het advies. Een advies dat 1 punt afwijkt, betekent een schooljaar 

verschil in de tijd die de leerling nodig heeft om de hoogste positie in het voortgezet 

onderwijs te bereiken. De variabele ‘onjuiste advisering’ is vervolgens 

gecategoriseerd, zodat in de analyses direct te zien is of de grootte van het effect 

afhangt van de mate van onjuistheid van het advies. De categorieën zijn: 

- ernstig onderadvies: scores van -1 of lager; 

- matig onderadvies: scores tussen -1 en -0,50; 

- licht onderadvies: scores tussen -0,50 en -0,25; 

- juist advies: scores tussen -0,25 en +0,25; 

- licht overadvies: scores tussen +0,25 en +0,50; 

- matig overadvies: scores tussen +0,50 en +1; 

- ernstig overadvies: scores van +1 of hoger. 

 

Overige leerlingkenmerken 

- Sociaal-economische status (ses). In een vragenlijst, die in het eerste cohortjaar 

is afgenomen bij de ouders van de cohortleerlingen, is gevraagd naar het 

opleidingsniveau van beide ouders. De sociaal-economische status van de 

leerling is bepaald op basis van het hoogst behaalde diploma binnen het gezin. 

Er zijn 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 enkele leerling voor.  

- Sekse. De informatie over de sekse van de leerlingen is verkregen uit de 

administraties van de scholen waarop de cohortleerlingen 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 oudervragenlijst, waarin gevraagd is naar het geboorteland van het kind 

zelf en van beide ouders. 

- Streefniveau van de 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: 1 = vmbo leerwegondersteunend onderwijs, 2 = vmbo basis- of 

kaderberoepsgerichte leerweg, 3 = vmbo, 4 = vmbo gemengde of theoretische 

leerweg of mbo, 5 = havo of hbo en 6 = vwo of wo. Indien de ouders 'geen 

mening' hebben ingevuld, wat in 5,8procent van de gevallen zo is, dan is het 
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advies van de leerling als vervanging genomen. Bij gecombineerde adviezen is 

het laagste onderwijstype bepalend. Wanneer het advies niet bekend was, is het 

antwoord 'geen mening' als ontbrekend gescoord. 

- Zittenblijven in het basisonderwijs. De variabele bestaat uit de categorieën niet 

blijven zitten en wel blijven zitten. Aan de ouders is gevraagd of hun kind ooit 

wel eens is blijven zitten. Daarnaast is nagegaan of er leerlingen zijn die, gezien 

hun leeftijd (op 1 oktober 1999 ouder dan 13 jaar), wel zijn blijven zitten, maar 

waarvan de ouders dit niet hebben aangegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

leerlingen die een jaar langer over de kleutergroepen hebben gedaan. De 

leerlingen die volgens de ouders zijn blijven zitten en de leerlingen die volgens 

hun leeftijd ook vertraging moeten hebben opgelopen, zijn aangemerkt als 

zittenblijvers. 

 

In Tabel 4.1 worden de verdelingskenmerken van de variabelen gepresenteerd. De 

referentiecategorieën voor de categoriale variabelen zijn: jongens, autochtonen en 

leerlingen die niet zijn blijven zitten.  

In de meerniveau-analyses is de gestandaardiseerde score van de niet-categoriale 

predictorvariabelen gebruikt, zodat het gemiddelde nul is en de standaarddeviatie 

één. De criteriumvariabelen zijn niet omgezet in een z-score, zodat aan de effecten 

van de predictorvariabelen direct te zien is wat de invloed daarvan is op de 

oorspronkelijke score op de criteriumvariabele en aan het intercept direct te zien is 

wat de gemiddelde score is op de criteriumvariabele voor leerlingen met de code 

‘0’op de categoriale variabelen. Meer gedetailleerde informatie over de variabele 

‘onjuiste advisering’ wordt gegeven bij de bespreking van de resultaten. 

 
Tabel 4.1 
 
Verdelingskenmerken van de variabelen 

 Gem Min Max SD % 
z-score 

Min 
z-score 

Max 

Onderwijspositie jaar 5 8,23 4,00 11,00 1,16    

Cito-score 537,11 503,75 550,00 8,50  -3,92 1,52 

IQ 104,14 63,79 144,79 12,68  -3,18 3,21 

Onjuiste advisering 0,00 -2,32 2,48 ,58    

Ses 4,11 2,00 7,00 1,08  -1,95 2,68 

Sekse     51,81   

Etniciteit      14,07   

Prestatiemotivatie 2,86 1,22 4,00 ,45  -3,66 2,55 

Streefniveau ouders 4,34 1,00 6,00 1,07  -3,12 1,55 

Zittenblijven      16,88   

 

4.5.3 Selectiviteit van de uitval 

 

Leerlingen die gedurende de schoolloopbaan uit het oog zijn verloren, door 

bijvoorbeeld wisseling van school of voortijdig schoolverlaten (samen 3.104 

leerlingen), en de 5.247 leerlingen met ontbrekende waarden op de variabelen zijn 

niet betrokken bij de analyses. Van veel (7.040) leerlingen ontbrak informatie op de 

criteriumvariabelen of was geen van beide scores bekend van de Cito-eindtoets en 
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de IQ-test. Hierdoor had imputatie van ontbrekende waarden op de overige 

leerlingkenmerken weinig effect op het aantal bij de analyses betrokken leerlingen 

en is daarom achterwege gelaten. De voor de analyses geselecteerde leerlingen 

scoorden gemiddeld significant hoger op de Cito-eindtoets en op de IQ-test dan 

leerlingen die niet waren geselecteerd (respectievelijk 3,16 punten; t = 25,2 en 4,42 

punten; t = 24,4). Leerlingen die uit het oog waren verloren scoorden op deze 

variabelen lager dan leerlingen die buiten de analyses bleven doordat ze ontbrekende 

waarden hadden op variabelen. Deze laatste groep scoorde overigens nog wel lager 

dan de leerlingen die wel bij de analyses waren betrokken. Aangezien de scores op 

de Cito-eindtoets en het IQ in elke analyse zijn opgenomen in het getoetste model, 

verwacht ik dat de selectieve uitval de resultaten niet zal vertekenen. Er was geen 

selectieve uitval voor de variabele ‘onjuiste advisering’. 

 

4.6 Resultaten 

 

4.6.1 Beschrijvende statistieken 

 

Om een indruk te krijgen van de mate waarin onjuiste advisering plaatsvindt, zijn in 

Tabel 4.2 enige beschrijvende statistieken voor deze variabele weergegeven. Hieraan 

is te zien dat elke categorie van de variabele ‘onjuiste advisering’ een behoorlijk 

aantal leerlingen bevat. De categorieën ernstig onder- en ernstig overadvies zijn het 

kleinste. Voor 33,03 procent van de leerlingen is het advies juist. Een overadvies 

komt iets vaker voor (33,85 procent) dan een onderadvies (32,68 procent). In de 

kolom 'gemiddelde onjuistheid' staat de gemiddelde score vermeld per categorie 

onjuist advies op de continue variabele 'onjuist advies'. Het verschil tussen 

leerlingen met een ernstig onderadvies en een ernstig overadvies is 2,50 punten op 

de leerjarenladder. 

 
Tabel 4.2 
 
Onjuiste advisering: verdeling van leerlingen over de categorieën en gemiddelde onjuistheid per categorie 

Onjuiste advisering % N Gem. onjuistheid 

Ernstig onderadvies 5,01 553 -1,26 

Matig onderadvies 13,98 1.543 -0,72 

Licht onderadvies 13,69 1.511 -0,37 

Juist advies 33,03 3.647 0,01 

Licht overadvies 15,16 1.674 0,37 

Matig overadvies 15,84 1.749 0,69 

Ernstig overadvies 3,29 363 1,24 

Totaal 100,00 11.040 0,00 

 

4.6.2 Onjuiste advisering en leerlingkenmerken 

 

Alvorens het effect van onjuiste advisering op het schoolsucces te analyseren, is een 

meerniveau- regressiemodel getoetst om de relatie tussen onjuiste advisering en 

kenmerken van de leerling te onderzoeken. De continue versie van de variabele 

‘onjuiste advisering’ is gebruikt als criteriumvariabele. Aangezien het advies 
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afkomstig is van de basisschool, dient de basisschool als tweede niveau; de leerling 

is het eerste niveau. Omdat de meeste basisscholen slechts een klas per leergroep 

hebben, was het overbodig om een klasniveau te onderscheiden. Net als in de andere 

analyses in dit proefschrift zijn de referentiecategorieën voor de categoriale 

variabelen: jongens, autochtonen en leerlingen die niet zijn blijven zitten in het 

basisonderwijs. De resultaten van de analyse staan vermeld in Tabel 4.3. Model 1 is 

het lege model en Model 2 het model met leerlingkenmerken.  

In Tabel 4.3 is te zien dat alle effecten van de leerlingkenmerken significant zijn, 

behalve dat van etniciteit. De leerlingkenmerken verklaren 27,48 procent (variantie 

Model 1 minus residuele variantie Model 2, gedeeld door variantie Model 1, 

vermenigvuldigd met 100 procent) van de variantie in onjuiste advisering (Cohen's f
 

2 
= 0,38).

2
 Onjuiste advisering hangt positief samen met sociaal-economische status 

en streefniveau van de ouders en negatief met Cito-score, IQ en prestatiemotivatie. 

Meisjes en leerlingen die niet zijn blijven zitten in het basisonderwijs krijgen een 

hoger advies. Het streefniveau van de ouders en de score op de Cito-eindtoets zijn de 

meest invloedrijke variabelen, hoewel de relatie tussen Cito-score en onjuiste 

advisering mogelijk – tenminste deels – te maken heeft met het feit dat er minder 

kans is op onderadvisering bij laag presterende leerlingen ("regressie naar het 

midden").  

 
Tabel 4.3 

 
Effecten van leerlingkenmerken op onjuiste advisering 

  
Model 1 
β (SE) 

Model 2 
β (SE) 

Intercept -,014 (,009)* -,025 (,009)* 

Cito-score  -,200 (,009)* 

IQ  -,052 (,008)* 

Ses  ,054 (,005)* 

Sekse  ,056 (,009)* 

Etniciteit  -,030 (,014) 

Prestatiemotivatie  -,027 (,005)* 

Streefniveau ouders  ,329 (,007)* 

Zittenblijven  -,083 (,013)* 

   

Variantie schoolniveau ,133 (,006)* ,069 (,004)* 

Variantie leerlingniveau ,220 (,003)* ,187 (,003)* 

Noot. * p < 0,01. 

 

4.6.3 Onjuiste advisering en het effect op het schoolsucces na vijf jaren 

 

Om te bepalen of onjuiste advisering het schoolsucces van leerlingen in het vijfde 

jaar voortgezet onderwijs beïnvloedt, zijn verschillende meerniveau-

regressiemodellen getoetst, met de schoolvestiging voor voortgezet onderwijs als 

tweede niveau. De criteriumvariabele was de onderwijspositie in het vijfde jaar, en 

de Cito-score en het IQ fungeerden als covariaten om te controleren voor het 

aanvangsniveau van de leerling. De resultaten van deze toetsingen staan in Tabel 

4.4. Het meest linkse model is het lege model. Model 1 bevat alleen de covariaten. 
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Het tweede model bevat de effecten van leerlingkenmerken op het schoolsucces. Het 

derde model bevat het effect van de categoriale variabele ‘onjuiste advisering’ op 

het schoolsucces. De categorie 'juist advies' is de referentiecategorie, wat ook het 

geval is in de volgende analyses in dit hoofdstuk. In het vierde model zijn de 

effecten van leerlingkenmerken en onjuiste advisering op het schoolsucces tegelijk 

geanalyseerd.  

 
Tabel 4.4  
 
Effect van onjuiste advisering en leerlingkenmerken op het schoolsucces na vijf jaren 

 Model 

  
Leeg 
β (SE) 

1 
β (SE) 

2 
β (SE) 

3 
β (SE) 

4 
β (SE) 

Intercept 8,049 (,074)* 8,200 (,029)* 8,115 (,021)* 8,223 (,021)* 8,124 (,020)* 

Cito-score  ,498 (,013)* ,358 (,013)* ,549 (,013)* ,439 (,013)* 

IQ  ,302 (,012)* ,283 (,012)* ,298 (,012)* ,296 (,012)* 

Ernstig onderadvies    -,635 (,034)* -,479 (,034)* 

Matig onderadvies    -,313 (,022)* -,227 (,022)* 

Licht onderadvies    -,139 (,022)* -,101 (,021)* 

Licht overadvies    ,180 (,021)* ,143 (,021)* 

Matig overadvies    ,309 (,021)* ,236 (,021)* 

Ernstig overadvies    ,557 (,040)* ,426 (,040)* 

Ses   ,119 (,007)*  ,103 (,007)* 

Sekse   ,198 (,014)*  ,179 (,013)* 

Etniciteit   ,055 (,021)*  ,067 (,021)* 

Prestatiemotivatie   ,033 (,007)*  ,043 (,007)* 

Streefniveau ouders   ,255 (,010)*  ,153 (,011)* 

Zittenblijven   -,031 (,020)  -,002 (,019) 

      

Variantie schoolniveau ,589 (,081)* ,084 (,012)* ,032 (,005)* ,032 (,005)* ,021 (,004)* 

Variantie leerlingniveau ,884 (,012)* ,548 (,007)* ,498 (,007)* ,501 (,007)* ,474 (,006)* 

Noot. * p < 0,01. 

 

In Tabel 4.4 is in Model 1 af te lezen dat de covariaten Cito-score en IQ een 

substantiële daling in variantie voor hun rekening nemen. De covariaten verklaren 

57,09 procent van de variantie in schoolsucces. 

 In Model 2 is te zien dat het schoolsucces van de leerling positief samenhangt 

met sociaal-economische status, prestatiemotivatie en streefniveau van de ouders en 

dat meisjes en allochtonen meer succes hebben. Er is geen relatie tussen 

zittenblijven in het basisonderwijs en het schoolsucces. In vergelijking tot het model 

met alleen covariaten, verklaren de leerlingkenmerken 6,92 procent extra variantie 

in schoolsucces (Cohen's f
 2 

= 0,19). 

 De effecten in Model 3 tonen aan dat er een duidelijke relatie bestaat tussen 

onjuiste advisering en het schoolsucces. Het schoolsucces is het laagst voor 

leerlingen met een ernstig onderadvies en neemt monotoon toe naarmate de 

onjuistheid van het advies in positieve richting toeneemt. In vergelijking tot het 
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model met alleen covariaten, verklaart onjuiste advisering 6,72 procent extra 

variantie in schoolsucces (Cohen's f
 2 

= 0,19). 

 In Model 4 zijn de effecten te zien van de gezamenlijke toetsing van de 

leerlingkenmerken en de onjuiste advisering op het schoolsucces. In vergelijking tot 

Model 1 verklaart dit model 9,30 procent extra variantie in schoolsucces (Cohen's f
 2 

= 0,28). De effecten van onjuiste advisering op het schoolsucces zijn iets 

afgenomen, evenals sommige effecten van leerlingkenmerken. In vergelijking tot het 

model met alleen de leerlingkenmerken (Model 2), voegt de onjuiste advisering 2,38 

procent toe aan de verklaring van de variantie in schoolsucces (Cohen's f
 2 

= 0,07). 

Zowel in Model 3 als Model 4 is te zien dat het verschil in schoolsucces tussen 

leerlingen met een ernstig onderadvies en een ernstig overadvies ongeveer één punt 

is. Dit komt overeen met één schooljaar. Er is geen duidelijke trend waarneembaar 

dat een onderadvies een groter negatief effect heeft op het schoolsucces dan een 

overadvies een positief effect. Bij ernstig onjuiste advisering is een onderadvies 

schadelijker dan een overadvies voordelig is, maar bij licht onjuiste advisering is dit 

juist andersom. 

 

4.6.4 Onjuiste advisering als mediator van effecten van leerlingkenmerken op 

          het schoolsucces  

 

De in Tabel 4.3 en Tabel 4.4 weergegeven modellen tonen tevens aan dat onjuiste 

advisering effecten van leerlingkenmerken op het schoolsucces medieert. Dit blijkt 

uit het feit dat wordt voldaan aan de door Baron en Kenny (1986) gedefinieerde 

noodzakelijke voorwaarden voor een mediatie-effect, namelijk: variaties in 

leerlingkenmerken en onjuiste advisering beïnvloeden beide het schoolsucces 

(Model 2 en 3 van Tabel 4.4), onjuiste advisering hangt samen met 

leerlingkenmerken (Tabel 4.3) en enkele effecten van leerlingkenmerken op het 

schoolsucces nemen af nadat rekening is gehouden met onjuiste advisering (effecten 

van Model 4 in vergelijking tot effecten van Model 2 in Tabel 4.4). In het bijzonder 

is het effect van het streefniveau van de ouders afgenomen na correctie voor onjuiste 

advisering. De precieze daling in verklaarde variantie in schoolsucces door de 

leerlingkenmerken na correctie voor onjuiste advisering is 62,75 procent (verklaarde 

variantie van Model 2 ten opzichte van Model 1 minus verklaarde variantie van 

Model 4 ten opzichte van Model 3, gedeeld door verklaarde variantie van Model 2 

ten opzichte van Model 1, vermenigvuldigd met 100 procent (het betreft de 

modellen uit Tabel 4.4)). 

 

4.6.5 Leerlingkenmerken als moderator van het effect van onjuiste advisering 

         op het schoolsucces 

 

Een aanvullende analyse is verricht om te onderzoeken of het effect van onjuiste 

advisering op het schoolsucces wordt gemodereerd door leerlingkenmerken. Hiertoe 

is het interactie-effect tussen elk leerlingkenmerk en onjuiste advisering bepaald 

door dit, elk apart, toe te voegen aan Model 4 van Tabel 4.4. De resultaten hiervan 

zijn in Tabel 4.5 gepresenteerd. In de eerste kolom is nogmaals Model 4 van Tabel 

4.4 weergegeven. De overige kolommen bevatten de modellen met interactie-

effecten. 
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Tabel 4.5  
 
Hoofd- en interactie-effecten van onjuiste advisering en leerlingkenmerken op het schoolsucces 

  Onjuiste advisering in interactie met.... 

  
β (SE) 

Cito-
score 
β (SE) 

IQ 
β (SE) 

Ses 
β (SE) 

Sekse 
β (SE) 

Etnici- 
teit 

β (SE) 

Pres-
mo 

Β (SE) 

Streefniv 
ouders 
β (SE) 

Zitten- 
blijven 
β (SE) 

Intercept 8,124 
(,020)* 

8,122 
(,020)* 

8,123 
(,020)* 

8,124 
(,020)* 

8,114 
(,023)* 

8,132 
(,021)* 

8,124 
(,020)* 

8,121 
(,020)* 

8,133 
(,021)* 

Cito-score ,439 
(,013)* 

,457 
(,017)* 

,435 
(,013)* 

,437 
(,013)* 

,439 
(,013)* 

,439 
(,013)* 

,439 
(,013)* 

,430 
(,014)* 

,439 
(,013)* 

IQ ,296 
(,012)* 

,297 
(,012)* 

,326 
(,015)* 

,297 
(,012)* 

,297 
(,012)* 

,296 
(,012)* 

,296 
(,012)* 

,298 
(,012)* 

,296 
(,012)* 

Ernstig 
onderadv 

-,479 
(,034)* 

-,479 
(,034)* 

-,482 
(,034)* 

-,490 
(,036)* 

-,444 
(,043)* 

-,480 
(,035)* 

-,478 
(,034)* 

-,558 
(,041)* 

-,504 
(,040)* 

Matig 
onderadv 

-,227 
(,022)* 

-,240 
(,022)* 

-,237 
(,022)* 

-,239 
(,022)* 

-,215 
(,030)* 

-,243 
(,024)* 

-,228 
(,022)* 

-,256 
(,024)* 

-,251 
(,025)* 

Licht 
onderadv 

-,101 
(,021)* 

-,098 
(,021)* 

-,097 
(,021)* 

-,098 
(,022)* 

-,079 
(,031)* 

-,109 
(,023)* 

-,102 
(,021)* 

-,101 
(,022)* 

-,105 
(,024)* 

Licht 
overadv 

,143 
(,021)* 

,142 
(,021)* 

,144 
(,021)* 

,143 
(,021)* 

,134 
(,030)* 

,134 
(,022)* 

,142 
(,021)* 

,142 
(,022)* 

,132 
(,022)* 

Matig 
overadv 

,236 
(,021)* 

,236 
(,021)* 

,239 
(,021)* 

,236 
(,021)* 

,261 
(,030)* 

,217 
(,023)* 

,235 
(,021)* 

,215 
(,023)* 

,222 
(,022)* 

Ernstig 
overadv 

,426 
(,040)* 

,405 
(,043)* 

,386 
(,044)* 

,422 
(,040)* 

,445 
(,059)* 

,415 
(,044)* 

,426 
(,040)* 

,414 
(,045)* 

,411 
(,043)* 

Ses ,103 
(,007)* 

,102 
(,007)* 

,103 
(,007)* 

,119 
(,012)* 

,104 
(,007)* 

,104 
(,007)* 

,104 
(,007)* 

,103 
(,007)* 

,103 
(,007)* 

Sekse ,179 
(,013)* 

,181 
(,013)* 

,180 
(,013)* 

,179 
(,013)* 

,198 
(,023)* 

,179 
(,013)* 

,179 
(,013)* 

,181 
(,013)* 

,179 
(,013)* 

Etniciteit ,067 
(,021)* 

,068 
(,021)* 

,066 
(,021)* 

,067 
(,021)* 

,067 
(,021)* 

,012 
(,034) 

,067 
(,021)* 

,066 
(,021)* 

,068 
(,021)* 

Presmo ,043 
(,007)* 

,041 
(,007)* 

,042 
(,007)* 

,043 
(,007)* 

,043 
(,007)* 

,043 
(,007)* 

,027 
(,012)* 

,042 
(,007)* 

,042 
(,007)* 

Streefniv 
ouders  

,153 
(,011)* 

,156 
(,011)* 

,154 
(,011)* 

,153 
(,011)* 

,153 
(,011)* 

,152 
(,011)* 

,153 
(,011)* 

,182 
(,015)* 

,153 
(,011)* 

Zittenblij-
ven 

-,002 
(,019) 

-,009 
(,019) 

-,007 
(,019) 

-,003 
(,019) 

-,002 
(,019) 

-,002 
(,019) 

-,002 
(,019) 

-,005 
(,019) 

-,061 
(,032) 

Interactie-
effecten          

   Ernstig 
   onderadv  

-,176 
(,039)* 

-,128 
(,035)* 

-,060 
(,038) 

-,082 
(,064) 

-,046 
(,121) 

,022 
(,032) 

-,126 
(,031)* 

,108 
(,072) 

   Matig 
   onderadv  

-,107 
(,024)* 

-,092 
(,022)* 

-,070 
(,022)* 

-,022 
(,042) 

,124 
(,063) 

,003 
(,021) 

-,080 
(,022)* 

,121 
(,052)* 

   Licht 
   onderadv  

,006 
(,022) 

,007 
(,022) 

,003 
(,023) 

-,044 
(,042) 

,052 
(,063) 

,012 
(,021) 

-,030 
(,022) 

,033 
(,055) 

   Licht 
   overadv  

-,004 
(,019) 

-,022 
(,019) 

-,015 
(,020) 

,016 
(,041) 

,060 
(,059) 

,033 
(,021) 

-,016 
(,023) 

,076 
(,062) 

   Matig 
   overadv  

-,007 
(,020) 

-,033 
(,021) 

-,016 
(,020) 

-,046 
(,040) 

,121 
(,055) 

,035 
(,020) 

,026 
(,024) 

,097 
(,060) 

   Ernstig 
   overadv  

-,059 
(,036) 

-,117 
(,043)* 

,016 
(,035) 

-,036 
(,077) 

,067 
(,093) 

,043 
(,035) 

-,006 
(,045) 

,098 
(,107) 

 
         

Variantie 
schoolniv 

,021 
(,004)* 

,020 
(,004)* 

,020 
(,004)* 

,021 
(,004)* 

,021 
(,004)* 

,021 
(,004)* 

,021 
(,004)* 

,020 
(,004)* 

,021 
(,004)* 

Variantie 
leerlingniv 

,474 
(,006)* 

,473 
(,006)* 

,473 
(,006)* 

,474 
(,006)* 

,474 
(,006)* 

,474 
(,006)* 

,474 
(,006)* 

,473 
(,006)* 

,474 
(,006)* 

Noot. *p < 0,01. 
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Zoals te zien is in Tabel 4.5, zijn er significante interacties tussen onjuiste advisering 

en Cito-score, IQ, sociaal-economische status, streefniveau van de ouders en 

zittenblijven in het basisonderwijs. Er zijn geen significante interacties gevonden 

tussen onjuiste advisering en sekse, etniciteit en prestatiemotivatie.  

 Ter verduidelijking van de betekenis van de interactie-effecten is in Tabel 4.6 

voor de twee enigszins sterke interactie-effecten – te weten de interactie tussen 

onjuiste advisering en respectievelijk Cito-score en streefniveau van de ouders – 

berekend wat het geschatte schoolsucces is van de leerlingen. De score 'midden' 

verwijst naar de gemiddelde score van alle leerlingen op de betreffende variabele, 

'laag' staat voor een score die een standaarddeviatie lager is dan het gemiddelde en 

'hoog' voor een score die een standaarddeviatie hoger is dan de gemiddelde score. 

Bij de berekening van het door het model voorspelde schoolsucces is voor alle 

overige variabelen de gemiddelde score ingevuld in de regressievergelijking; ook 

voor de dichotome variabelen. In de rij 'verschil' staat het verschil in score vermeld 

tussen de laagste en hoogste score.  

In Tabel 4.6 is in de rij 'verschil' te zien dat het effect van onjuiste advisering op 

het schoolsucces toeneemt naarmate de scores op de Cito-toets en het streefniveau 

van de ouders hoger zijn. Het effect van onjuiste advisering is ongeveer een kwart 

punt – wat overeenkomt met tweeënhalve maand onderwijs – kleiner voor leerlingen 

met lage scores dan voor leerlingen met hoge scores op deze variabelen. In Tabel 4.5 

is af te lezen dat deze verschillen in effect alleen significant zijn voor leerlingen met 

een ernstig of matig onderadvies. In Tabel 4.5 is verder te zien dat er nog een aantal 

andere significante interactie-effecten zijn. Zo blijkt voor leerlingen met een ernstig 

of matig onderadvies het effect hiervan op het schoolsucces toe te nemen en voor 

leerlingen met een ernstig overadvies af te nemen naarmate het IQ hoger is. Het 

effect van een matig onderadvies op het schoolsucces neemt toe naarmate de 

sociaal-economische status hoger is en het effect van een matig onderadvies op het 

schoolsucces is minder ongunstig voor leerlingen die zijn blijven zitten dan voor 

leerlingen die niet zijn blijven zitten. De effecten tonen aan dat er verschillen zijn in 

de mate van gevoeligheid van leerlingen voor effecten van onjuiste advisering op het 

schoolsucces die gerelateerd zijn aan leerlingkenmerken. 

 
Tabel 4.6 
 
Geschat schoolsucces voor de interacties tussen onjuiste advisering en Cito-score en streefniveau van de 
ouders 

  Cito-score  Streefniveau ouders 

Onjuiste advisering Laag Midden Hoog  Laag Midden Hoog 

Ernstig onderadvies 7,46 7,74 8,03  7,61 7,67 7,72 

Matig onderadvies 7,63 7,98 8,33  7,87 7,97 8,07 

Licht onderadvies 7,66 8,13 8,59  7,97 8,12 8,27 

Juist advies 7,77 8,22 8,68  8,04 8,22 8,41 

Licht overadvies 7,91 8,37 8,82  8,20 8,37 8,53 

Matig overadvies 8,01 8,46 8,91  8,23 8,44 8,65 

Ernstig overadvies 8,23 8,63 9,03  8,46 8,64 8,81 

Verschil 0,77 0,88 1,00  0,85 0,97 1,09 
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4.6.6 Ontwikkeling van het effect van onjuiste advisering op het schoolsucces in 

          de loop van de tijd 

 

Vervolgens is onderzocht op welke wijze het effect van onjuiste advisering op het 

schoolsucces zich in de loop van de tijd ontwikkelt. De leerlingen zijn tot en met het 

vijfde cohortjaar gevolgd vanaf dat ze begonnen aan het voortgezet onderwijs. Voor 

elk jaar is het effect van onjuiste advisering op de bereikte onderwijspositie in het 

betreffende jaar geanalyseerd. De leerlingkenmerken zijn eveneens betrokken bij de 

analyses, zodat de effecten van deze kenmerken niet het effect van onjuiste 

advisering op het schoolsucces vertroebelen. De resultaten van de analyses zijn 

opgenomen in Tabel 4.7. De kolom 'advies' bevat het model met als 

criteriumvariabele de onderwijspositie op basis van het advies. De laatste kolom 

geeft het uiteindelijke effect weer van onjuiste advisering op het schoolsucces in het 

vijfde jaar. Dit model is hetzelfde model als dat in Tabel 4.4. 

In de kolom 'advies' is per categorie van onjuiste advisering af te lezen hoe groot 

het verschil in hoogte van het advies is ten opzichte van leerlingen met een juist 

advies. Zoals verwacht, komen de effecten overeen met de in Tabel 4.2 vermelde 

gemiddelde score op de continue variabele 'onjuiste advisering'. Het verschil in 

schoolsucces tussen leerlingen met een ernstig onderadvies en een ernstig 

overadvies is 2,44 punten bij het advies. In het vijfde jaar is dit verschil afgenomen 

tot 0,91 punten. 

 
Tabel 4.7  
 
Effect van onjuiste advisering op het schoolsucces in vijf opeenvolgende jaren 

  Schoolsucces 

  
Advies 
β (SE) 

Jaar 1 
β (SE) 

Jaar 2 
β (SE) 

Jaar 3 
β (SE) 

Jaar 4 
β (SE) 

Jaar 5 
β (SE) 

Intercept 4,458 (,003)* 4,563 (,025)* 5,622 (,036)* 6,354 (,024)* 7,227 (,021)* 8,124 (,020)* 

Cito-score ,581 (,003)* ,461 (,007)* ,374 (,009)* ,451 (,012)* ,462 (,013)* ,439 (,013)* 

IQ ,187 (,002)* ,129 (,006)* ,175 (,008)* ,253 (,010)* ,285 (,011)* ,296 (,012)* 

Ernstig onderadv -1,230 (,007)* -,723 (,017)* -,503 (,024)* -,502 (,029)* -,502 (,032)* -,479 (,034)* 

Matig onderadv -,702 (,004)* -,412 (,011)* -,312 (,015)* -,287 (,019)* -,254 (,021)* -,227 (,022)* 

Licht onderadv -,365 (,004)* -,215 (,011)* -,122 (,015)* -,149 (,018)* -,121 (,020)* -,101 (,021)* 

Licht overadv ,359 (,004)* ,180 (,010)* ,163 (,014)* ,149 (,018)* ,149 (,019)* ,143 (,021)* 

Matig overadv ,666 (,004)* ,354 (,010)* ,281 (,014)* ,268 (,018)* ,251 (,020)* ,236 (,021)* 

Ernstig overadv 1,205 (,008)* ,677 (,020)* ,514 (,027)* ,476 (,034)* ,474 (,037)* ,426 (,040)* 

Ses ,003 (,001)* ,016 (,004)* ,041 (,005)* ,084 (,006)* ,095 (,007)* ,103 (,007)* 

Sekse ,003 (,003) ,013 (,007) ,104 (,009)* ,153 (,012)* ,171 (,013)* ,179 (,013)* 

Etniciteit -,003 (,004) -,022 (,010) ,016 (,014) ,056 (,018)* ,070 (,019)* ,067 (,021)* 

Presmo ,028 (,001)* ,024 (,003)* ,025 (,005)* ,057 (,006)* ,050 (,006)* ,043 (,007)* 

Streefniv ouders ,026 (,002)* ,160 (,006)* ,152 (,008)* ,179 (,009)* ,175 (,010)* ,153 (,011)* 

Zittenblijven -,005 (,004) -,048 (,010)* -,040 (,013)* -,022 (,016) -,001 (,018) -,002 (,019) 

       

Variantie 
schoolniveau 

,000 (,000) ,063 (,009)* ,129 (,018)* ,044 (,007)* ,027 (,004)* ,021 (,004)* 

Variantie 
leerlingniveau 

,018 (,000)* ,117 (,002)* ,224 (,003)* ,345 (,005)* ,416 (,006)* ,474 (,006)* 

Noot. * p < 0,01. 
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In Tabel 4.7 is te zien dat leerlingen met een onderadvies meer dan de helft van de 

achterstand in schoolsucces inhalen en dat leerlingen met een overadvies meer dan 

de helft van hun voorsprong in schoolsucces verliezen. De afname van het effect van 

onjuiste advisering op het schoolsucces vindt voornamelijk plaats in de eerste twee 

jaren, waarbij de grootste inhaalslag respectievelijk het verlies in schoolsucces 

plaatsvindt in het eerste jaar. Uit vergelijking van de coëfficiënten van het 

Adviesmodel met het model van jaar 1 kan worden afgeleid dat, gemiddeld 

genomen, leerlingen met een onderadvies in een hoger niveau brugklas zijn gestart 

dan hun advies was en leerlingen met een overadvies in een lager niveau. Echter, 

aangezien de initiële verschillen in schoolsucces niet volledig verdwijnen, beginnen 

leerlingen met een onderadvies uiteindelijk toch op een lager niveau dan passend 

zou zijn en leerlingen met een overadvies op een hoger niveau. Na twee jaren zijn er 

nog slechts kleine fluctuaties in het schoolsucces per categorie van onjuiste 

advisering. Deze resultaten tonen aan dat het effect van onjuiste advisering op het 

schoolsucces in de eerste twee jaren deels afneemt, maar na die periode stabiel blijft 

in de loop van de tijd. De ontwikkeling van het effect van onjuiste advisering op het 

schoolsucces in de loop van de tijd is gevisualiseerd in Figuur 4.1. 

 

 
 
Figuur 4.3. Gemiddeld effect van onjuiste advisering op het schoolsucces in de loop van de tijd 

 

4.6.7 Effect van onjuiste advisering op het schoolsucces in het vijfde jaar voor 

          leerlingen in Friesland in vergelijking tot leerlingen in de rest van 

          Nederland en in de andere provincies 

 

Als aanvulling op bovenstaande analyses is onderzocht of het effect van onjuiste 

advisering op de bereikte onderwijspositie in Friesland verschilt met dat van 

leerlingen in de rest van Nederland en met leerlingen in elk van de andere 
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provincies. Het resultaat van de toetsing van het verschil in effect van onjuiste 

advisering op het schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland is weergegeven in Tabel 4.8. In Model 1 is getoetst of er een verschil is 

zonder correctie voor leerlingkenmerken en in Model 2 met correctie hiervoor. Uit 

Model 1 blijkt dat het schoolsucces van Friese leerlingen met een matig en licht 

onderadvies en een licht overadvies gunstiger is dan dat van leerlingen in de rest van 

Nederland. Na correctie voor de leerlingkenmerken geldt dit alleen nog voor Friese 

leerlingen met een matig en licht onderadvies. 

 
Tabel 4.8 
 
Effect van onjuiste advisering op het schoolsucces in het vijfde jaar voor leerlingen in Friesland ten opzichte 
van leerlingen in de rest van Nederland 

  
Model 1 
β (SE) 

Model 2 
β (SE) 

Intercept 8,231 (,022) 8,129 (,021) 

Cito-score ,550 (,013)** ,440 (,013)** 

IQ ,299 (,012)** ,297 (,012)** 

Ernstig onderadvies -,643 (,036)** -,484 (,036)** 

Matig onderadvies -,327 (,023)** -,240 (,023)** 

Licht onderadvies -,151 (,023)** -,113 (,022)** 

Licht overadvies ,170 (,022)** ,135 (,021)** 

Matig overadvies ,300 (,022)** ,228 (,022)** 

Ernstig overadvies ,556 (,042)** ,423 (,041)** 

Ses  ,103 (,007)** 

Sekse  ,179 (,013)** 

Etniciteit  ,068 (,021)** 

Presmo  ,042 (,007)** 

Streefniveau ouders  ,152 (,011)** 

Zittenblijven  -,002 (,019) 

Friesland -,117 (,077) -,077 (,068) 

Ernstig onderadvies x Friesland ,119 (,123) ,063 (,119) 

Matig onderadvies x Friesland ,209 (,087)** ,183 (,084)* 

Licht onderadvies x Friesland ,223 (,099)* ,219 (,096)* 

Licht overadvies x Friesland ,170 (,094)* ,143 (,092) 

Matig overadvies x Friesland ,118 (,085) ,112 (,083) 

Ernstig overadvies x Friesland ,035 (,145) ,066 (,141) 

   

Variantie schoolniveau ,032 (,005)** ,020 (,004)** 

Variantie leerlingniveau ,501 (,007)** ,474 (,006)** 

Noten. ** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

In Tabel 4.9 is inzichtelijk gemaakt wat het precieze effect is van elke categorie 

onjuiste advisering op het schoolsucces in het vijfde jaar in Friesland en de rest van 

Nederland. De effecten zijn berekend op basis van de gegevens in Tabel 4.8. In 

Tabel 4.9 is te zien dat het negatieve effect van een matig en licht onderadvies voor 

leerlingen in Friesland ongeveer 0,1 punten minder ongunstig is dan voor leerlingen 
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in de rest van Nederland, wat overeenkomt met een maand onderwijs. Een licht 

overadvies is zonder correctie voor leerlingkenmerken ongeveer 0,05 punten 

gunstiger voor leerlingen in Friesland dan voor leerlingen in de rest van Nederland, 

wat overeenkomt met een halve maand. Verder is in Tabel 4.9 te zien dat zowel 

zonder als met correctie voor leerlingkenmerken geldt dat in Friesland en in de rest 

van Nederland een ernstig of matig onderadvies een negatieve invloed heeft op het 

schoolsucces in het vijfde jaar. Een licht onderadvies heeft in Friesland echter geen 

nadelige gevolgen, terwijl dat wel het geval is in de rest van Nederland. Een 

overadvies heeft een positieve invloed op het schoolsucces van leerlingen in 

Friesland en de rest van Nederland. 

 
Tabel 4.9 
 
Effect van onjuiste advisering op het schoolsucces in het vijfde jaar in Friesland en de rest van Nederland, 
uitgesplitst per categorie onjuiste advisering en berekend op basis van de resultaten van de meerniveau-
analyse in Tabel 4.8 

 Zonder correctie leerlingkenmerken Met correctie leerlingkenmerken 

 Friesland rest NL Friesland rest NL 

Ernstig onderadvies -,641 -,643 -,498 -,484 

Matig onderadvies -,235 -,327 -,134 -,240 

Licht onderadvies -,045 -,151 ,029 -,113 

Juist advies -,117 ,000 -,077 ,000 

Licht overadvies ,223 ,170 ,201 ,135 

Matig overadvies ,301 ,300 ,263 ,228 

Ernstig overadvies ,474 ,556 ,412 ,423 

 

In Tabel 4.10 is het resultaat te zien van de vergelijking van het effect van onjuiste 

advisering op het schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en elk van de andere 

provincies. Hiertoe is hetzelfde model getoetst als Model 2 in Tabel 4.8 – het model 

met het schoolsucces in het vijfde jaar als criteriumvariabele en waarin gecorrigeerd 

is voor de covariaten en leerlingkenmerken – aangevuld met een dummy-variabele 

die aangeeft in welke provincie de leerling woont. Friesland vormt de 

referentiecategorie. Per provincie is de interactie getoetst met onjuiste advisering. 

Omdat het aantal leerlingen in Flevoland te laag was om goede analyses uit te 

voeren (22 leerlingen), zijn de leerlingen in Flevoland ingedeeld bij de voor hen 

dichtstbijzijnde andere provincie. De provincies staan in volgorde van meest tot 

minst op Friesland gelijkend voor wat betreft de beroepenstructuur. Hierdoor is 

meteen te zien of er sprake is van een meer algemeen regio-effect van de 

beroepenstructuur van de provincie op het effect van onjuiste advisering op het 

schoolsucces. Vanwege de gelijkenis tussen dit getoetste model en Model 2 in Tabel 

4.8, zijn alleen de effecten van de provincies en onjuiste advisering in Tabel 4.10 

vermeld. De hoofdeffecten van onjuiste advisering staan vermeld in de rij van de 

provincie Friesland.  

Uit Tabel 4.10 blijkt dat er slechts enkele significante verschillen zijn tussen 

Friesland en de andere provincies in het effect van onjuiste advisering op het 

schoolsucces in het vijfde jaar. De trend is echter dat het effect van onjuiste 

advisering op schoolsucces gunstiger is voor leerlingen in Friesland. Er lijkt niet 

sprake te zijn van een meer algemeen regio-effect van de beroepenstructuur op het 
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schoolsucces. Immers, er is geen duidelijk verschil in schoolsucces tussen Friesland 

en provincies die qua beroepenstructuur niet op Friesland lijken en een 

overeenkomst met provincies die wat dit betreft wel veel op Friesland lijken. 

 
Tabel 4.10 
 
Effect van onjuiste advisering op het schoolsucces in het vijfde jaar per provincie 

  Onjuiste advisering 

  
Ernstig 

onderadvies 
Matig 

onderadvies 
Licht 

onderadvies 
Juist 

advies 
Licht 

overadvies 
Matig 

overadvies 
Ernstig 

overadvies 

Friesland 
-,419 

(,113)** 
-,056 
(,081) 

,105 
(,093) 

0 
,278 

(,089)** 
,342 

(,080)** 
,490 

(,135)** 

Drenthe 
-,046 
(,325) 

-,239 
(,225) 

,014 
(,228) 

-,055 
(,131) 

-,248 
(,191) 

-,182 
(,166) 

,370 
(,277) 

Overijssel 
-,025 
(,193) 

-,190 
(,120) 

-,097 
(,125) 

,123 
(,089) 

-,124 
(,118) 

-,161 
(,110) 

-,431 
(,230)* 

Zeeland 
,075 
,170) 

-,148 
(,123) 

-,135 
(,133) 

-,014 
(,104) 

-,255 
(,135)* 

-,289 
(,126)* 

-,172 
(,235) 

Gelderland 
-,047 
(,146) 

-,239 
(,105)* 

-,294 
(,114)** 

,148 
(,082)* 

-,031 
(,108) 

-,171 
(,099)* 

-,156 
(,181) 

Limburg 
-,024 
(,140) 

-,155 
(,098) 

-,244 
(,107)* 

,023 
(,084) 

-,086 
(,106) 

-,008 
(,103) 

-,072 
(,227) 

Groningen  
,244 

(,214) 
-,003 
(,166) 

,143 
(,150) 

-,145 
(,117) 

-,022 
(,169) 

-,348 
(,158)* 

-,374 
(,277) 

Noord-
Brabant 

-,185 
(,135) 

-,216 
(,094)* 

-,237 
(,105)* 

,094 
(,075) 

-,114 
(,102) 

-,096 
(,095) 

,113 
(,195) 

Zuid-Holland 
-,194 
(,172) 

-,262 
(,100)** 

-,290 
(,106)** 

,132 
(,074)* 

-,266 
(,100)** 

-,118 
(,091) 

-,035 
(,152) 

Noord-
Holland 

-,040 
(,139) 

-,125 
(,101) 

-,193 
(,112)* 

,076 
(,078) 

-,159 
(,106) 

-,086 
(,101) 

-,066 
(,180) 

Utrecht 
-,141 
(,275) 

-,102 
(,133) 

-,273 
(,131)* 

,086 
(,087) 

-,083 
(,118) 

-,009 
(,108) 

-,086 
(,169) 

Noten. Friesland is referentiecategorie. De provincies staan in volgorde van meest tot minst op Friesland 
gelijkend voor wat betreft de beroepenstructuur. 
** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

4.7 Conclusies 

 

In dit hoofdstuk stonden zes onderzoeksvragen met betrekking tot onjuiste 

advisering van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs centraal. Voor de 

beantwoording van deze vragen zijn gegevens van VOCL'99 gebruikt en 

geanalyseerd met behulp van meerniveau-analyse. Onjuiste advisering is 

gedefinieerd als het verschil tussen het geobserveerde en het verwachte advies. Het 

verwachte advies is geschat in een meerniveau-model waarin de regressie was 

bepaald van het advies op prestaties (Cito-eindtoetsscore), IQ en prestatiemotivatie. 

Het advies van leerlingen is juist als het verschil (bijna) nul is.  

 Als eerste is de relatie tussen leerlingkenmerken en onjuiste advisering 

onderzocht. Hieruit bleek dat de leerlingkenmerken 27,48 procent van de variantie in 

onjuiste advisering kunnen verklaren.
3
 Leerlingen met een lagere Cito-score, een 

lager IQ, een lagere prestatiemotivatie, een hogere sociaal-economische status, 

meisjes, leerlingen van wie de ouders een hoger streefniveau hebben en leerlingen 

die niet zijn blijven zitten hebben vaker een overadvies. Dit in tegenstelling tot 

leerlingen met een hogere Cito-score, een hoger IQ, een hogere prestatiemotivatie, 

een lagere sociaal-economische status, jongens, leerlingen van wie de ouders een 
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lager streefniveau hebben en leerlingen die wel zijn blijven zitten. Het streefniveau 

van de ouders en de score op de Cito-eindtoets waren de meest invloedrijke 

variabelen, hoewel de relatie tussen Cito-score en onjuiste advisering mogelijk – 

tenminste deels – te maken heeft met het feit dat er minder kans is op 

onderadvisering bij laag presterende leerlingen ("regressie naar het midden"). Een 

mogelijke verklaring voor de relatie tussen de overige leerlingkenmerken en onjuiste 

advisering is, dat onderadvisering vaker voorkomt naarmate de discrepantie tussen 

de achtergrond van de leerling en de schoolcultuur groter is. Op school overheerst de 

cultuur van de midden- en hogere sociaal-economische groepen.  

 De volgende analyse toonde aan dat er een significante relatie is tussen onjuiste 

advisering en het schoolsucces van leerlingen in het vijfde jaar dat ze voortgezet 

onderwijs volgen. Onjuiste advisering droeg voor 6,72 procent bij aan de verklaring 

van variantie in schoolsucces,
4
 wat een effectgrootte oplevert van Cohen's f

 2 
= 0.19. 

Of, uitgedrukt in dezelfde maat als vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk, r = 

0,26. Dit is enigszins hoger dan de gemiddelde effectgrootte van tussen r = 0,1 en 

0,2, zoals gerapporteerd is in internationale overzichtsstudies. Leerlingen met een 

onderadvies hebben na vijf jaar minder schoolsucces en leerlingen met een 

overadvies hebben meer schoolsucces dan leerlingen met een juist advies. De mate 

waarin het schoolsucces verschilde van leerlingen met een juist advies nam toe 

naarmate de onjuistheid van het advies toenam. Er is geen bewijs gevonden dat 

onderadvisering een groter negatief effect heeft op het schoolsucces dan 

overadvisering een positief effect. Het verschil in schoolsucces in het vijfde jaar 

tussen leerlingen met het meest ernstige onderadvies en meest ernstige overadvies 

bedroeg één punt en komt overeen met één schooljaar.  

 Uit de resultaten bleek dat onjuiste advisering deels het effect van 

leerlingkenmerken op het schoolsucces medieert. Dat wil zeggen dat de 

leerlingkenmerken samenhangen met de mate van onjuistheid van het advies en dat 

daardoor verschillen in schoolsucces ontstaan. Dit mediatie-effect was het grootste 

voor het streefniveau van de ouders. Van de leerlingkenmerken functioneerden Cito-

eindtoetsscore, IQ, streefniveau van de ouders, sociaal-economische status en 

zittenblijven in het basisonderwijs als moderator van het effect van onjuiste 

advisering op het schoolsucces. Dat houdt in dat het effect van onjuiste advisering 

op het schoolsucces samenhangt met de score op deze variabelen. Hiermee is 

aangetoond dat er verschillen tussen leerlingen zijn in gevoeligheid voor het effect 

van onjuiste advisering op het schoolsucces, die samenhangen met kenmerken van 

de leerling. Er zijn echter geen moderatie-effecten gevonden voor sekse, etniciteit en 

prestatiemotivatie. Madon, Jussim en Eccles (1997) vonden eveneens moderatie-

effecten van eerdere prestaties en sociaal-economische status, maar in tegenstelling 

tot hun onderzoek werd in deze studie gevonden dat het effect van onjuiste 

advisering kleiner was voor leerlingen met lage prestaties dan voor leerlingen met 

hoge prestaties. Dit verschil in resultaat kan verklaard worden doordat zij keken naar 

verschillen in effecten na een jaar, terwijl in deze studie het schoolsucces in het 

vijfde jaar geanalyseerd is. In een aanvullende analyse van het moderatie-effect van 

de Cito-eindtoetsscore na een jaar, werd ook op basis van de gegevens in deze studie 

gevonden dat het effect van onjuiste advisering op het schoolsucces kleiner was voor 

leerlingen met hoge prestaties dan voor leerlingen met lage prestaties. In het vijfde 

jaar was deze situatie echter omgedraaid, en in vergelijking tot het moderatie-effect 
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van de Cito-toets na een jaar, waren de verschillen in effect tussen lage en hoge 

presteerders twee keer zo groot. Uit dit onderzoek bleek dat het streefniveau van de 

ouders een van de grootste moderators was. Deze variabele bleek ook al redelijk 

sterk samen te hangen met de mate van onjuistheid van het advies. Daarom is het 

streefniveau van de ouders een factor die een rol kan spelen bij het ontstaan van 

onderwijsverschillen die niet zijn gebaseerd op de prestaties van de leerling. 

Leerlingen van wie de ouders een laag streefniveau hebben, zijn in het nadeel. Het 

advies van deze leerlingen is vaker te laag, wat een negatief effect heeft op het 

schoolsucces. Als het advies wel te hoog is, dan geldt voor deze leerlingen dat het 

positieve effect hiervan op het schoolsucces iets kleiner is.  

 Vervolgens is geanalyseerd hoe het effect van onjuiste advisering op het 

schoolsucces zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Hieruit bleek dat het effect van 

onjuiste advisering op het schoolsucces in de eerste twee jaren deels afnam, maar 

daarna constant bleef. Deze bevinding komt overeen met eerder onderzoek. 

Leerlingen met een onderadvies halen een deel van hun achterstand in schoolsucces 

(dat veroorzaakt werd door het te lage advies) in en leerlingen met een overadvies 

verliezen een deel van hun voorsprong, maar de initiële verschillen in schoolsucces 

door de onjuiste advisering zijn niet volledig verdwenen. Scholen en leerkrachten 

zouden zich meer bewust moeten zijn van het negatieve effect van onderadvisering 

op het schoolsucces van leerlingen. Om negatieve effecten van onjuiste advisering 

op het schoolsucces te voorkomen, zouden scholen en leerkrachten hogere 

verwachtingen van leerlingen moeten hebben en een zo hoog mogelijk advies 

(binnen het redelijke) geven over het te volgen type voortgezet onderwijs. Hierdoor 

krijgen leerlingen de kans om hun talenten volledig te ontwikkelen. 

 Tot slot is onderzocht of het effect van onjuiste advisering op het schoolsucces in 

het vijfde jaar voor leerlingen in Friesland anders is dan voor leerlingen in de rest 

van Nederland en in de andere provincies. Hieruit bleek dat het schoolsucces van 

Friese leerlingen met een matig en licht onderadvies en een licht overadvies 

gunstiger is dan dat van leerlingen in de rest van Nederland. Na correctie voor de 

leerlingkenmerken gold dit alleen nog voor Friese leerlingen met een matig en licht 

onderadvies (het minder ongunstige effect op het schoolsucces komt overeen met 

een maand onderwijs). In tegenstelling tot leerlingen in de rest van Nederland heeft 

een licht onderadvies geen negatieve gevolgen voor het schoolsucces van Friese 

leerlingen. Een ernstig of matig onderadvies heeft voor leerlingen in Friesland echter 

nog steeds een negatieve invloed op het schoolsucces, net als voor leerlingen in de 

rest van Nederland. Er bleken slechts enkele significante verschillen te zijn tussen de 

effecten in Friesland en de andere provincies. De trend was echter dat het effect van 

onjuiste advisering op het schoolsucces voor Friese leerlingen gunstiger is dan voor 

leerlingen in de andere provincies. Deze trend deed zich overigens niet voor in 

andere provincies die wat betreft beroepenstructuur op Friesland lijken.  

 

4.8 Discussie 

 

De mate waarin het effect van onjuiste advisering op het schoolsucces van leerlingen 

kan worden gedefinieerd als een self-fulfilling prophecy effect, hangt af van de 

nauwkeurigheid van de meting van de onjuistheid van het advies. Wanneer de 

meting perfect is, dan is het volledige effect een self-fulfilling prophecy effect. In 
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geval van een niet perfecte bepaling van de mate van onjuistheid, zal het self-

fulfilling prophecy effect waarschijnlijk kleiner zijn. Echter, de grootte van de 

effecten in deze studie zijn dusdanig overtuigend, dat ook wanneer de effecten in 

werkelijkheid iets kleiner zouden zijn, ze nog steeds ruimschoots significant zullen 

zijn. Bovendien zouden de gevonden effecten redelijk betrouwbaar moeten zijn, 

omdat voor de analyses gebruik is gemaakt van gegevens van een groot aantal 

leerlingen. Van deze leerlingen is gedetailleerde informatie bekend over hun 

schoolsucces tot en met in het vijfde jaar voortgezet onderwijs en over hun 

achtergrond en andere leerlingkenmerken. Een ander betrouwbaarheidsverhogend 

aspect is dat de mate van onjuistheid van het advies is bepaald aan de hand van drie 

indicatoren die toekomstige prestaties voorspellen. 

De hypothese was dat er een significant effect van onjuiste advisering op het 

schoolsucces zou zijn en er werden twee mogelijke verklaringen voorgesteld van 

waarom onjuiste advisering functioneert als een self-fulfilling prophecy. De eerste 

verklaring hield in dat onjuiste advisering een vorm van feedback is. Overadvisering 

zou resulteren in plaatsing in een hoger type voortgezet onderwijs dan passend bij 

het prestatieniveau van de leerling. Als gevolg hiervan zouden leerlingen met een 

overadvies lagere cijfers halen, wat opgevat kon worden als negatieve feedback. Als 

reactie op deze negatieve feedback zouden leerlingen meer hun best doen om hun 

prestaties te verhogen, met als gevolg meer schoolsucces. Volgens dezelfde 

redenering leidt een onderadvies tot minder schoolsucces. Uit de resultaten van de 

analyses bleek dat leerlingen met een overadvies inderdaad begonnen in een hoger 

onderwijstype en leerlingen met een onderadvies in een lager onderwijstype dan 

leerlingen met een juist advies. De analyses toonden ook aan dat leerlingen met een 

overadvies meer schoolsucces hadden (in ieder geval tot in het vijfde jaar voortgezet 

onderwijs) en leerlingen met een onderadvies minder dan leerlingen met een juist 

advies. Leerlingen met een overadvies waren echter niet in staat om het hogere 

prestatieniveau en dus het hogere schoolsucces volledig vol te houden en leerlingen 

met een onderadvies bleven niet volledig presteren op het lagere niveau. De tweede 

verklaring die werd geopperd, hield in dat leerlingen met een onderadvies minder 

gelegenheid tot leren krijgen en leerlingen met een overadvies meer. Uit de 

resultaten bleek dat leerlingen met een onderadvies in een lager onderwijstype 

geplaatst werden, waarin een minder uitdagend curriculum aangeboden wordt dan in 

een hoger onderwijstype. De leerlingen met een onderadvies waren in staat om een 

deel van de achterstand, veroorzaakt door plaatsing in een te laag onderwijstype, in 

te halen, maar niet volledig. Leerlingen met een overadvies echter, werden geplaatst 

in een hoger onderwijstype, waarin leerlingen meer gelegenheid tot leren wordt 

geboden. Leerlingen met een overadvies verloren een deel van hun initiële voordeel 

door plaatsing in een hoger onderwijstype, maar hadden in het vijfde jaar nog steeds 

meer schoolsucces dan leerlingen zonder overadvies. Het schooladvies van de 

leerkracht van de basisschool beïnvloedde dus jaren later nog steeds het 

schoolsucces van leerlingen. Een andere mogelijkheid is dat leerkrachten van het 

voortgezet onderwijs aangenomen hebben dat het advies juist was, terwijl dat in 

werkelijkheid niet het geval is, wat hun gedrag tegenover de leerlingen heeft 

beïnvloed (bijvoorbeeld door les te geven op een ander niveau).  

Samenvattend, de resultaten van dit onderzoek bevestigen de hypothese dat er 

sprake is van self-fulfilling prophecy effecten op schoolsucces, ook op de langere 
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termijn. Echter, ze geven geen inzicht in het onderliggende mechanisme waardoor 

onjuiste advisering resulteert in een self-fulfilling prophecy. De resultaten tonen 

alleen aan dat beide genoemde verklaringen plausibel zijn. 
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Noten hoofdstuk 4 

 
1 Dit hoofdstuk zal in enigszins gewijzigde vorm, en in het Engels, verschijnen in Journal of Educational 

Psychology, met als titel “Sustainability of Teacher Expectation Bias Effects on Long-Term Student 

Performance” (in press). 

 
2 Voor de effectgrootte Cohen’s f2 geldt volgens Cohen (1988) dat 0,20 een zwak, 0,50 een matig en 0,80 

een sterk effect is. 

 
3 In Tabel 4.3 en 4.4 is te zien dat op schoolniveau een groter deel van de variantie kan worden verklaard 

dan op leerlingniveau. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat het Nederlandse onderwijsstelsel 

voor voortgezet onderwijs bestaat uit verschillende onderwijstypen. Leerlingen in de lagere en de hogere 

onderwijstypen hebben, gemiddeld genomen, andere leerlingkenmerken. De sociaal-economische status 

van leerlingen in het laagste type onderwijs is gemiddeld genomen bijvoorbeeld lager dan die van 

leerlingen in het hoogste onderwijstype. Onjuiste advisering hangt waarschijnlijk eveneens samen met het 

onderwijstype van de leerling. Leerlingen in het laagste onderwijstype hebben namelijk meer kans op een 

overadvies en leerlingen in het hoogste onderwijstype hebben meer kans op een onderadvies als gevolg 

van regressie naar het midden. Omdat niet elke school alle onderwijstypen aanbiedt, hangen de 

leerlingkenmerken en onjuiste advisering samen met de school en kunnen zij als gevolg daarvan een deel 

van de variantie op schoolniveau verklaren. 

 
4 Zie voetnoot 1. 
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5 
 

Schoolsucces van vmbo-leerlingen in Friesland: 
Verschillen in bereikte onderwijspositie en 

examencijfers ten opzichte van leerlingen in de rest van 
Nederland

1
 

 

 

5.1 Samenvatting 

 

De hoofdvraag van dit hoofdstuk is of het schoolsucces van vmbo-leerlingen 

verschilt tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland en of het eventuele 

verschil in schoolsucces verklaard wordt door verschillen in hun prestaties en/of 

achtergrondkenmerken. Op basis van het databestand VOCL'99 en met behulp van 

meerniveau-analyse zijn de jaarlijkse onderwijspositie tot en met het vijfde 

cohortjaar en de examencijfers onderzocht van 5.301 leerlingen met ten hoogste een 

vmbo-advies. Van deze leerlingen is vanaf de eerste klas gedurende vijf jaren de 

schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs gevolgd. Ook zijn gegevens verzameld 

over het advies van de basisschool, prestatieniveau bij aanvang, sociaal-

economische status, sekse, etniciteit, prestatiemotivatie, streefniveau van de ouders 

en thuistaal. Uit de analyses blijkt dat de bereikte onderwijspositie van Friese 

leerlingen lager is en dat dit verklaard kan worden door de lagere 

aanvangsprestaties. Friese leerlingen stromen echter vaker af naar een lager 

onderwijstype, terwijl ze minder vaak blijven zitten dan leerlingen in de rest van 

Nederland. Het gemiddelde examencijfer is in Friesland hoger, wat deels verklaard 

wordt door de verhoogde afstroom in Friesland. Er is geen sprake van een meer 

algemeen effect van de regio op het schoolsucces, zodat het gevonden verschil 

tussen Friesland en de rest van Nederland niet kan worden toegeschreven aan de 

beroepenstructuur van de provincie. 

 

5.2 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 leerlingen in het Friese 

basisonderwijs slechter presteren dan leerlingen in de rest van Nederland. Zowel de 

taalprestaties als de rekenprestaties van Friese leerlingen in groep zeven zijn lager 

(Van Ruijven, 2003). In een volgend onderzoek toonde zij aan dat de achterstand 

ontstaat doordat Friese leerlingen minder leervorderingen maken dan leerlingen 

gemiddeld landelijk doen. In groep vier hebben leerlingen in Friesland nog geen 

onderwijsachterstand, maar in groep zeven wel. Tot eenzelfde soort conclusie 

kwamen Van Langen en Hulsen (2001). Zij keken naar de prestaties voor taal, 

rekenen en begrijpend lezen in groep twee, vier, zes en acht van het basisonderwijs. 

Van Ruijven (2004, 2006) noemt de mindere kwaliteit van het Friese basisonderwijs 

ten aanzien van de effectieve leertijd, het didactisch handelen en de organisatie van 

de leerlingenzorg als belangrijke verklaring voor de achterblijvende leervorderingen.  
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 Ook in het voortgezet onderwijs blijken leerlingen in Friesland een achterstand te 

hebben. Verbeek onderzocht de deelname 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 voortgezet onderwijs dan het schooladvies aangaf. 

Dit laatste baseerde ze op een vergelijking tussen Friesland en Drenthe en Limburg. 

In hoofdstuk 3 van dit proefschrift werd aangetoond 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 

voortgezet 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 gemiddelde examencijfers van 1996 tot en met 

1999 van leerlingen in Friesland met het landelijke 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.  

 

5.3 Onderzoeksvragen 

 

Het hierboven beschreven onderzoek naar de prestaties van leerlingen in het Friese 

voortgezet onderwijs is vrij summier. Echter, dit is vrijwel het enige onderzoek naar 

het Friese voortgezet onderwijs. Daardoor is niet bekend hoe de in het 

basisonderwijs opgelopen achterstand van Friese leerlingen zich in het voortgezet 

onderwijs ontwikkelt. In het bijzonder gaat de interesse uit naar de invloed die de 

onderadvisering in Friesland heeft op het schoolsucces. Omdat uit hoofdstuk 3 bleek 

dat onderadvisering in Friesland voornamelijk plaatsvindt bij laag presterende 

leerlingen, beperkt dit hoofdstuk zich tot leerlingen met ten hoogste een vmbo-

advies. In het volgende hoofdstuk staan de leerlingen met tenminste een vmbo/havo-

advies centraal. De hoofdvraag van dit hoofdstuk luidt:  

 

"Is er verschil in schoolsucces in het voortgezet onderwijs tussen leerlingen met ten 

hoogste een vmbo-advies in Friesland en in de rest van Nederland en kan dit 

verklaard worden door verschillen in eerdere prestaties, door verschillen in andere 

leerlingkenmerken en/of door afwijkende effecten van leerlingkenmerken?"  

 

De vergelijking van het schoolsucces van leerlingen in Friesland met dat van 

leerlingen in de rest van Nederland als totaalgroep heeft tot doel om te achterhalen 

of het schoolsucces van Friese leerlingen anders is dan het gemiddelde schoolsucces 

in Nederland. Is dat het geval, dan is er sprake van een specifiek regio-effect. 

Daarnaast is het mogelijk dat het verschil in schoolsucces wordt veroorzaakt door 

een meer algemeen regio-effect, waardoor leerlingen in op Friesland gelijkende 

provincies evenveel schoolsucces hebben als de Friese leerlingen en leerlingen in 

provincies die erg van Friesland verschillen meer of minder schoolsucces hebben. 

Van Ruijven (2003) heeft voor wat betreft de beroepenstructuur onderzocht welke 

provincies het meeste op Friesland lijken en welke het minste. Daartoe analyseerde 
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zij over de periode 1996 tot en met 1998 gegevens over het percentage werkenden in 

de verschillende bedrijfstakken en het werkloosheidspercentage per provincie. Dit 

resulteerde in de volgende rangorde van meest tot minst op Friesland lijkende 

provincies: Drenthe, Overijssel, Zeeland, Gelderland, Limburg, Flevoland, 

Groningen, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Als 

aanvulling op bovenstaande onderzoeksvraag is de volgende vraag geformuleerd: 

 

"Is er sprake van een meer algemeen regio-effect op het schoolsucces van leerlingen 

in Friesland, waardoor leerlingen in op Friesland gelijkende provincies evenveel 

schoolsucces hebben als Friese leerlingen en leerlingen in provincies die van 

Friesland verschillen meer of minder schoolsucces hebben?" 

 

5.4 Theoretisch kader: Determinanten van schoolsucces 

 

Uit onderzoek is gebleken dat eerdere prestaties verreweg de meeste invloed hebben 

op het schoolsucces in het voortgezet onderwijs, wat in overeenstemming is met het 

meritocratische ideaal. Gegeven de lagere prestaties van Friese leerlingen aan het 

einde van het basisonderwijs, mogen we dus verwachten dat het schoolsucces van 

Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs minder gunstig is dan dat van 

leerlingen in de rest van Nederland. Bovendien worden Friese leerlingen 

ondergeadviseerd en starten ze mogelijk vaker in een lager onderwijstype voortgezet 

onderwijs dan geadviseerd was. Naast de eerdere prestaties zijn er nog andere 

kenmerken van leerlingen die een – meestal bescheiden – invloed hebben op het 

schoolsucces. Dit zijn sociaal-economische status, sekse, etniciteit (Sammons, 1995; 

Dekkers, Bosker & Driessen 2000; Van der Werf, Lubbers & Kuyper, 2002; Luyten, 

2004; Driessen, Doesborgh, Ledoux, Overmaat, Roeleveld & Veen, 2005), 

prestatiemotivatie (Kuyper, Van der Werf & Lubbers, 2000), streefniveau van de 

ouders (Van der Hoeven-van Doornum, 1994) en onjuiste advisering of onjuiste 

leerkrachtverwachtingen (Koeslag & Dronkers, 1994; Madon, Jussim & Eccles, 

1997; Jussim & Harber, 2005). Uit hoofdstuk 4 van dit proefschrift bleek eveneens 

dat de genoemde leerlingkenmerken invloed uitoefenen op het schoolsucces. Het 

schoolsucces is hoger voor leerlingen met een hogere sociaal-economische status, 

voor meisjes, voor leerlingen met een hogere prestatiemotivatie, hoger streefniveau 

van de ouders en een te hoog advies aan het einde van het basisonderwijs. Dit in 

tegenstelling tot het schoolsucces van leerlingen met een lagere sociaal-economische 

status, jongens, leerlingen met een lagere prestatiemotivatie, lager streefniveau van 

de ouders en een onderadvies. Allochtone leerlingen gaan meer vooruit in het 

voortgezet onderwijs dan autochtone leerlingen, maar hun bereikte schoolsucces is 

lager als gevolg van een slechtere start. In het tweede hoofdstuk van dit proefschrift 

werd gerapporteerd dat in Friesland het streefniveau van de ouders lager is. In 

hoofdstuk 3 is aangetoond dat Friese leerlingen ondergeadviseerd worden ten 

opzichte van de leerlingen in de rest van Nederland. Deze twee kenmerken hebben 

een negatieve invloed op het schoolsucces van leerlingen en zouden daarom tot 

gevolg kunnen hebben dat het schoolsucces van leerlingen in Friesland minder 

gunstig is. 

 Een ander relevant aspect is de invloed van de thuistaal en meertaligheid op het 

schoolsucces. In Friesland spreken veel leerlingen thuis een andere taal (het Fries) 
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dan op school. Ze zijn daardoor meertalig. Een internationale literatuurstudie naar de 

invloed van meertaligheid op de prestaties leverde enig bewijs dat meertaligheid 

leidt tot betere prestaties op het cognitieve en communicatieve vlak (Herder & De 

Bot, 2005). Analyses van het spreken van Fries of Nederlands dialect in de 

thuissituatie lieten echter geen eenduidig beeld zien (Jansen Heijtmajer & Cremers, 

1993; Boves & Vousten, 1996; De Jong & Riemersma, 1996; Driessen & Withagen, 

1999; Ytsma, 1999; Kraaykamp, 2005). Sommige van deze studies toonden een 

negatief effect aan van thuistaal op de prestaties, andere toonden aan dat er geen 

effect was van thuistaal op de prestaties.  

Verschillen in schoolsucces die niet verklaard kunnen worden door de prestaties, 

zijn in strijd met het meritocratische ideaal van het Nederlandse onderwijs. Het 

meritocratische gehalte van het voortgezet onderwijs blijkt voornamelijk in het 

geding te zijn op keuze- en selectiemomenten, zoals het advies, de plaatsing in het 

eerste jaar en de vakkenkeuze 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 schoolsucces duidelijk afgenomen ten opzichte 

van de effecten hiervan op het schoolsucces in het basisonderwijs (Meijnen, 2004). 

Een eventueel regio-effect op schoolsucces, naast en boven effecten van eerdere 

prestaties, is bezien vanuit het meritocratische ideaal echter eveneens een duidelijke 

aanwijzing van gebrekkig functionerend onderwijs. 

 

5.5 Methode 

 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn twee aspecten van het 

schoolsucces van leerlingen in acht genomen: de jaarlijkse bereikte onderwijspositie 

tot en met het vijfde cohortjaar en het gemiddelde examencijfer. Met behulp van 

meerniveau-analyses is onderzocht of hierin verschillen zijn tussen leerlingen in 

Friesland en leerlingen in de rest van Nederland, en door welke leerlingkenmerken 

eventuele verschillen verklaard kunnen worden. De reden dat geanalyseerd is of er 

verschillen zijn in gemiddeld cijfer op het eindexamen tussen leerlingen in Friesland 

en de rest van Nederland, is dat ik verwacht dat de grotere mate van onderadvisering 

in Friesland hogere examencijfers tot gevolg heeft. Uit het vierde hoofdstuk van dit 

proefschrift bleek dat leerlingen met een onderadvies de achterstand in 

onderwijspositie die dit oplevert aan de start van het voortgezet onderwijs niet 

volledig inlopen gedurende de schoolloopbaan. Hierdoor vermoed ik dat er meer 

Friese leerlingen op een te laag onderwijsniveau examen doen dan leerlingen in de 

rest van Nederland. Een logisch gevolg hiervan zou zijn dat het examen voor Friese 

leerlingen makkelijker is en zij dus een hoger cijfer halen. 

 

5.5.1 Data 

 

Voor de analyses is gebruik gemaakt van gegevens uit VOCL'99. Dit bestand bestaat 

uit gegevens van 19.391 leerlingen die op 126 scholenvestigingen zaten. De 

leerlingen zaten in het schooljaar 1999/2000 in de eerste klas. De leerlingen zijn 

geselecteerd op basis van een tweetraps-steekproef van schoolvestigingen en 

leerlingen. Alle eerstejaars leerlingen op de geselecteerde vestigingen zijn betrokken 
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in het onderzoek. Meerniveau-analyse was daarom de aangewezen methode voor de 

analyses, omdat hiermee recht wordt gedaan aan de trapsgewijze manier van 

steekproeftrekking. De leerlingen vormden het laagste niveau, de schoolvestiging 

het hoogste. Analyse van de representativiteit van VOCL’99 wees uit dat het voor 

leerlingen in Friesland negatieve verschil in onderwijsniveau in vergelijking tot 

leerlingen in de rest van Nederland uitvergroot is in de steekproef. Het gemiddelde 

cijfer – berekend per onderwijstype – op het Centraal Schriftelijk Examen is voor de 

Friese leerlingen in de steekproef hoger dan het populatiebrede gemiddelde van 

Friese leerlingen. In analyses waarin niet gecorrigeerd is voor kenmerken van de 

leerling kan daardoor vertekening van de resultaten optreden. In analyses waarin wel 

gecorrigeerd is voor deze kenmerken zal dit waarschijnlijk niet het geval zijn. 

 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 

onderadvies dan wanneer ook de leerlingen met een advies hoger dan vmbo zouden 

worden meegeteld. Omdat juist onderadvisering mogelijk een negatieve invloed 

heeft op het schoolsucces van de Friese leerlingen, is voor deze selectie gekozen. In 

de steekproef heeft 56,7 procent van de leerlingen in Friesland ten hoogste een 

vmbo-advies en 48,9 procent van de leerlingen in de rest van Nederland. 

 Van de leerlingen is de onderwijspositie tot en met het vijfde cohortjaar bekend. 

Dit houdt in dat leerlingen vier jaren voortgezet onderwijs hebben genoten. Alleen 

die leerlingen van wie alle informatie op de gebruikte variabelen beschikbaar is, zijn 

bij de analyse van de onderwijspositie betrokken. Dit resulteerde in een 

onderzoeksgroep van 5.301 leerlingen; 359 in Friesland en 4.942 in de rest van 

Nederland. De examencijfers zijn van zowel de onvertraagde als de vertraagde 

leerlingen bekend voor zover zij examen hebben gedaan in 2006 of eerder. Dit 

betekent dat van leerlingen, die binnen zeven jaar na de start in het voortgezet 

onderwijs examen hebben afgelegd, de cijfers bekend zijn. De omvang van de 

onderzoeksgroep bij de analyse van de examencijfers was ietwat kleiner dan die bij 

de analyse van de onderwijspositie, 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. Verderop 

wordt beschreven of er sprake is van selectieve uitval.  

 

5.5.2 Variabelen 

 

Criteriumvariabelen 

Er zijn twee indicatoren gebruikt voor het schoolsucces van leerlingen. De eerste is 

de onderwijspositie op de leerjarenladder. De score op de leerjarenladder is bepaald 

door het leerjaar en onderwijstype waarin de leerling zit. 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 deze top te komen 

(Bosker & Van der Velden, 1989). 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 dezelfde score als het afgelopen jaar, net 

als leerlingen die afstromen naar één onderwijstype lager, maar wel overgaan. Van 

alle leerlingen is vanaf het advies en tot en met het vijfde cohortjaar jaarlijks de 
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score op de leerjarenladder bepaald. Het vmbo is ingedeeld in drie niveaus die als 

volgt overeenkomen met de oude niveaus: het leerwegondersteunend onderwijs en 

het leerwerktraject zijn gelijk aan het voormalige ivbo, de basisberoepsgerichte 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 categorie ingedeeld. Hoewel het 

leerwegondersteunend onderwijs formeel geen apart niveau is, is het wel als aparte 

categorie opgenomen in de analyses. De reden hiervoor is dat het niveau van 

leerlingen, die in aanmerking komen voor het leerwegondersteunend onderwijs, 

meestal wat lager is dan dat van de andere vmbo-leerlingen.  

 De tweede indicator voor het schoolsucces is het gemiddelde cijfer op het 

Centraal Schriftelijk Examen. Van de eerste keer dat leerlingen centraal examen 

hebben gedaan is het gemiddelde cijfer berekend over de vakken. Herkansingen zijn 

niet meegeteld. 

 

Predictorvariabelen 

De belangrijkste predictorvariabele is de provincie. In het VOCL-bestand hebben 

alle leerlingen een provinciecode, die aangeeft in welke provincie de leerling woont. 

De code is verkregen uit het basisbestand dat het CBS bij de start van VOCL’99 

heeft aangelegd. Omdat het aantal leerlingen uit Flevoland te laag was om goede 

analyses uit te voeren (twee leerlingen), zijn deze leerlingen ingedeeld bij de voor 

hen dichtstbijzijnde andere provincie. Voor de vergelijking van leerlingen in 

Friesland met leerlingen in de rest van Nederland is de informatie over de provincie 

gedichotomiseerd. De dichotome variabele is Friesland genoemd en bestaat uit de 

categorieën Friesland en rest Nederland. De overige predictorvariabelen omvatten 

de volgende leerlingkenmerken: 

- De score op de Entreetoets is gebruikt als maatstaf voor de prestaties bij 

aanvang van het voortgezet onderwijs. De toets bestaat uit de onderdelen taal, 

rekenen en informatieverwerking. De betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) van 

de totale toets is 0,90, die van de afzonderlijke onderdelen bedraagt 

respectievelijk 0,74, 0,83 en 0,79. De maximumscore is 60.  

- Het schooladvies dat de leerling aan het einde van het basisonderwijs heeft 

ontvangen 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 gescoord: 2 = vmbo leerwegondersteunend onderwijs, 3 = vmbo basis- 

en kaderberoepsgerichte 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 predictorvariabele 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. 

- Sociaal-economische status (ses). In een vragenlijst, die in het eerste cohortjaar 

is afgenomen bij de ouders van de cohortleerlingen, is gevraagd naar het 

opleidingsniveau van beide ouders. De sociaal-economische status van de 

leerling is bepaald op basis van het hoogst behaalde diploma binnen het gezin. 

Er zijn zeven categorieën onderscheiden, van 1 = geen lager onderwijs voltooid 
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tot en met 7 = hoger onderwijs derde trap afgerond. Overigens komt de waarde 

1 bij geen enkele leerling voor. 

- Sekse. De informatie over de sekse van de leerlingen is verkregen uit de 

administraties van de scholen waarop de cohortleerlingen 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 oudervragenlijst, 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 leerlingvragenlijst, die afgenomen is in het 

eerste cohortjaar. Een voorbeeld van een item luidt: “Bij het leren stel ik … 

eisen aan mezelf”, met als antwoordmogelijkheden 1 = geen hoge, 2 = een 

beetje hoge, 3 = vrij hoge en 4 = hoge. De negen items vormen samen een 

redelijk betrouwbare schaal, met een Cronbach’s alpha 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 

prestatiemotivatie weergeeft. 

- Streefniveau van de 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: 1 = vmbo leerwegondersteunend onderwijs, 2 = vmbo basis- of 

kaderberoepsgerichte leerweg, 3 = vmbo, 4 = vmbo gemengde of theoretische 

leerweg of mbo, 5 = havo of hbo en 6 = vwo of wo. Indien de ouders 'geen 

mening' hebben ingevuld, wat in 5,8 procent van de gevallen zo is, dan is het 

advies van de leerling als vervanging genomen. Bij gecombineerde adviezen is 

het laagste onderwijstype bepalend. Wanneer het advies niet bekend was, is het 

antwoord 'geen mening' als ontbrekend gescoord. 

- Thuistaal. In de oudervragenlijst is gevraagd 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 

leerlingen 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 vermeld spreken.  

 

In de analyses van de examencijfers zijn tevens 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.  
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- Zittenblijven. Nagegaan is of leerlingen zonder vertraging in het examenjaar 

zijn aangekomen. Leerlingen die niet zijn blijven 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 opgestroomd 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 

leerjarenladder, waarbij alleen rekening is gehouden met het onderwijstype en 

niet met het leerjaar. Leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs of een 

leerwerktraject hebben gevolgd, zijn ingedeeld op het niveau 

leerwegondersteunend onderwijs, ongeacht de gevolgde leerweg. Het 

leerwegondersteunend onderwijs staat voor de score 2, de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo krijgen de score 3, de gemengde en 

theoretische leerweg van het vmbo de score 4, havo score 5 en vwo score 6. 

Vervolgens is de score voor het onderwijstype waarin examen is gedaan, 

verminderd met de adviesscore. Een positieve uitkomst betekent opstroom en 

een negatieve uitkomst afstroom. 

 

In Tabel 5.1 zijn de verdelingskenmerken van de beschreven variabelen 

weergegeven. Om de tabel niet nodeloos lang te maken, is ervoor gekozen de 

variabele ‘provincie’ niet op te nemen. De laatste drie kolommen van de tabel zijn 

gewijd aan de verschillen tussen Friesland en de rest van Nederland. In de 

kolommen ‘Friesland’ en ‘rest NL’ staan de gemiddelde scores vermeld op de 

variabelen voor respectievelijk de leerlingen in Friesland en in 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. In de meest rechtse 

kolom zijn de effectgroottes weergegeven.  
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Tabel 5.1 
  
Verdelingskenmerken van de variabelen 

  Gem Min Max SD 
z-score 

Min 
z-score 

Max % Friesland Rest NL 

Cohen’s d of h 
(voor 

percentages) 

Advies  3,52 2,00 4,00 0,52 -2,94 0,93  3,38** 3,53 0,29 

Onderwijspos. 
jr.5 

7,40 4,00 11,00 0,75    7,29** 7,41 0,16 

Toets 30,28 5,00 60,00 8,34 -3,03 3,56  27,87** 30,46 0,31 

Friesland        6,77    

Ses 3,76 2,00 7,00 0,99 -1,77 3,28  3,82 3,75 0,07 

% Meisjes       51,01 47,63% 51,25% 0,04 

% Allochtoon       15,43 7,80%** 15,99% 0,23 

Presmo 2,82 1,00 4,00 0,48 -3,82 2,48  2,77* 2,82 0,10 

Streefniv. ouders 3,56 1,00 6,00 0,97 -2,65 2,52  3,37** 3,57 0,21 

Thuistaal         **   

   Nederlands       73,04 35,65% 75,76% 0,44 

   Tweetalig       7,51 6,13% 7,61% 0,05 

   Fries of NL  
   dialect  

      15,81 56,82% 12,83% 0,69 

   Overige taal       3,64 1,39% 3,80% 0,15 

Onderwijstype 
examen 

       **   

   Vmbo lwoo/lwt       8,27 23,80% 7,18% 0,41 

   Vmbo bbl       21,08 15,66% 21,46% 0,12 

   Vmbo kbl       21,20 20,48% 21,25% 0,02 

   Vmbo gl       6,96 2,71% 7,26% 0,20 

   Vmbo tl       35,60 36,45% 35,54% 0,01 

   Havo       6,35 0,60% 6,75% 0,36 

   Vwo       0,53 0,30% 0,55% 0,04 

Zittenblijven       11,37 6,63%** 11,71% 0,16 

Doorstroom -0,04 -2,00 3,00 0,62 -3,18 4,92  -0,19** -0,03 0,26 

Examencijfer 6,49 2,62 8,72 0,76    6,66** 6,48 0,24 

Noten. Lwoo/lwt = leerwegondersteunend onderwijs/leerwerktraject, bbl = basisberoepsgerichte leerweg, kbl 
= kaderberoepsgerichte leerweg, gl = gemengde leerweg, tl = theoretische leerweg. Voor de effectgroottes 
Cohen’s d en h geldt volgens Cohen (1988) dat 0,20 een zwak, 0,50 een matig en 0,80 een sterk effect is.  
** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

5.5.3 Selectiviteit van de uitval 

 

Nagegaan is of er sprake is van selectieve uitval binnen de steekproef. Van de 

leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies, heeft in Friesland 18,2 procent en in de 

rest van Nederland 20,5 procent geen valide waarde op de onderwijspositie in het 

vijfde jaar. Deze leerlingen hebben voortijdig de school verlaten of zijn door 

wisseling van school uit het oog verloren. Uiteindelijk is echter 36,1 procent van de 

leerlingen in Friesland niet bij de analyse betrokken en 33,1 procent 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, 
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een hoger advies en gedurende vijf jaren een hogere onderwijspositie hebben, een 

hogere score voor de Entreetoets en sociaal-economische status hebben en dat er 

minder jongens en allochtonen zijn en leerlingen die in een hoger onderwijstype 

examen doen. De mate van selectiviteit 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 

waarop de geselecteerde leerlingen afwijken van de niet geselecteerde leerlingen, zal 

er geen noemenswaardige vertekening van de resultaten plaatsvinden.  

 De uitval van leerlingen die wel bij de analyse van de bereikte onderwijspositie 

zijn betrokken, maar niet bij de analyse van de examencijfers, is in Friesland iets 

hoger dan in de rest van Nederland (respectievelijk 7,5 procent en 4,4 procent). De 

verschillen in selectiviteit van de uitval zijn echter verwaarloosbaar klein.  

 

5.6 Resultaten 

 

In de meerniveau-analyses dienen bij de categoriale variabelen de volgende 

categorieën als referentiecategorie: bij de variabele ‘Friesland’ de leerlingen in de 

rest van Nederland, bij de variabele ‘provincie’ de leerlingen in Friesland, bij sekse 

de jongens, bij etniciteit de autochtonen, bij zittenblijven de leerlingen die niet zijn 

blijven zitten, bij thuistaal de leerlingen die alleen Nederlands spreken en bij 

onderwijstype in het examenjaar de theoretische leerweg van het vmbo. Omwille 

van de interpreteerbaarheid is in de meerniveau-analyses van de niet-categoriale 

predictorvariabelen de gestandaardiseerde score (z-score) gebruikt, zodat het 

gemiddelde nul is en de standaarddeviatie één. Standaardisatie vond plaats op basis 

van de 5.301 cases die betrokken zijn bij de analyse van de onderwijspositie. 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 gebruik 

gemaakt is van dezelfde z-scores als bij de analyse van de onderwijspositie. De 

criteriumvariabelen zijn niet gestandaardiseerd, zodat aan de effecten van de 

predictorvariabelen direct te zien is wat de invloed daarvan is op de oorspronkelijke 

score op de criteriumvariabele en aan het intercept direct te zien is wat de 

gemiddelde score is op de criteriumvariabele voor leerlingen met de code ‘0’ op alle 

categoriale variabelen (de referentiecategorieën). 

 

5.6.1 Verschil in schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en in de rest van 

         Nederland 

 

Bereikte onderwijspositie 

Aan de hand van meerniveau-analyse is de jaarlijkse onderwijspositie 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 5.2. Voor elk jaar is een Startmodel getoetst, waarin te zien is 

of er verschillen zijn in onderwijspositie tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland. Daarna is voor elk jaar een model getoetst met de score op de Entreetoets 

als covariaat. Dit model (in de tabel Toetsmodel genoemd) maakt inzichtelijk of 
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verschillen in onderwijspositie tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland kunnen worden verklaard door de prestaties bij aanvang. Vervolgens is 

het Adviesmodel getoetst. In dit model is, naast de prestaties, gecontroleerd voor het 

advies van de leerling (behalve natuurlijk in het model met het advies als 

criteriumvariabele). Omdat is gecorrigeerd voor de prestaties, is het effect van 

advies op te vatten als het effect van onjuiste advisering. Immers, dat deel van het 

advies dat samenhangt met de prestaties, is al opgenomen in het model door de 

variabele ‘toets’. Tot slot is het Eindmodel getoetst. Hieraan zijn, naast de prestaties 

en het advies, de leerlingkenmerken toegevoegd, zodat te zien is of de gevonden 

effecten verklaard 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 variabelen 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 onderzocht 

voor de onderwijspositie in het vijfde jaar. 

In de Startmodellen van Tabel 5.2 is te zien dat de onderwijspositie van Friese 

leerlingen lager is bij het advies, het tweede, vierde en vijfde jaar. De achterstand in 

onderwijspositie bedraagt in het vijfde jaar 0,2 punten, wat overeenkomt 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 

onderadvisering 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. 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 significante interactie te zijn tussen het advies en Friesland. Ten 

opzichte van leerlingen in de rest van Nederland hebben Friese leerlingen met een 

lager advies bij gelijke prestaties – een onderadvies – een hogere onderwijspositie 

bereikt. 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 significant te zijn bij het advies, 

het eerste en het tweede jaar. Bij het advies is het positieve effect van het 

streefniveau op de bereikte onderwijspositie in Friesland iets groter dan in de rest 

van Nederland en in het eerste en tweede jaar juist kleiner. Er bleken in het vijfde 

jaar geen significante interacties te zijn tussen Friesland en de overige 

leerlingkenmerken.  

Voor de overige leerlingkenmerken geldt dat er in het vijfde jaar nog een positief 

effect is voor sociaal-economische status, prestatiemotivatie en streefniveau van de 

ouders en dat meisjes een hogere onderwijspositie bereiken. Ook het advies blijkt 

naast de toetsprestaties nog steeds een positief effect te hebben. Leerlingen die thuis 

alleen Fries of Nederlands dialect spreken hebben een iets hogere onderwijspositie 

bereikt dan alleen Nederlands sprekende leerlingen. Etniciteit heeft geen invloed op 

de bereikte onderwijspositie in het vijfde jaar.  
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Tabel 5.2 
 
Effecten van leerlingkenmerken op de jaarlijkse onderwijspositie 

  
Op. advies 
β (SE) 

Op. jr. 1 
β (SE) 

Op. jr. 2 
β (SE) 

Op. jr. 3 
β (SE) 

Op. jr. 4 
β (SE) 

Op. jr. 5 
β (SE) 

Startmodel       

Intercept 
3,576 

(,034)** 
3,813 

(,061)** 
5,058 

(,061)** 
5,650 

(,048)** 
6,512 

(,043)** 
7,456 

(,041)** 

Friesland 
-,203 

(,099)* 
-,004 
(,147) 

-,275 
(,164)* 

-,232 
(,142) 

-,234 
(,133)* 

-,215 
(,128)* 

Toetsmodel       

Intercept 
3,568 

(,028)** 
3,806 

(,052)** 
5,047 

(,055)** 
5,632 

(,037)** 
6,489 

(,032)** 
7,434 

(,030)** 

Toets 
,188 

(,006)** 
,232 

(,006)** 
,247 

(,008)** 
,265 

(,008)** 
,284 

(,009)** 
,282 

(,009)** 

Friesland 
-,171 

(,084)* 
-,021 
(,128) 

-,253 
(,149)* 

-,170 
(,113) 

-,125 
(,101) 

-,101 
(,096) 

Adviesmodel       

Intercept  
3,775 

(,043)** 
5,021 

(,051)** 
5,610 

(,031)** 
6,469 

(,027)** 
7,415 

(,025)** 

Toets  
,116 

(,005)** 
,155 

(,008)** 
,204 

(,009)** 
,226 

(,010)** 
,226 

(,010)** 

Advies  
,340 

(,007)** 
,274 

(,010)** 
,176 

(,011)** 
,161 

(,012)** 
,156 

(,012)** 

Friesland  
-,017 
(,106) 

-,253 
(,139)* 

-,122 
(,098) 

-,048 
(,088) 

-,036 
(,084) 

Friesland x advies  
-,193 

(,017)** 
-,181 

(,026)** 
-,040 
(,029) 

,010 
(,031) 

-,011 
(,032) 

Eindmodel       

Intercept 
3,540 

(,024)** 
3,769 

(,041)** 
4,973 

(,050)** 
5,542 

(,028)** 
6,389 

(,026)** 
7,332 

(,025)** 

Toets 
,140 

(,006)** 
,096 

(,005)** 
,138 

(,008)** 
,183 

(,009)** 
,206 

(,010)** 
,209 

(,010)** 

Advies  
,294 

(,007)** 
,225 

(,010)** 
,120 

(,011)** 
,103 

(,012)** 
,102 

(,013)** 

Ses 
,015 

(,005)** 
,010 

(,005)* 
,028 

(,007)** 
,058 

(,008)** 
,057 

(,008)** 
,062 

(,009)** 

Sekse 
,045 

(,010)** 
,016 

(,009)* 
,066 

(,013)** 
,080 

(,015)** 
,103 

(,016)** 
,115 

(,017)** 

Etniciteit 
-,049 

(,016)** 
-,036 

(,014)** 
,013 

(,022) 
-,003 
(,024) 

-,005 
(,027) 

-,002 
(,028) 

Presmo 
,002 

(,005) 
,008 

(,004)* 
,011 

(,007) 
,041 

(,008)** 
,033 

(,008)** 
,027 

(,009)** 

Streefniv. ouders 
,145 

(,006)** 
,114 

(,006)** 
,111 

(,009)** 
,124 

(,010)** 
,126 

(,011)** 
,110 

(,011)** 

Thuistaal       

   Tweetalig 
-,042 

(,019)* 
-,047 

(,017)** 
-,030 
(,026) 

,071 
(,030)** 

,061 
(,032)* 

,049 
(,034) 

   Fries of NL dialect 
,042 

(,017)** 
,024 

(,016) 
,035 

(,024) 
,030 

(,026) 
,068 

(,029)** 
,065 

(,030)* 

   Overige taal 
-,093 

(,030)** 
-,106 

(,027)** 
-,018 
(,040) 

,013 
(,045) 

,041 
(,050) 

,048 
(,052) 

Friesland 
-,161 

(,073)* 
-,036 
(,100) 

-,257 
(,134)* 

-,107 
(,086) 

-,047 
(,080) 

-,037 
(,078) 

Friesland x advies  
-,154 

(,018)** 
-,143 

(,028)** 
-,007 
(,030) 

,041 
(,033) 

,014 
(,034) 

Friesland x streefniv. 
,036 

(,021)* 
-,075 

(,021)** 
-,064 

(,031)* 
-,050 
(,035) 

-,043 
(,038) 

-,027 
(,040) 

Noten. Op. jr. = onderwijspositie jaar.  
** p < 0,01; * p < 0,05.  
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Opstroom, afstroom en zittenblijven  

Omdat de bereikte onderwijspositie, na correctie voor het aanvangsniveau, van 

leerlingen beïnvloed wordt door afstroom naar een lager onderwijstype, opstroom 

naar een hoger onderwijstype 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 uiteindelijk vaak gunstiger om een jaar te blijven zitten in een 

hoger onderwijstype, dan om niet te blijven zitten, maar wel af te stromen naar een 

lager onderwijstype. Daardoor daalt namelijk het niveau waarop de leerling examen 

zal doen.  

 In Tabel 5.3 is te zien in welke mate leerlingen afstromen, opstromen en 

zittenblijven. Om de afstroom en opstroom inzichtelijk te maken, is per 

adviescategorie aangegeven welk percentage leerlingen met het betreffende advies 

examen heeft gedaan in welk onderwijstype. De basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg van het vmbo zijn qua niveau aan elkaar gelijkgesteld, evenals dat de 

gemengde en theoretische leerweg van het vmbo aan elkaar gelijkgesteld zijn. De 

lege cellen in de tabel betekenen dat het percentage nul is. In de grijsgekleurde 

cellen staan de percentages vermeld waarbij het advies en het onderwijstype 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 percentages afstroom 

en opstroom zijn per advies vermeld.  

Een opvallend verschil tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland is 

dat Friese leerlingen met een vmbo bbl/kbl/vmbo gl/tl-advies en een vmbo gl/tl-

advies minder vaak opstromen 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 gemiddelde 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 procent 

vaker afstroom in Friesland. Als de afgestroomde en opgestroomde leerlingen 

allemaal precies één onderwijstype zouden afstromen respectievelijk opstromen, dan 

resulteert dit in een achterstand in onderwijspositie van 0,08 punten (7,7 gedeeld 

door 100) in Friesland. Vergelijkt men echter de in Tabel 5.1 vermelde gemiddelde 

scores voor Friesland en de rest van Nederland op de variabele ‘doorstroom’, 

waarbij bij de berekening 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 variabele ‘doorstroom’ is voor Friesland 0,16 

punten negatiever dan in de rest van Nederland. De Friese leerlingen stromen dus 

vaker en verder af dan leerlingen in de rest van Nederland. Door het uitvoeren van 

een meerniveau-analyse met de variabele ‘doorstroom’ als criterium is dit verschil 

nader onderzocht. Hieruit bleek dat de doorstroom van Friese leerlingen inderdaad 

minder gunstig is. Het verschil in doorstroom bedroeg bij deze toetsing 0,24 punten. 

Na correctie voor prestaties, advies en de andere leerlingkenmerken nam het verschil 

toe tot 0,29 punten in het nadeel van de Friese leerlingen. De resultaten van deze 

analyse staan in Tabel 1 van Bijlage A. 
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Tabel 5.3 
 
Procentuele verdeling per advies van onderwijstype in het examenjaar en frequentie waarin afstroom en 
opstroom plaatsvindt, en percentage zittenblijvers per advies 

    Advies  

  
Onderwijstype  
examen Vmbo lwoo 

Vmbo lwoo/ 
Vmbo bbl/kbl Vmbo bbl/kbl 

Vmbo bbl/kbl/ 
Vmbo gl/tl Vmbo gl/tl Totaal 

Vmbo lwoo/lwt 93,5 92,7 8,8 2,6 3,3  

Vmbo bbl 6,5 4,9 38,2 30,8 6,5  

Vmbo kbl   32,4 30,8 22,2  

Vmbo gl   1,5 2,6 4,6  

Vmbo tl  2,4 19,1 33,3 61,4  

Havo     1,3  

Vwo     0,7  

Afstroom 0,0 0,0 8,8 2,6 32,0 16,87 

Opstroom 6,5 2,4 20,6 0,0 2,0 6,02 

Friesland 

Zittenblijven 0,0 0,0 2,9 10,3 10,5 6,63 

Vmbo lwoo/lwt 82,6 34,3 9,7 5,0 0,3  

Vmbo bbl 14,2 42,9 50,5 21,3 7,1  

Vmbo kbl 2,6 18,1 28,8 25,2 16,1  

Vmbo gl  1,0 3,3 7,3 10,0  

Vmbo tl 0,6 3,8 7,3 35,1 54,0  

Havo   0,2 5,7 11,6  

Vwo   0,1 0,4 1,0  

Afstroom 0,0 0,0 9,7 5,0 23,4 13,25 

Opstroom 17,4 4,8 10,9 6,1 12,6 10,08 

Rest NL 

Zittenblijven 5,2 5,7 6,3 14,3 13,0 11,71 

 

In Tabel 5.3 is eveneens per advies aangegeven welk deel van de leerlingen met 

vertraging in het examenjaar is aangekomen. Hieraan is te zien dat voor elke 

adviescategorie geldt dat Friese leerlingen minder vaak blijven zitten dan leerlingen 

in de rest van Nederland. In de kolom ‘Totaal’ is aan het gemiddelde percentage 

zittenblijvers te zien dat leerlingen in Friesland gemiddeld 5,08 procent minder 

vertraging hebben opgelopen door zittenblijven dan leerlingen in de rest van 

Nederland. In Tabel 5.1 is aangegeven dat dit verschil significant is (p < 0,01). Dit 

verschil is nader onderzocht met behulp van meerniveau-analyse. Hieruit blijkt dat 

Friese leerlingen inderdaad minder vaak blijven zitten dan leerlingen in de rest van 

Nederland. Zonder correctie voor de leerlingkenmerken bedraagt het verschil in 

percentage zittenblijvers 6,60 procent en na correctie voor alle leerlingkenmerken 

5,78 procent. De resultaten van de meerniveau-analyse staan vermeld in Tabel 1 en 2 

van Bijlage A. 

 

Examencijfers 

Tot slot is onderzocht of leerlingen in Friesland ook verschillen in hun 

examencijfers ten opzichte van de leerlingen in de rest van Nederland. In de 

paragraaf waarin de methode werd beschreven, werd gesteld dat de onderadvisering 

mogelijk zou kunnen leiden tot hogere examencijfers, doordat het onderadvies tot 
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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 de bereikte 

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 leerlingen met eenzelfde prestatieniveau in de rest van 

Nederland. Hierdoor zouden de examens voor de Friese leerlingen makkelijker 

moeten zijn, waardoor zij hogere cijfers halen. In Tabel 5.1 kan worden afgelezen 

dat het gemiddelde examencijfer inderdaad hoger is in Friesland. In hoofdstuk 2 is in 

Tabel 2.7 te zien dat, wanneer het gemiddelde examencijfer berekend wordt per 

advies en uitgesplitst naar het onderwijstype waarin examen afgelegd is, Friese 

leerlingen ook dan nog in een redelijk aantal gevallen een hoger gemiddeld 

examencijfer hebben dan leerlingen in de rest van Nederland. Met behulp van 

meerniveau-analyse is vervolgens onderzocht welke invloed kenmerken van de 

schoolloopbaan en kenmerken van de leerlingen hebben op de verschillen in 

gemiddeld examencijfer. De resultaten van deze analyse staan in Tabel 5.4.  

In het Startmodel is te zien dat de examencijfers van de Friese leerlingen 

gemiddeld 0,20 punten hoger zijn. In het Stroommodel is gecontroleerd voor de 

doorstroom. Hieruit blijkt dat afgestroomde leerlingen een hoger gemiddeld 

examencijfer behalen. Het verschil in examencijfer tussen leerlingen in Friesland en 

de rest van Nederland is hierdoor 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 tussen 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 opzichte van het model met alleen de 

schoolloopbaankenmerken. De sterkere mate van afstroom 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 significante interactie 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 

gemiddeld eindexamencijfer dan leerlingen in de rest van Nederland. Het 

hoofdeffect van Friesland daalde na opname van dit interactie-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 te zien dat de doorstroom ook na correctie voor de 

andere kenmerken invloed uitoefent op de hoogte van het examencijfer. De score op 

de Entreetoets hangt positief samen met het gemiddelde examencijfer. Ten opzichte 

van leerlingen die examen gedaan hebben in de theoretische leerweg van het vmbo, 

is het gemiddelde cijfer hoger voor leerlingen die op een lager niveau examen 

hebben gedaan en lager voor leerlingen die op een hoger niveau examen hebben 

gedaan. Het gemiddelde examencijfer hangt positief samen met sociaal-economische 

status en negatief met prestatiemotivatie. Jongens, autochtonen en leerlingen die niet 

zijn blijven zitten hebben hogere cijfers. Het streefniveau van de ouders heeft geen 

invloed op het gemiddelde examencijfer. Leerlingen die thuis tweetalig worden 
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opgevoed hebben een lager gemiddeld examencijfer dan leerlingen die thuis alleen 

Nederlands spreken. Het cijfer van leerlingen die thuis alleen Fries of Nederlands 

dialect spreken of alleen een overige taal spreken is niet anders dan dat van 

leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken.  

 
Tabel 5.4 
 
Effecten van schoolloopbaan- en leerlingkenmerken op het examencijfer 

 Model 

  
Start 
β (SE) 

Stroom 
β (SE) 

Slbkenm. 
β (SE) 

Eind 
β (SE) 

Intercept 6,449 (,026)** 6,457 (,025)** 6,221 (,023)** 6,270 (,026)** 

Doorstroom  -,179 (,011)** -,048 (,016)** -,042 (,016)** 

Toets   ,263 (,011)** ,255 (,011)** 

Onderwijstype examen     

   Vmbo lwoo/lwt   ,500 (,052)** ,528 (,056)** 

   Vmbo bbl   ,998 (,034)** 1,011 (,036)** 

   Vmbo kbl   ,186 (,034)** ,198 (,035)** 

   Vmbo gl   -,106 (,039)** -,107 (,039)** 

   Havo   -,330 (,048)** -,341 (,049)** 

   Vwo   -,424 (,133)** -,428 (,133)** 

Zittenblijven   -,091 (,029)** -,092 (,029)** 

Ses    ,052 (,009)** 

Sekse    -,048 (,018)** 

Etniciteit    -,099 (,029)** 

Presmo    -,037 (,009)** 

Streefniv. ouders    ,010 (,012) 

Thuistaal     

   Tweetalig    -,121 (,036)** 

   Fries of NL dialect    -,028 (,030) 

   Overige taal    -,055 (,055) 

Friesland ,197 (,086)* ,137 (,082)* ,202 (,058)** ,187 (,057)** 

     

Variantie schoolniveau ,046 (,009)** ,041 (,008)** ,016 (,004)** ,013 (,003)** 

Variantie leerlingniveau ,519 (,010)** ,496 (,010)** ,386 (,008)** ,379 (,008)** 

Noten. Slbkenm. = schoolloopbaankenmerken. 
** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

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 procent geslaagd, tegen 95,2 

procent van de leerlingen in de rest van Nederland (p < 0,01). 
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5.6.2 Verschil in schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en in de andere 

          provincies 

 

In Tabel 5.5 worden de resultaten van de analyses van de bereikte onderwijspositie 

en het gemiddelde examencijfer per provincie vermeld, waarbij Friesland de 

referentiecategorie is. De provincies staan in volgorde van meest tot minst op 

Friesland gelijkend voor wat betreft de beroepenstructuur. In het getoetste model is 

voor zowel de toetsprestaties als voor de andere leerlingkenmerken gecorrigeerd, 

zodat eventuele effecten niet toe te schrijven zijn aan deze kenmerken. Omdat de 

effecten van deze kenmerken sterk overeenkomen met de effecten zoals vermeld in 

de Eindmodellen in Tabel 5.2 en 5.4, zijn alleen de effecten per provincie vermeld. 

 
Tabel 5.5 
 
Effect van provincie op het schoolsucces (Friesland als contrast) 

 Op. jr. 5 Examencijfer 

Drenthe -,004 (,113) -,176 (,091)* 

Overijssel ,243 (106)* -,162 (,081)* 

Zeeland ,021 (,113) -,205 (,080)** 

Gelderland ,094 (,097) -,214 (,074)** 

Limburg -,036 (,097) -,148 (,069)* 

Groningen  -,112 (,119) -,129 (,096) 

Noord-Brabant ,010 (,088) -,145 (,065)* 

Zuid-Holland ,003 (,086) -,218 (,066)** 

Noord-Holland ,090 (,087) -,251 (,066)** 

Utrecht ,086 (,092) -,221 (,072)** 

Noten. De provincies staan in volgorde van meest tot minst op Friesland gelijkend voor wat betreft de 
beroepenstructuur. Op. jr. = onderwijspositie jaar. 
** p < 0,01 ; * p < 0,05. 

 

In Tabel 5.5 is te zien dat de bereikte onderwijspositie in het vijfde jaar alleen 

verschilt tussen Friesland en Overijssel. De analyse van de onderwijspositie toont 

niet aan dat er sprake is van een meer algemeen regio-effect van de 

beroepenstructuur van de provincie op het schoolsucces. Immers, er is geen duidelijk 

verschil in schoolsucces geconstateerd tussen leerlingen in Friesland en in 

provincies die qua beroepenstructuur niet op Friesland lijken en een overeenkomst 

met provincies die wat dit betreft wel veel op Friesland lijken. De analyse van het 

gemiddelde examencijfer wijst uit dat het cijfer van Friese leerlingen hoger is dan 

dat van leerlingen in de meeste andere provincies. Alleen in Groningen is het 

examencijfer van leerlingen niet significant lager dan in Friesland. Ook dit resultaat 

duidt niet op een meer algemeen regio-effect van de beroepenstructuur op het 

schoolsucces. 

 

5.7 Conclusies en discussie 

 

De centrale onderzoeksvraag in dit hoofdstuk was of er verschil is in schoolsucces in 

het voortgezet onderwijs tussen leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies in 

Friesland en in de rest van Nederland en of dit verklaard kan worden door 
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verschillen in eerdere prestaties, door verschillen in andere leerlingkenmerken en/of 

door afwijkende effecten van leerlingkenmerken. De lagere prestaties van de Friese 

leerlingen aan het einde van het basisonderwijs zouden een legitieme verklaring 

kunnen bieden voor verschillen in schoolsucces. Wanneer echter andere 

leerlingkenmerken dan de prestaties van invloed zijn op het schoolsucces, dan is het 

meritocratische principe van het Nederlandse onderwijs in het geding. Naast een 

vergelijking met leerlingen in de rest van Nederland als totaalgroep, is het 

schoolsucces van Friese leerlingen vergeleken met dat van leerlingen in elk van de 

andere provincies. 

 Ter beantwoording van de centrale onderzoeksvraag zijn, met behulp van 

meerniveau-analyse, de jaarlijkse onderwijsposities – vanaf de start in het voortgezet 

onderwijs en tot en met in het vijfde jaar – en de examencijfers van leerlingen in 

Friesland vergeleken met die van leerlingen in de rest van Nederland. De 

examencijfers zijn van zowel de onvertraagde als de vertraagde leerlingen bekend 

voor zover zij binnen zeven jaar na de start in het voortgezet onderwijs examen 

hebben afgelegd. De analyses zijn beperkt tot leerlingen met ten hoogste een vmbo-

advies. Binnen deze groep zijn er meer leerlingen met een onderadvies dan wanneer 

ook de leerlingen met een advies hoger dan vmbo zouden worden meegeteld. Omdat 

juist onderadvisering mogelijk een negatieve invloed heeft op het schoolsucces van 

de Friese leerlingen, is voor deze selectie gekozen.  

 De resultaten lieten zien dat het schoolsucces van leerlingen in Friesland, 

uitgedrukt in de jaarlijks bereikte onderwijspositie, in de meeste jaren lager is dan 

die van leerlingen in de rest van Nederland. De achterstand bedroeg 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 onderadvisering, maar in het vijfde jaar waren er na 

correctie voor het prestatieniveau bij aanvang geen verschillen meer in bereikte 

onderwijspositie. Correctie voor het advies veranderde niets aan de gevonden 

resultaten, evenals correctie voor de leerlingkenmerken sociaal-economische status, 

sekse, etniciteit, prestatiemotivatie, streefniveau van de ouders en thuistaal en 

meertaligheid. Tot en met het tweede jaar bleek er nog een significante interactie te 

zijn tussen Friesland en het advies en Friesland 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 

leerlingkenmerken.  

 De resultaten van deze studie bevestigen niet dat de Friese leerlingen in een lager 

onderwijstype voortgezet onderwijs instromen dan het advies was, zoals Van 

Ruijven (2003) rapporteerde. 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 Nederland, maar waarbij alleen de leerlingen met 

ten hoogste een vmbo-advies zijn geselecteerd.   

 Verschillen in bereikte onderwijspositie tussen leerlingen ontstaan door 

verschillen in afstroom, opstroom en zittenblijven. Uiteindelijk is het voor leerlingen 

gunstiger om een jaar te blijven zitten in een hoger onderwijstype dan om niet te 

blijven zitten, maar wel af te stromen naar een lager onderwijstype. Het afstromen 
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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). Meerniveau-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 hypothese 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. Deze hypothese kan echter niet alle verschillen in 

examencijfer verklaren. De overige schoolloopbaankenmerken en de 

leerlingkenmerken 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 betekenen 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 aanvang en deels zal dit te maken hebben met 

de sterkere mate van afstroom.  

De analyse, waarin het schoolsucces van Friese leerlingen is vergeleken met dat 

van leerlingen in de andere provincies, wees uit dat er geen sprake is van een meer 

algemeen regio-effect op de bereikte onderwijspositie en het gemiddelde cijfer op 

het eindexamen, dat te maken heeft met de beroepenstructuur van de provincie. 

 Het antwoord op de onderzoeksvraag is dus dat de bereikte onderwijspositie van 

Friese leerlingen, in het vijfde jaar na de start in het voortgezet onderwijs, lager is en 

dat dit volledig verklaard kan worden door het lagere prestatieniveau bij aanvang. 

De onderwijsachterstand die Friese leerlingen aan het einde van het basisonderwijs 

hebben opgelopen is dan ook onveranderd gebleven. Friese leerlingen bleken wel 

vaker af te stromen naar een lager onderwijstype, maar minder vaak te blijven zitten 

dan leerlingen in de rest van Nederland. 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.  
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Noot hoofdstuk 5 

 
1 Dit hoofdstuk is in enigszins gewijzigde vorm eerder verschenen in Pedagogische Studiën (2009), 86, 4-

20,  met als titel “Schoolsucces van vmbo-leerlingen in Friesland: Verschillen in onderwijspositie, 

schoolloopbaanrendement en examencijfers tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland”. 
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6 
 

Schoolsucces van havo- en vwo-leerlingen in Friesland: 
Verschillen in bereikte onderwijspositie en 

examencijfers ten opzichte van leerlingen in de rest van 
Nederland 

 

 

6.1 Samenvatting 

 

De hoofdvraag van dit hoofdstuk is of het schoolsucces van havo- en vwo-leerlingen 

verschilt tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland en of het eventuele 

verschil in schoolsucces verklaard wordt door verschillen in hun prestaties en/of 

achtergrondkenmerken. Op basis van het databestand VOCL'99 en met behulp van 

meerniveau-analyse zijn de jaarlijkse onderwijspositie tot en met het zesde 

cohortjaar en de examencijfers onderzocht van 6.252 leerlingen met tenminste een 

vmbo/havo-advies. Van deze leerlingen is vanaf de eerste klas en tot en met het 

zesde jaar de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs gevolgd. Ook zijn 

gegevens verzameld over het advies van de basisschool, prestatieniveau bij aanvang, 

sociaal-economische status, sekse, etniciteit, prestatiemotivatie, streefniveau van de 

ouders en thuistaal. Uit de resultaten blijkt dat er geen verschil is in bereikte 

onderwijspositie na vijf jaren onderwijs tussen leerlingen in Friesland en in de rest 

van Nederland. Het gemiddelde examencijfer is in Friesland wel hoger, wat deels 

verklaard wordt door de trend dat Friese leerlingen vaker afstromen naar een lager 

onderwijstype. Die trend van versterkte afstroom in Friesland verdween overigens 

na controle voor leerlingkenmerken. Er is geen sprake van een meer algemeen effect 

van regio op het schoolsucces, zodat het gevonden verschil tussen Friesland en de 

rest van Nederland niet kan worden toegeschreven aan de beroepenstructuur van de 

provincie. 

 

6.2 Inleiding 

 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat leerlingen in Friesland aan het einde van het 

basisonderwijs een achterstand hebben ten opzichte van leerlingen in de rest van 

Nederland. Zowel de taalprestaties als de rekenprestaties van Friese leerlingen in 

groep zeven zijn lager. De achterstand van Friese leerlingen uit het lagere sociaal-

economische milieu bedraagt in groep zeven voor taal zo'n zes maanden en voor 

rekenen ongeveer vier maanden. De achterstand van de Friese leerlingen uit de 

midden en hogere sociale milieus is duidelijk minder groot: ongeveer drie weken 

(Van Ruijven, 2003). Deze achterstand is gedurende de basisschoolperiode ontstaan, 

want op het moment dat de leerlingen in groep vier zaten was er nog geen verschil in 

prestatieniveau tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. Friese 

leerlingen maken dus gemiddeld minder leervorderingen dan leerlingen gemiddeld 

landelijk doen (Van Ruijven, 2006). Van Langen en Hulsen (2001) komen tot een 

soortgelijke conclusie. Zij keken naar de prestaties voor taal, rekenen en begrijpend 

lezen in groep twee, vier, zes en acht van het basisonderwijs. Van Ruijven (2004, 

2006) noemt de lagere kwaliteit van het Friese basisonderwijs ten aanzien van de 
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effectieve leertijd, het didactisch handelen en de organisatie van de leerlingenzorg 

als belangrijke verklaring voor de achterblijvende leervorderingen.  

 Ook in het voortgezet onderwijs blijken leerlingen in Friesland een achterstand te 

hebben. Verbeek (1982) onderzocht de participatiegraad aan het havo en vwo tussen 

1977 en 1980 en vond dat deze lager is in Friesland dan gemiddeld in Nederland. 

Recenter signaleerde Van Ruijven (2000) dat er relatief minder leerlingen in 

Friesland doorstromen naar de hogere vormen van voortgezet onderwijs. Zij 

vergeleek de deelnamepercentages aan de verschillende onderwijstypen over de 

schooljaren 1989/1990 tot en met 1999/2000. Het gemiddelde deelnamepercentage 

aan het Friese vwo lag met twaalf procent vier procent lager dan in de rest van 

Nederland. Het havo werd in Friesland door gemiddeld 22 procent van de leerlingen 

bezocht. Dit is drie procent minder dan in de rest van Nederland. De laatste jaren 

heeft Friesland de achterstand in deelnamepercentage aan het havo echter wel weten 

te verminderen van vier à vijf procent naar een à twee procent. In het vwo is de 

achterstand door de jaren heen constant gebleven. Van Ruijven (2003) wijst een 

tweetal factoren aan als verklaring voor de lagere participatiegraad aan het havo en 

vwo in Friesland, namelijk de lagere prestaties in het basisonderwijs en het feit dat 

leerlingen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs instromen in een lager 

onderwijstype dan op basis van het schooladvies verwacht mag worden. Deze laatste 

verklaring baseerde ze op een vergelijking tussen Friesland en Drenthe en Limburg. 

Uit het vijfde hoofdstuk van dit proefschrift bleek echter niet dat Friese leerlingen 

met ten hoogste een vmbo-advies in een lager onderwijstype instromen dan 

leerlingen in de rest van Nederland, gegeven het basisschooladvies. Wel werd in het 

derde hoofdstuk aangetoond dat leerlingen in Friesland – in het bijzonder leerlingen 

met lage prestaties en in geringere mate ook leerlingen met hoge prestaties – een iets 

lager advies krijgen dan leerlingen met dezelfde prestaties in de rest van Nederland. 

Aangezien het advies een grote invloed heeft op de plaatsing in het voortgezet 

onderwijs, levert deze onderadvisering mogelijk nog een bescheiden bijdrage aan de 

verklaring van de lagere participatiegraad in de hogere onderwijstypen.  

 

6.3 Onderzoeksvragen 

 

De hierboven beschreven resultaten van onderzoek naar de deelname aan het havo 

en vwo in Friesland zijn tot stand gekomen door een eenvoudige vergelijking van de 

deelnamepercentages. De resultaten tonen echter duidelijk aan dat het schoolsucces 

van Friese leerlingen minder gunstig is dan dat van leerlingen in de rest van 

Nederland. De vraag dringt zich op of dezelfde resultaten gevonden worden wanneer 

de schoolloopbanen van Friese leerlingen in vergelijking tot die van leerlingen in de 

rest van Nederland grondiger worden geanalyseerd. In hoofdstuk 5 is het 

schoolsucces van leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies onderzocht. In dit 

hoofdstuk staat het schoolsucces van leerlingen die tenminste een vmbo/havo-advies 

hebben gekregen centraal. De hoofdvraag van dit hoofdstuk luidt daarom als volgt:  

 

"Is er verschil in schoolsucces in het voortgezet onderwijs tussen leerlingen met 

tenminste een vmbo/havo-advies in Friesland en in de rest van Nederland en kan dit 

verklaard worden door verschillen in eerdere prestaties, door verschillen in andere 

leerlingkenmerken en/of door afwijkende effecten van leerlingkenmerken?"  
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De vergelijking van het schoolsucces van leerlingen in Friesland met dat van 

leerlingen in de rest van Nederland als totaalgroep heeft tot doel om te achterhalen 

of het schoolsucces van Friese leerlingen anders is dan het gemiddelde schoolsucces 

in Nederland. Is dat het geval, dan is er sprake van een specifiek regio-effect. 

Daarnaast is het mogelijk dat het verschil in schoolsucces wordt veroorzaakt door 

een meer algemeen regio-effect, waardoor leerlingen in op Friesland gelijkende 

provincies evenveel schoolsucces hebben als de Friese leerlingen en leerlingen in 

provincies die erg van Friesland verschillen meer of minder schoolsucces hebben. 

Van Ruijven (2003) heeft voor wat betreft de beroepenstructuur onderzocht welke 

provincies het meeste op Friesland lijken en welke het minste. Daartoe analyseerde 

zij over de periode 1996 tot en met 1998 gegevens over het percentage werkenden in 

de verschillende bedrijfstakken en het werkloosheidspercentage per provincie. Dit 

resulteerde in de volgende rangorde van meest tot minst op Friesland lijkende 

provincies: Drenthe, Overijssel, Zeeland, Gelderland, Limburg, Flevoland, 

Groningen, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Als 

aanvulling op bovenstaande onderzoeksvraag is de volgende vraag geformuleerd: 

 

"Is er sprake van een meer algemeen regio-effect op het schoolsucces van leerlingen 

in Friesland, waardoor leerlingen in op Friesland gelijkende provincies evenveel 

schoolsucces hebben als Friese leerlingen en leerlingen in provincies die van 

Friesland verschillen meer of minder schoolsucces hebben?" 

 

6.4 Theoretisch kader 

 

6.4.1 Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs met ten 

          hoogste een vmbo-advies 

 

Uit de analyses van het schoolsucces van leerlingen met ten hoogste een vmbo-

advies bleek dat na vier jaar onderwijs de bereikte onderwijspositie in het vijfde 

cohortjaar, uitgedrukt in een score op de leerjarenladder, in Friesland iets lager was 

(overeenkomend met twee maanden onderwijs) dan in de rest van Nederland. Dit 

kon verklaard worden door het lagere prestatieniveau bij aanvang. Het gemiddelde 

schooladvies aan het einde van het basisonderwijs, ook na correctie voor de 

prestaties, was wel ongunstiger voor de Friese leerlingen en duidde op 

onderadvisering, maar dit had geen effect meer op de onderwijspositie in het vijfde 

jaar. Na vier jaren voortgezet onderwijs was de score op de leerjarenladder in gelijke 

mate gestegen. Echter, de wijze waarop deze stijging plaatsvond was voor Friese 

leerlingen ongunstiger dan voor leerlingen in de rest van Nederland. Uit de analyses 

bleek namelijk dat Friese leerlingen weliswaar zo’n vijf procent minder vaak bleven 

zitten dan leerlingen in de rest van Nederland, maar dat de voorsprong in 

gemiddelde onderwijspositie die dit opleverde tenietgedaan werd doordat leerlingen 

in Friesland vaker en verder afstroomden naar een lager onderwijstype. Uiteindelijk 

is het voor een leerling echter gunstiger om een jaar te blijven zitten dan om af te 

stromen naar een lager onderwijstype. Door af te stromen daalt het niveau waarop 

een leerling uiteindelijk examen doet. Wanneer Friese leerlingen met tenminste een 

vmbo/havo-advies eveneens sterker afstromen, dan zou dit een (gedeeltelijke) 
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verklaring kunnen zijn voor de geringere deelname aan de examenklassen van het 

havo en vwo. 

 De examencijfers van de leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies zijn ook 

met elkaar vergeleken. Daaruit kwam naar voren dat het gemiddelde examencijfer 

iets hoger was in Friesland, wat betekent dat Friese leerlingen mogelijk een 

onderwijsniveau hoger aangekund hadden. De sterkere afstroom verklaarde een 

klein deel van de hogere cijfers, maar niet alles. Van Ruijven (2000) heeft de 

gemiddelde examencijfers van 1996 tot en met 1999 van leerlingen in Friesland met 

het landelijke gemiddelde vergeleken. Er bleken zich verschillen voor te doen op het 

vbo en het mavo (respectievelijk het huidige vmbo basis/kader en vmbo 

gemengd/theoretisch). De examencijfers waren in Friesland in het vbo iets lager en 

op het mavo iets hoger. De cijfers voor het havo en vwo waren in Friesland niet 

anders dan in de rest van Nederland. 

 

6.4.2 Determinanten van schoolsucces 

 

Uit onderzoek is gebleken dat de eerdere prestaties verreweg de meeste invloed 

hebben op het schoolsucces in het voortgezet onderwijs, wat in overeenstemming is 

met het meritocratische ideaal. Gegeven de lagere prestaties van Friese leerlingen 

aan het einde van het basisonderwijs, mogen we dus verwachten dat het 

schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs minder gunstig is dan 

dat van leerlingen in de rest van Nederland. Bovendien worden Friese leerlingen 

ondergeadviseerd en starten ze mogelijk vaker in een lager onderwijstype voortgezet 

onderwijs dan geadviseerd was. Daarnaast is er nog een aantal andere kenmerken 

van leerlingen die een – meestal bescheiden – invloed hebben op het schoolsucces. 

Dit zijn sociaal-economische status, sekse, etniciteit (Sammons, 1995; Dekkers, 

Bosker & Driessen 2000; Van der Werf, Lubbers & Kuyper, 2002; Luyten, 2004; 

Driessen, Doesborgh, Ledoux, Overmaat, Roeleveld & Veen, 2005), 

prestatiemotivatie (Kuyper, Van der Werf & Lubbers, 2000), streefniveau van de 

ouders (Van der Hoeven-van Doornum, 1994) en onjuiste advisering of onjuiste 

leerkrachtverwachtingen (Koeslag & Dronkers, 1994; Madon, Jussim & Eccles, 

1997; Jussim & Harber, 2005). Uit het vierde hoofdstuk van dit proefschrift bleek 

eveneens dat de genoemde leerlingkenmerken invloed uitoefenen op het 

schoolsucces. Het schoolsucces is hoger voor leerlingen met een hogere sociaal-

economische status, voor meisjes, voor leerlingen met een hogere prestatiemotivatie, 

hoger streefniveau van de ouders en een te hoog advies aan het einde van het 

basisonderwijs. Dit in tegenstelling tot het schoolsucces van leerlingen met een 

lagere sociaal-economische status, jongens, leerlingen met een lagere 

prestatiemotivatie, lager streefniveau van de ouders en een onderadvies. Allochtone 

leerlingen gaan meer vooruit in het voortgezet onderwijs dan autochtone leerlingen, 

maar hun bereikte schoolsucces is lager als gevolg van een slechtere start. In het 

tweede hoofdstuk van dit proefschrift werd gerapporteerd dat in Friesland het 

streefniveau van de ouders lager is. In hoofdstuk 3 is aangetoond dat Friese 

leerlingen ondergeadviseerd worden ten opzichte van de leerlingen in de rest van 

Nederland. Deze twee kenmerken hebben een negatieve invloed op het schoolsucces 

van leerlingen en zouden daarom tot gevolg kunnen hebben dat het schoolsucces van 

leerlingen in Friesland minder gunstig is. 
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 Een ander relevant aspect is de invloed van de thuistaal en meertaligheid op het 

schoolsucces. In Friesland spreken veel leerlingen thuis een andere taal (het Fries) 

dan op school. Ze zijn daardoor meertalig. Een internationale literatuurstudie naar de 

invloed van meertaligheid op de prestaties leverde enig bewijs dat meertaligheid 

leidt tot betere prestaties op het cognitieve en communicatieve vlak (Herder & De 

Bot, 2005). Analyses van het spreken van Fries of Nederlands dialect in de 

thuissituatie lieten echter geen eenduidig beeld zien (Jansen Heijtmajer & Cremers, 

1993; Boves & Vousten, 1996; De Jong & Riemersma, 1996; Driessen & Withagen, 

1999; Ytsma, 1999; Kraaykamp, 2005). Sommige van deze studies toonden een 

negatief effect aan van thuistaal op de prestaties, andere toonden aan dat er geen 

effect was van thuistaal op de prestaties. Uit de analyses in hoofdstuk 5 bleek dat 

meertaligheid, gedefinieerd als het thuis tweetalig worden opgevoed (in het 

Nederlands en in een andere taal), geen invloed had op de bereikte onderwijspositie, 

maar wel op de examencijfers van leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies. 

Deze waren voor tweetalig opgevoede leerlingen lager. Leerlingen die alleen 

Friestalig of in een Nederlands dialect opgevoed werden, bereikten een iets hogere 

onderwijspositie dan alleen Nederlandstalig opgevoede leerlingen, maar er waren 

geen verschillen in examencijfer. 

 Verschillen in schoolsucces die niet verklaard kunnen worden door de prestaties, 

zijn in strijd met het meritocratische ideaal van het Nederlandse onderwijs. Het 

meritocratische gehalte van het voortgezet onderwijs blijkt voornamelijk in het 

geding te zijn op keuze- en selectiemomenten, zoals het advies, de plaatsing in het 

eerste jaar en de vakkenkeuze 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 schoolsucces duidelijk afgenomen ten opzichte 

van de effecten hiervan op het schoolsucces in het basisonderwijs (Meijnen, 2004). 

Een eventueel regio-effect op schoolsucces, naast en boven effecten van eerdere 

prestaties, is bezien vanuit het meritocratische ideaal echter eveneens een duidelijke 

aanwijzing van gebrekkig functionerend onderwijs. 

 

6.5 Methode 

 

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn dezelfde analyses uitgevoerd als in 

het onderzoek naar het schoolsucces van de Friese leerlingen met ten hoogste een 

vmbo-advies. Twee aspecten van het schoolsucces van leerlingen met tenminste een 

vmbo/havo-advies zijn in acht genomen: de jaarlijkse bereikte onderwijspositie tot 

en met het zesde cohortjaar en het gemiddelde examencijfer. Met behulp van 

meerniveau-analyses is onderzocht of hierin verschillen zijn tussen leerlingen in 

Friesland en leerlingen in de rest van Nederland, en door welke leerlingkenmerken 

eventuele verschillen verklaard worden.  

 

6.5.1 Data 

 

Voor de analyses is gebruik gemaakt van gegevens uit VOCL'99. Dit bestand bestaat 

uit gegevens van 19.391 leerlingen die op 126 scholenvestigingen zaten. De 

leerlingen zaten in het schooljaar 1999/2000 in de eerste klas. De leerlingen zijn 
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geselecteerd op basis van een tweetraps-steekproef van schoolvestigingen en 

leerlingen. Alle eerstejaars leerlingen op de geselecteerde vestigingen zijn betrokken 

in het onderzoek. Meerniveau-analyse was daarom de aangewezen methode voor de 

analyses, omdat hiermee recht wordt gedaan aan de trapsgewijze manier van 

steekproeftrekking. De leerlingen vormden het laagste niveau, de schoolvestiging 

het hoogste. Analyse van de representativiteit van VOCL’99 wees uit dat het voor 

leerlingen in Friesland negatieve verschil in onderwijsniveau in vergelijking tot 

leerlingen in de rest van Nederland uitvergroot is in de steekproef. Het gemiddelde 

cijfer – berekend per onderwijstype – op het Centraal Schriftelijk Examen is voor de 

Friese leerlingen in de steekproef hoger dan het populatiebrede gemiddelde van 

Friese leerlingen. In analyses waarin niet gecorrigeerd is voor kenmerken van de 

leerling kan daardoor vertekening van de resultaten optreden. In analyses waarin wel 

gecorrigeerd is voor deze kenmerken zal dit waarschijnlijk niet het geval zijn. 

Het onderzoek is beperkt tot leerlingen die tenminste een vmbo/havo-advies 

hebben gekregen. In de steekproef heeft 43,3 procent van de leerlingen in Friesland 

tenminste een vmbo/havo-advies, tegenover 51,1 procent van de leerlingen in de rest 

van Nederland. 

 Van de leerlingen is de onderwijspositie tot en met het zesde cohortjaar bekend. 

Dit houdt in dat leerlingen vijf jaren voortgezet onderwijs hebben genoten. Alleen 

die leerlingen van wie alle informatie op de gebruikte variabelen beschikbaar is, zijn 

bij de analyse van de onderwijspositie betrokken. Dit resulteerde in een 

onderzoeksgroep van 6.252 leerlingen; 306 in Friesland en 5.946 in de rest van 

Nederland. De examencijfers zijn van zowel de onvertraagde als de vertraagde 

leerlingen bekend voor zover zij examen hebben gedaan in 2006 of eerder. Dit 

betekent dat van de leerlingen, die binnen zeven jaar na de start in het voortgezet 

onderwijs examen hebben gedaan, de cijfers bekend zijn. De omvang van de 

onderzoeksgroep bij de analyse van de examencijfers was ietwat kleiner dan die bij 

de analyses van de onderwijspositie, namelijk 5.777 leerlingen (279 in Friesland en 

5.498 in de rest van Nederland), omdat een aantal leerlingen geen examen had 

gedaan en omdat van een aantal leerlingen de cijfers niet bekend waren. Verderop 

wordt beschreven of er sprake is van selectieve uitval.  

 

6.5.2 Variabelen 

 

Criteriumvariabelen 

Er zijn twee indicatoren gebruikt voor het schoolsucces van leerlingen. De eerste is 

de onderwijspositie op de leerjarenladder. De score op de leerjarenladder is bepaald 

door het leerjaar en onderwijstype waarin de leerling zit. 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 deze top te komen 

(Bosker & Van der Velden, 1989). 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 dezelfde score als het afgelopen jaar, net 

als leerlingen die afstromen naar één onderwijstype lager, maar wel overgaan. Van 

alle leerlingen is vanaf het advies en tot en met het zesde cohortjaar jaarlijks de 

score op de leerjarenladder bepaald. Het vmbo is ingedeeld in drie niveaus die als 
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volgt overeenkomen met de oude niveaus: het leerwegondersteunend onderwijs en 

het leerwerktraject zijn gelijk aan het voormalige ivbo, de basisberoepsgerichte 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 categorie ingedeeld. Hoewel het 

leerwegondersteunend onderwijs formeel geen apart niveau is, is het wel als aparte 

categorie opgenomen in de analyses. De reden hiervoor is dat het niveau van 

leerlingen, die in aanmerking komen voor het leerwegondersteunend onderwijs, 

meestal wat lager is dan dat van de andere vmbo-leerlingen.  

 Omdat in het zesde cohortjaar de onderwijspositie van veel onvertraagde 

leerlingen, die na het succesvol afleggen van het vmbo-examen naar het mbo zijn 

gegaan, ontbreekt, is bij de meerniveau-analyse van de onderwijspositie in het zesde 

cohortjaar een dummy opgenomen die aangeeft of de onderwijspositie nog bekend 

was. De ontbrekende onderwijspositie is vervangen door de waarde nul, zodat alle 

analyses van de onderwijspositie betrekking hebben op hetzelfde aantal leerlingen. 

Deze constructie is toegepast voor 8,9 procent van de Friese leerlingen en voor 5,1 

procent van de leerlingen in de rest van Nederland. Het ontbreken van de in het 

zesde cohortjaar bereikte onderwijspositie van de onvertraagde vmbo-leerlingen 

heeft tot gevolg dat de gemiddelde bereikte onderwijspositie in dat jaar enigszins 

overschat wordt, omdat juist de leerlingen die examen deden in een lager 

onderwijstype (namelijk de vmbo-leerlingen) niet zijn meegeteld.  

 De tweede indicator voor het schoolsucces is het gemiddelde cijfer op het 

Centraal Schriftelijk Examen. Van de eerste keer dat leerlingen centraal examen 

hebben gedaan is het gemiddelde cijfer berekend over de vakken. Herkansingen zijn 

niet meegeteld. 

 

Predictorvariabelen 

De belangrijkste predictorvariabele is de provincie. In het VOCL-bestand hebben 

alle leerlingen een provinciecode, die aangeeft in welke provincie de leerling woont. 

De code is verkregen uit het basisbestand dat het CBS bij de start van VOCL’99 

heeft aangelegd. Voor de vergelijking van leerlingen in Friesland met leerlingen in 

de rest van Nederland is de informatie over de provincie gedichotomiseerd. De 

dichotome variabele is Friesland genoemd en bestaat uit de categorieën Friesland en 

rest Nederland. De overige predictorvariabelen omvatten de volgende 

leerlingkenmerken: 

- De score op de Entreetoets is gebruikt als maatstaf voor de prestaties bij 

aanvang van het voortgezet onderwijs. De toets bestaat uit de onderdelen taal, 

rekenen en informatieverwerking. De betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) van 

de totale toets is 0,90, die van de afzonderlijke onderdelen bedraagt 

respectievelijk 0,74, 0,83 en 0,79. De maximumscore is 60.  

- Het schooladvies dat de leerling aan het einde van het basisonderwijs heeft 

ontvangen 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 gescoord: 4,5 = vmbo gemengde en theoretische leerweg/havo, 5 = 

havo, 5,5 = havo/vwo en 6 = vwo. Wanneer het advies als predictorvariabele in 

de analyses is opgenomen, is omwille van de interpreteerbaarheid de z-score 
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gebruikt. In alle andere gevallen is de oorspronkelijke score van de variabele 

gebruikt. 

- Sociaal-economische status (ses). In een vragenlijst, die in het eerste cohortjaar 

is afgenomen bij de ouders van de cohortleerlingen, is gevraagd naar het 

opleidingsniveau van beide ouders. De sociaal-economische status van de 

leerling is bepaald op basis van het hoogst behaalde diploma binnen het gezin. 

Er zijn 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 enkele leerling voor. 

- Sekse. De informatie over de sekse van de leerlingen is verkregen uit de 

administraties van de scholen waarop de cohortleerlingen 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 oudervragenlijst, 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 leerlingvragenlijst, die afgenomen is in het 

eerste cohortjaar. Een voorbeeld van een item luidt: “Bij het leren stel ik … 

eisen aan mezelf”, met als antwoordmogelijkheden 1 = geen hoge, 2 = een 

beetje hoge, 3 = vrij hoge en 4 = hoge. De negen items vormen samen een 

redelijk betrouwbare schaal, met een Cronbach’s alpha 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 

prestatiemotivatie weergeeft. 

- Streefniveau van de 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: 1 = vmbo leerwegondersteunend onderwijs, 2 = vmbo basis- of 

kaderberoepsgerichte leerweg, 3 = vmbo, 4 = vmbo gemengde of theoretische 

leerweg of mbo, 5 = havo of hbo en 6 = vwo of wo. Indien de ouders 'geen 

mening' hebben ingevuld, wat in 5,8 procent van de gevallen zo is, dan is het 

advies van de leerling als vervanging genomen. Bij gecombineerde adviezen is 

het laagste onderwijstype bepalend. Wanneer het advies niet bekend was, is het 

antwoord 'geen mening' als ontbrekend gescoord. 

- Thuistaal. In de oudervragenlijst is gevraagd 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 

leerlingen 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 vermeld spreken.  
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In de analyses van de examencijfers zijn tevens 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 blijven 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 opgestroomd 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 

leerjarenladder, waarbij alleen rekening is gehouden met het onderwijstype en 

niet met het leerjaar. Leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs of een 

leerwerktraject hebben gevolgd, zijn ingedeeld op het niveau 

leerwegondersteunend onderwijs, ongeacht de gevolgde leerweg. Het 

leerwegondersteunend onderwijs staat voor de score 2, de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo krijgen de score 3, de gemengde en 

theoretische leerweg van het vmbo de score 4, havo score 5 en vwo score 6. 

Vervolgens is de score voor het onderwijstype waarin examen is gedaan, 

verminderd met de adviesscore. Een positieve uitkomst betekent opstroom en 

een negatieve uitkomst afstroom.  

 

In Tabel 6.1 zijn de verdelingskenmerken van de beschreven variabelen 

weergegeven. Om de tabel niet nodeloos lang te maken, is ervoor gekozen de 

variabele ‘provincie’ niet op te nemen. De laatste drie kolommen van de tabel zijn 

gewijd aan de verschillen tussen Friesland en de rest van Nederland. In de 

kolommen ‘Friesland’ en ‘rest NL’ staan de gemiddelde scores vermeld op de 

variabelen voor respectievelijk de leerlingen in Friesland en in 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. In de meest rechtse 

kolom zijn de effectgroottes weergegeven.  
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Tabel 6.1  
 
Verdelingskenmerken van de variabelen 

  Gem Min Max SD 
z-score 

Min 
z-score 

Max % Friesland Rest NL 

Cohen’s d of h 
(voor 

percentages) 

Advies  5,21 4,50 6,00 0,51 -1,41 1,55  5,10** 5,22 0,24 

Onderwijspos jr. 5 8,93 4,00 11,00 0,98    8,72** 8,94 0,22 

Onderwijspos jr. 6
a
 10,14 6,00 11,00 1,10    9,94** 10,15 0,19 

Toets 44,30 10,28 60,00 7,30 -4,66 2,15  41,90** 44,42 0,35 

% Friesland        4,89    

Ses 4,44 2,00 7,00 1,06 -2,30 2,42  4,42 4,44 0,02 

% Meisjes       51,36 48,69% 51,50% 0,03 

% Allochtoon       12,56 10,13% 12,78% 0,07 

Presmo 2,89 1,00 4,00 0,43 -4,39 2,57  2,90 2,89 0,02 

Streefniv. ouders 4,98 1,00 6,00 0,65 -6,11 1,57  4,76** 4,99 0,35 

Thuistaal         **   

   Alleen  
   Nederlands 

      81,59 49,02% 83,27% 0,33 

   Tweetalig       5,09 6,21% 5,03% 0,05 

   Fries of NL 
   dialect  

      11,55 43,79% 9,89% 0,62 

   Overige.taal       1,78 0,98% 1,82% 0,07 

% Zittenblijven       16,83 15,77% 16,88% 0,03 

Doorstroom -0,14 -3,50 1,50 0,71 -4,71 2,29  -0,24* -0,13 0,15 

Onderwijstype 
examen 

       **   

   Vmbo lwoo/lwt       0,16 0,36% 0,15% 0,04 

   Vmbo bbl       0,76 0,36% 0,78% 0,06 

   Vmbo kbl       2,79 6,09% 2,62% 0,17 

   Vmbo gl       1,35 0,36% 1,40% 0,12 

   Vmbo tl       19,65 28,67% 19,19% 0,18 

   Havo       40,40 34,41% 40,71% 0,09 

   Vwo       34,90 29,75% 35,16% 0,08 

Examencijfer 6,45 2,39 9,13 0,75    6,68** 6,44 0,32 

Noten. 
a 
Leerlingen voor wie de waarde nul is ingevuld, omdat informatie over de onderwijspositie ontbrak (zie 

beschrijving onderwijspositie) , zijn niet meegerekend. Lwoo/lwt = leerwegondersteunend onderwijs/ 
leerwerktraject, bbl = basisberoepsgerichte leerweg, kbl = kaderberoepsgerichte leerweg, gl = gemengde 
leerweg, tl = theoretische leerweg. Voor de effectgroottes Cohen’s d en h geldt volgens Cohen (1988) dat 
0,20 een zwak, 0,50 een matig en 0,80 een sterk effect is. 
** p < 0,01 ; * p < 0,05. 

 

6.5.3 Selectiviteit van de uitval 

 

Nagegaan is of er sprake is van selectieve uitval binnen de steekproef. Van de 

leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies, heeft in Friesland 12,8 procent en 

in de rest van Nederland 10,0 procent geen valide waarde op de onderwijspositie in 

het zesde jaar. Deze leerlingen hebben voortijdig de school verlaten of zijn door 

wisseling van school uit het oog verloren. Uiteindelijk is echter 33,8 procent van de 

leerlingen in Friesland niet bij de analyse betrokken en 28,4 procent in de rest van 

Nederland. De reden hiervoor is dat deze leerlingen niet op alle in de analyse 
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gebruikte variabelen een valide waarde hebben. De uitval onder deze groep 

leerlingen blijkt voor een aantal variabelen selectief te zijn (de hierna genoemde 

verschillen in scores hebben betrekking op de ongestandaardiseerde score op de 

variabelen). Leerlingen in Friesland die wel bij de analyses zijn betrokken, scoren in 

vergelijking tot de uitgevallen leerlingen, 0,19 hoger op advies (p < 0,01) en 0,21 

hoger op de onderwijspositie in het vijfde jaar (p < 0,05). De geselecteerde 

leerlingen deden wat vaker examen in een hoger onderwijstype (p < 0,01) en bleven 

10,4 procent minder vaak zitten (p < 0,05). Leerlingen in de rest van Nederland die 

wel bij de analyses zijn betrokken, scoren in vergelijking tot de uitgevallen 

leerlingen, 0,11 hoger op advies, hebben in het vijfde en zesde jaar een hogere 

onderwijspositie (respectievelijk 0,25 en 0,15), scoren 2,76 punten hoger op de 

Entreetoets, 0,13 hoger op sociaal-economische status, 0,08 hoger op streefniveau 

van de ouders, 0,18 hoger op gemiddeld examencijfer en 0,18 hoger op doorstroom. 

De geselecteerde groep bestaat uit 9,68 procent minder allochtonen, er zijn kleine 

verschillen (ten hoogste 2,5 procent) in thuistaal, de leerlingen deden vaker examen 

in een hoger onderwijstype en bleven 6,3 procent minder vaak zitten (alle effecten p 

< 0,01).  

 De uitval in de rest van Nederland lijkt dus selectiever te zijn dan in Friesland. 

Dit heeft tot gevolg dat de resultaten van de analyses waarin niet gecorrigeerd wordt 

voor kenmerken van de leerlingen mogelijk enigszins vertekend zijn. Daar waar 

deze correctie wel toegepast is, zal waarschijnlijk geen vertekening van de resultaten 

optreden. 

 De uitval van leerlingen die wel bij de analyse van de onderwijspositie zijn 

betrokken, maar niet bij de analyse van de examencijfers, is in Friesland iets hoger 

dan in de rest van Nederland (respectievelijk 8,8 procent en 7,5 procent). De 

verschillen in selectiviteit van de uitval zijn echter verwaarloosbaar klein.  

 

6.6 Resultaten 

 

In de meerniveau-analyses dienen bij de categoriale variabelen de volgende 

categorieën als referentiecategorie: bij de variabele ‘Friesland’ de leerlingen in de 

rest van Nederland, bij de variabele ‘provincie’ de leerlingen in Friesland, bij sekse 

de jongens, bij etniciteit de autochtonen, bij zittenblijven de leerlingen die niet zijn 

blijven zitten, bij thuistaal de leerlingen die alleen Nederlands spreken en bij 

onderwijstype in het examenjaar het havo. Omwille van de interpreteerbaarheid is in 

de meerniveau-analyses van de niet-categoriale predictorvariabelen de 

gestandaardiseerde score (z-score) gebruikt, zodat het gemiddelde nul is en de 

standaarddeviatie één. Standaardisatie vond plaats op basis van de 6.252 cases die 

betrokken zijn bij de analyse van de onderwijspositie. 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 gebruik gemaakt is van 

dezelfde z-scores als bij de analyse van de onderwijspositie. De criteriumvariabelen 

zijn niet gestandaardiseerd, zodat aan de effecten van de predictorvariabelen direct 

te zien is wat de invloed daarvan is op de oorspronkelijke score op de 

criteriumvariabele en aan het intercept direct te zien is wat de gemiddelde score is 

op de criteriumvariabele voor leerlingen met de code ‘0’ op alle categoriale 

variabelen (de referentiecategorieën). 
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6.6.1 Verschil in schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en in de rest van 

    Nederland 

 

Bereikte onderwijspositie 

Aan de hand van meerniveau-analyse is de jaarlijkse onderwijspositie 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 6.2. Voor elk jaar is een Startmodel getoetst, waarin te zien is 

of er verschillen zijn in onderwijspositie tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland. Daarna is voor elk jaar een model getoetst met de score op de Entreetoets 

als covariaat. Dit model (in de tabel Toetsmodel genoemd) maakt inzichtelijk of 

verschillen in onderwijspositie tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland kunnen worden verklaard door de prestaties bij aanvang. Vervolgens is 

het Adviesmodel getoetst. In dit model is, naast de prestaties, gecontroleerd voor het 

advies van de leerling (behalve natuurlijk in het model met het advies als 

criteriumvariabele). Omdat gecorrigeerd is voor de prestaties, is het effect van 

advies op te vatten als het effect van onjuiste advisering. Immers, dat deel van het 

advies dat samenhangt met de prestaties, is al opgenomen in het model door de 

variabele ‘toets’. Tot slot is het Eindmodel getoetst. Hieraan zijn, naast de prestaties 

en het advies, de leerlingkenmerken toegevoegd, zodat te zien is of de gevonden 

effecten verklaard 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 variabelen 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 onderzocht 

voor de onderwijsposities in het vijfde en zesde jaar. 

In de Startmodellen van Tabel 6.2 is te zien dat de onderwijspositie van Friese 

leerlingen niet significant lager is. In de Toetsmodellen is vervolgens te zien dat er 

eveneens geen verschil is na correctie voor de prestaties bij aanvang. In het 

Toetsmodel met het advies als criteriumvariabele duidt het feit, dat er geen verschil 

is in onderwijspositie tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland, erop 

dat Friese leerlingen niet een lager advies krijgen bij gelijke prestaties. Er is dus 

geen sprake van onderadvisering bij Friese leerlingen met tenminste een vmbo/havo-

advies. Deze conclusie lijkt tegenstrijdig met de eerdere bevinding in hoofdstuk 3 

dat Friese leerlingen met een hoog prestatieniveau worden ondergeadviseerd. 

Waarschijnlijker is echter dat het deel Friese leerlingen met gemiddelde prestaties – 

die niet ondergeadviseerd worden – de onderadvisering van de hoog presterende 

leerlingen verdoezelt. In de Adviesmodellen is af te lezen dat er na correctie voor het 

advies tot en met het vijfde jaar wederom geen verschillen in bereikte 

onderwijspositie gevonden worden tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland. In het zesde jaar is er een klein positief effect van de interactie tussen 

Friesland en het advies. Ten opzichte van leerlingen in de rest van Nederland hebben 

Friese leerlingen met een hoger advies bij gelijke prestaties – een overadvies – een 

hogere onderwijspositie. 
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Tabel 6.2 
 
Effecten van leerlingkenmerken op de jaarlijkse onderwijspositie 

  
Op. advies 
β (SE) 

Op. jr. 1 
β (SE) 

Op. jr. 2 
β (SE) 

Op. jr. 3 
β (SE) 

Op. jr. 4 
β (SE) 

Op. jr. 5 
β (SE) 

Op. jr. 6 
β (SE) 

Startmodel        

Intercept 
5,115 

(,036)** 
5,032 

(,062)** 
6,137 

(,051)** 
6,948 

(,060)** 
7,894 

(,052)** 
8,780 

(,050)** 
10,031 
(,047)** 

Friesland 
-,049 
(,109) 

-,053 
(,151) 

-,163 
(,152) 

-,096 
(,185) 

-,131 
(,167) 

-,176 
(,161) 

-,230 
(,155) 

Toetsmodel        

Intercept 
5,171 

(,027)** 
5,093 

(,053)** 
6,221 

(,037)** 
7,060 

(,042)** 
8,001 

(,033)** 
8,878 

(,031)** 
10,079 
(,033)** 

Toets 
,236 

(,005)** 
,204 

(,005)** 
,309 

(,007)** 
,432 

(,010)** 
,469 

(,010)** 
,475 

(,011)** 
,411 

(,013)** 

Friesland 
-,040 
(,083) 

-,085 
(,131) 

-,155 
(,114) 

-,113 
(,135) 

-,100 
(,111) 

-,117 
(,105) 

-,172 
(,112) 

Adviesmodel        

Intercept  
5,128 

(,045)** 
6,261 

(,027)** 
7,093 

(,036)** 
8,025 

(,028)** 
8,897 

(,026)** 
10,080 
(,028)** 

Toets  
,080 

(,004)** 
,181 

(,007)** 
,294 

(,010)** 
,326 

(,011)** 
,334 

(,012)** 
,304 

(,015)** 

Advies  
,267 

(,005)** 
,277 

(,008)** 
,296 

(,011)** 
,299 

(,012)** 
,296 

(,013)** 
,225 

(,016)** 

Friesland  
-,091 
(,109) 

-,118 
(,088) 

-,094 
(,117) 

-,052 
(,095) 

-,061 
(,090) 

-,102 
(,101) 

Friesland x 
advies 

 
-,001 
(,021) 

,049 
(,034) 

,042 
(,048) 

,061 
(,052) 

,065 
(,055) 

,128 
(,066)* 

Eindmodel        

Intercept 
5,192 

(,023)** 
5,147 

(,042)** 
6,223 

(,024)** 
7,027 

(,030)** 
7,951 

(,024)** 
8,820 

(,023)** 
9,976 

(,029)** 

Toets 
,177 

(,005)** 
,067 

(,004)** 
,160 

(,007)** 
,265 

(,010)** 
,296 

(,011)** 
,305 

(,012)** 
,284 

(,015)** 

Advies  
,238 

(,005)** 
,225 

(,008)** 
,218 

(,011)** 
,216 

(,013)** 
,217 

(,013)** 
,160 

(,017)** 

Ses 
,044 

(,005)** 
,019 

(,004)** 
,060 

(,006)** 
,111 

(,009)** 
,126 

(,010)** 
,139 

(,010)** 
,130 

(,013)** 

Sekse 
,022 

(,009)** 
,000 

(,007) 
,108 

(,011)** 
,175 

(,016)** 
,175 

(,018)** 
,164 

(,019)** 
,208 

(,024)** 

Etniciteit 
-,032 

(,016)* 
-,013 
(,012) 

-,010 
(,019) 

-,003 
(,027) 

,004 
(,030) 

-,005 
(,033) 

-,033 
(,040) 

Presmo 
-,014 

(,005)** 
-,002 
(,004) 

,011 
(,006)* 

,047 
(,008)** 

,041 
(,009)** 

,035 
(,010)** 

,030 
(,012)** 

Streefniv. 
ouders 

,149 
(,005)** 

,071 
(,005)** 

,115 
(,007)** 

,164 
(,010)** 

,166 
(,011)** 

,147 
(,012)** 

,119 
(,015)** 

Thuistaal        

   Tweetalig 
-,056 

(,022)** 
-,034 

(,017)* 
,006 

(,027) 
,058 

(,038) 
,038 

(,042) 
,024 

(,046) 
,036 

(,056) 

   Fries of NL  
   dialect 

,011 
(,019) 

,002 
(,015) 

,027 
(,024) 

,036 
(,033) 

,010 
(,036) 

,045 
(,038) 

,089 
(,047)* 

   Overige taal 
-,041 
(,038) 

-,015 
(,029) 

,102 
(,047)* 

,242 
(,066)** 

,236 
(,074)** 

,292 
(,079)** 

,359 
(,097)** 

Friesland 
-,023 
(,072) 

-,106 
(,105) 

-,099 
(,079) 

-,077 
(,100) 

-,002 
(,078) 

-,040 
(,078) 

-,124 
(,096) 

Friesland x 
advies 

 
,016 

(,022) 
,056 

(,036) 
,039 

(,050) 
,047 

(,055) 
,076 

(,059) 
,170 

(,073)** 

Friesland x 
streefniv. 

-,029 
(,024) 

-,038 
(,020)* 

-,022 
(,032) 

-,011 
(,045) 

,007 
(,049) 

-,035 
(,053) 

-,090 
(,065) 

Noten. Op. jr. = onderwijspositie jaar. 
** p < 0,01 ; * p < 0,05. 
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De Eindmodellen in Tabel 6.2 tonen aan dat de gevonden resultaten niet veranderen 

nadat gecontroleerd is voor de leerlingkenmerken. Alleen het significante effect van 

de interactie tussen Friesland en het advies op de onderwijspositie in het zesde jaar 

is iets groter geworden. Het getoetste effect van de interactie tussen Friesland en het 

streefniveau van de ouders blijkt alleen significant te zijn voor de onderwijspositie 

in het eerste cohortjaar. In het eerste jaar is het positieve effect van het streefniveau 

op de bereikte onderwijspositie in Friesland iets kleiner dan in de rest van 

Nederland. Toetsing van de interacties tussen Friesland en de andere 

leerlingkenmerken wees uit dat er een negatief effect is van de interactie tussen 

Friesland en toets (respectievelijk β = -0,103; SE = 0,047; p < 0,05 en β = -0,242; SE 

= 0,058; p < 0,01) op zowel de onderwijspositie in het vijfde als in het zesde jaar. 

Opname van dit interactie-effect deed het interactie-effect tussen Friesland en advies 

groter worden, waardoor er nu ook een positieve interactie gevonden werd tussen 

beide variabelen in het vijfde jaar (in het vijfde jaar β = 0,120; SE = 0,062; p < 0,05 

en in het zesde jaar β = 0,273; SE = 0,077; p < 0,01). In het vijfde jaar bleek 

bovendien dat tweetalig opgevoede leerlingen in Friesland een lagere 

onderwijspositie hebben (β = -0,495; SE = 0,191; p < 0,01). 

 Voor de overige leerlingkenmerken geldt dat er in het vijfde en zesde cohortjaar 

nog een positief effect is van sociaal-economische status, prestatiemotivatie en 

streefniveau van de ouders en dat meisjes een hogere onderwijspositie behalen. Ook 

het advies blijkt naast de toetsprestaties nog steeds een positief effect te hebben. 

Leerlingen die in een overige taal opgevoed worden hebben een hogere 

onderwijspositie bereikt dan leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken, en in het 

zesde jaar is de bereikte onderwijspositie van leerlingen die thuis Fries of 

Nederlands dialect spreken iets hoger. Etniciteit heeft geen invloed op de 

onderwijspositie in het vijfde en zesde jaar.  

  

Opstroom, afstroom en zittenblijven  

Omdat de bereikte onderwijspositie, na correctie voor het aanvangsniveau, van 

leerlingen beïnvloed wordt door afstroom naar een lager onderwijstype, opstroom 

naar een hoger onderwijstype 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 uiteindelijk vaak gunstiger om een jaar te blijven zitten in een 

hoger onderwijstype, dan om niet te blijven zitten, maar wel af te stromen naar een 

lager onderwijstype. Daardoor daalt namelijk het niveau waarop de leerling examen 

zal doen.  

 In Tabel 6.3 is te zien in welke mate leerlingen afstromen, opstromen en 

zittenblijven. Om de afstroom en opstroom inzichtelijk te maken, is per 

adviescategorie aangegeven welk percentage leerlingen met het betreffende advies 

examen heeft gedaan in welk onderwijstype. De basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg van het vmbo zijn qua niveau aan elkaar gelijkgesteld, evenals dat de 

gemengde en theoretische leerweg van het vmbo aan elkaar gelijkgesteld zijn. De 

lege cellen in de tabel betekenen dat het percentage nul is. In de grijsgekleurde 

cellen staan de percentages vermeld waarbij het advies en het onderwijstype in het 

examenjaar met elkaar overeenkomen (Bij het vmbo/havo-advies is er vanuit gegaan 

dat het vmbo-gedeelte van het advies staat voor vmbo gemengde en theoretische 

leerweg). Alle cellen boven de grijze blokken tonen de afstroom aan en alles onder 
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de grijze blokken de opstroom. De percentages afstroom en opstroom zijn per advies 

vermeld.  

 
Tabel 6.3 
 
Procentuele verdeling per advies van onderwijstype in het examenjaar en frequentie waarin afstroom en 
opstroom plaatsvindt, en percentage zittenblijvers per advies 

    Advies 

  Onderwijstype examen Vmbo/havo Havo Havo/vwo Vwo Totaal 

Vmbo lwoo/lwt   0,8   

Vmbo bbl 1,1     

Vmbo kbl 14,6 3,6 0,8 7,1  

Vmbo gl  1,8    

Vmbo tl 58,4 25,0 11,7   

Havo 21,3 48,2 40,0 14,3  

Vwo 4,5 21,4 46,7 78,6  

Afstroom 15,7 30,4 13,3 21,4 17,92 

Opstroom 4,5 21,4 0,0 0,0 5,73 

Friesland 

Zittenblijven 16,9 16,1 16,7 0,0 15,77 

Vmbo lwoo/lwt 0,3 0,1 0,1   

Vmbo bbl 2,8 0,4 0,1 0,1  

Vmbo kbl 8,6 1,7 0,9   

Vmbo gl 2,5 1,0 2,0 0,1  

Vmbo tl 46,5 17,2 12,3 1,3  

Havo 33,4 53,1 45,1 18,3  

Vwo 5,8 26,5 39,4 80,1  

Afstroom 11,7 20,4 15,5 19,9 17,22 

Opstroom 5,8 26,5 0,0 0,0 10,66 

Rest NL 

Zittenblijven 18,0 21,1 15,7 8,9 16,88 

 

Het meest in het oog springend in Tabel 6.3 is dat Friese leerlingen met een havo-

advies duidelijk vaker afstromen en minder vaak opstromen, dan leerlingen in de 

rest van Nederland met een havo-advies. Daarnaast is de afstroom van Friese 

leerlingen met een vmbo/havo-advies iets hoger. In de laatste kolom is de totale 

afstroom en opstroom vermeld. Deze zijn berekend door het gewogen gemiddelde te 

nemen van de percentages per advies. Aan de gewogen percentages is te zien dat 

Friese leerlingen minder vaak opstromen. Netto (afstroom-/-opstroom) is er sprake 

van 5,6 procent vaker afstroom in Friesland. Als de afgestroomde en opgestroomde 

leerlingen allemaal precies één onderwijstype zouden afstromen respectievelijk 

opstromen, dan resulteert dit in een achterstand in onderwijspositie van 0,06 punten 

(5,6 gedeeld door 100) in Friesland. Vergelijkt men echter de in Tabel 6.1 vermelde 

gemiddelde scores voor Friesland en de rest van Nederland op de variabele 

‘doorstroom’, waarbij bij de berekening 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 variabele ‘doorstroom’ is voor 

Friesland 0,11 punten negatiever dan in de rest van Nederland (p < 0,05). De Friese 
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leerlingen stromen dus iets vaker en verder af dan leerlingen in de rest van 

Nederland. Door het uitvoeren van een meerniveau-analyse met de variabele 

‘doorstroom’ als criterium is dit verschil nader onderzocht. Hieruit bleek dat de 

doorstroom van Friese leerlingen inderdaad 0,11 punten negatiever is, maar dit 

verschil is niet significant. De trend dat Friese leerlingen vaker afstromen dan 

leerlingen in de rest van Nederland verdween na correctie voor prestaties, advies en 

de andere leerlingkenmerken. De resultaten van deze analyse staan in Bijlage A 

Tabel 1.  

 In Tabel 6.3 is eveneens per advies aangegeven welk deel van de leerlingen met 

vertraging in het examenjaar is aangekomen. Hieraan is te zien dat alleen de Friese 

leerlingen met een havo/vwo-advies iets vaker lijken te blijven zitten dan leerlingen 

met hetzelfde advies in de rest van Nederland. Voor de andere adviescategorieën 

geldt dat leerlingen in de rest van Nederland vaker blijven zitten dan Friese 

leerlingen. In de kolom ‘Totaal’ is te zien dat het gemiddelde percentage 

zittenblijvers weinig verschilt tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland. In Tabel 6.1 werd gerapporteerd dat dit verschil niet significant is. 

Leerlingen in Friesland hebben niet minder of meer vertraging opgelopen door 

zittenblijven dan leerlingen in de rest van Nederland. Toetsing met meerniveau-

analyse, waarbij tevens gecorrigeerd is voor de leerlingkenmerken, levert dezelfde 

conclusie op. De resultaten hiervan staan in Tabel 1 en 2 van Bijlage A.  

 

Examencijfers 

In Tabel 6.1 is af te lezen dat het gemiddelde examencijfer van leerlingen in 

Friesland hoger is dan dat van leerlingen in de rest van Nederland. In hoofdstuk 2 is 

in Tabel 2.7 te zien dat, wanneer het gemiddelde examencijfer berekend wordt per 

advies en uitgesplitst naar het onderwijstype waarin examen afgelegd is, Friese 

leerlingen ook dan nog een hoger gemiddeld examencijfer hebben dan leerlingen in 

de rest van Nederland. Met behulp van meerniveau-analyse is vervolgens onderzocht 

welke invloed schoolloopbaankenmerken en kenmerken van de leerlingen hebben op 

de verschillen in gemiddeld examencijfer. De resultaten van deze analyse staan in 

Tabel 6.4.  

 In het Startmodel wordt bevestigd dat het gemiddelde examencijfer hoger is in 

Friesland. Het verschil bedraagt 0,25 punten. Het vermoeden bestaat dat de trend 

van de sterkere afstroom in Friesland, voordat gecorrigeerd is voor 

leerlingkenmerken, een deel van het verschil in examencijfer kan verklaren. Dit 

vermoeden is gebaseerd op het feit dat dit tevens in geringe mate het geval was voor 

de leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies, zoals bleek in het vijfde hoofdstuk 

van dit proefschrift. De sterkere mate van afstroom zou namelijk tot gevolg kunnen 

hebben dat leerlingen in Friesland in een lager onderwijstype terechtkomen dan 

leerlingen met eenzelfde prestatieniveau in de rest van Nederland. Hierdoor zouden 

de examens voor de Friese leerlingen makkelijker moeten zijn, waardoor zij hogere 

cijfers halen. In het Stroommodel is getoetst of deze hypothese juist is. In dit model 

is te zien dat afgestroomde leerlingen inderdaad een hoger examencijfer hebben en 

dat correctie voor de doorstroom tot gevolg heeft dat het verschil in gemiddeld 

examencijfer tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland iets afneemt. 

Het verschil in examencijfer blijft echter nog vrij groot. In het volgende model is 

ook gecorrigeerd voor de overige schoolloopbaankenmerken. Dit heeft tot gevolg 
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dat het verschil in gemiddeld examencijfer toeneemt. Het advies is niet in het model 

opgenomen, vanwege de directe relatie tussen het onderwijstype in het examenjaar 

en het advies en de variabele ‘doorstroom’. In het Eindmodel is voor zowel de 

kenmerken van de schoolloopbaan als voor de leerlingkenmerken gecorrigeerd. 

Hieruit blijkt dat de leerlingkenmerken, ten opzichte van het model met alleen de 

schoolloopbaankenmerken, slechts een verwaarloosbaar kleine invloed hebben op 

het verschil in examencijfer. De trend van de sterkere mate van afstroom 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 

geen significante interacties zijn. 

 
Tabel 6.4 
 
Effecten van schoolloopbaan- en leerlingkenmerken op het examencijfer 

 Model 

  
Start 
β (SE) 

Stroom 
β (SE) 

Slbkenm. 
β (SE) 

Eind 
β (SE) 

Intercept 6,445 (,025)** 6,435 (,022)** 6,387 (,025)** 6,454 (,026)** 

Doorstroom  -,152 (,010)** -,152 (,017)** -,132 (,018)** 

Toets   ,264 (,012)** ,254 (,012)** 

Onderwijstype examen     

   Vmbo lwoo/lwt   -,074 (,242) -,032 (,241) 

   Vmbo bbl   1,118 (,114)** 1,181 (,115)** 

   Vmbo kbl   ,288 (,071)** ,349 (,074)** 

   Vmbo gl   ,020 (,084) ,057 (,084) 

   Vmbo tl   ,237 (,033)** ,267 (,034)** 

   Vwo   ,027 (,030) -,018 (,032) 

Zittenblijven   -,079 (,026)** -,076 (,026)** 

Ses    ,078 (,010)** 

Sekse    -,072 (,018)** 

Etniciteit    -,119 (,030)** 

Presmo    -,043 (,009)** 

Streefniv. ouders    ,009 (,011) 

Thuistaal     

   Tweetalig    -,072 (,042)* 

   Fries of NL dialect    -,010 (,035) 

   Overige taal    -,121 (,075) 

Friesland ,251 (,088)** ,221 (,080)** ,261 (,073)** ,255 (,070)** 

     

Variantie schoolniveau ,036 (,007)** ,027 (,006)** ,021 (,005)** ,018 (,004)** 

Variantie leerlingniveau ,535 (,010)** ,515 (,010)** ,456 (,009)** ,445 (,008)** 

Noten. Slbkenm. = schoolloopbaankenmerken. 
** p < 0,01 ; * p < 0,05. 

 

Aan het Eindmodel in Tabel 6.4 is verder te zien dat de doorstroom ook na correctie 

voor de andere kenmerken invloed uitoefent op de hoogte van het examencijfer. De 
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score op de Entreetoets hangt positief samen met het gemiddelde examencijfer. Ten 

opzichte van leerlingen die havo-examen gedaan hebben, is het examencijfer hoger 

voor leerlingen die de basis-, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg van het 

vmbo hebben gevolgd. Van leerlingen die in het vmbo leerwegondersteunend 

onderwijs gekregen hebben of een leerwerktraject hebben gevolgd, leerlingen die de 

gemengde leerweg van het vmbo hebben gevolgd en van leerlingen die vwo-examen 

hebben gedaan verschilt het gemiddelde examencijfer niet met dat van de havo-

leerlingen. Het gemiddelde examencijfer hangt positief samen met sociaal-

economische status en negatief met prestatiemotivatie. Jongens, autochtonen en 

leerlingen die niet zijn blijven zitten hebben hogere cijfers. Het streefniveau van de 

ouders heeft geen invloed op het gemiddelde examencijfer. Leerlingen die thuis 

tweetalig worden opgevoed hebben een iets lager gemiddeld examencijfer dan 

leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken. Het cijfer van leerlingen die thuis 

alleen Fries of Nederlands dialect spreken of alleen een overige taal spreken is niet 

anders dan dat van leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken.  

Nagegaan is of het hogere gemiddelde examencijfer van de Friese leerlingen tot 

een hoger slagingspercentage voor het examen heeft geleid. Van de Friese 

examenleerlingen is 97,1 procent geslaagd, tegen 95,7 procent van de leerlingen in 

de rest van Nederland. Het verschil in slagingspercentage is echter niet significant. 

 

6.6.2 Verschil in schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en in de andere 

          provincies 

 

In Tabel 6.5 zijn de resultaten van de analyses van de bereikte onderwijspositie en 

het gemiddelde examencijfer per provincie vermeld, waarbij Friesland de 

referentiecategorie is. De provincies staan in volgorde van meest tot minst op 

Friesland gelijkend voor wat betreft de beroepenstructuur. In het getoetste model is 

voor zowel de toetsprestaties als voor de andere leerlingkenmerken gecorrigeerd, 

zodat eventuele effecten niet toe te schrijven zijn aan deze kenmerken. Omdat de 

effecten van deze kenmerken sterk overeenkomen met de effecten zoals vermeld in 

de Eindmodellen in Tabel 6.2 en 6.4, zijn alleen de effecten per provincie vermeld. 

In Tabel 6.5 is te zien dat de bereikte onderwijspositie in het vijfde jaar niet 

verschilt tussen leerlingen in Friesland en in de andere provincies. In het zesde jaar 

is de bereikte onderwijspositie van de leerlingen in Overijssel, Zuid-Holland en 

Utrecht hoger dan in Friesland. De onderwijspositie van leerlingen in de overige 

provincies verschilt niet ten opzichte van die van leerlingen in Friesland. De analyse 

van de onderwijspositie toont niet aan dat er sprake is van een meer algemeen regio-

effect op het schoolsucces dat te maken heeft met de beroepenstructuur van de 

provincie. Immers, er is geen duidelijk verschil in schoolsucces geconstateerd tussen 

Friesland en provincies die qua beroepenstructuur niet op Friesland lijken en een 

overeenkomst met provincies die wat dit betreft wel veel op Friesland lijken. 

 De analyse van het gemiddelde examencijfer wijst uit dat het cijfer van Friese 

leerlingen hoger is dan dat van leerlingen in de meeste andere provincies. Alleen in 

Zeeland en Utrecht is het examencijfer van leerlingen niet significant lager dan in 

Friesland. Ook dit resultaat duidt niet op een meer algemeen regio-effect van de 

beroepenstructuur op het schoolsucces. 
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Tabel 6.5 
 
Effect van provincie op het schoolsucces (Friesland als contrast) 

 Op. jr. 5 Op. jr. 6 Examencijfer 

Drenthe -,100 (,106) -,146 (,130) -,187 (,092)* 

Overijssel ,070 (,089) ,214 (,110)* -,297 (,077)** 

Zeeland -,111 (,111) ,159 (,136) -,062 (,095) 

Gelderland ,100 (,091) ,162 (,112) -,463 (,079)** 

Limburg ,027 (,093) ,065 (,114) -,188 (,079)** 

Flevoland -,073 (,174) -,023 (,214) -,395 (,156)** 

Groningen  -,106 (,116) -,093 (,142) -,250 (,100)** 

Noord-Brabant ,070 (,082) ,147 (,100) -,245 (,070)** 

Zuid-Holland ,084 (,080) ,196 (,098)* -,303 (,069)** 

Noord-Holland ,067 (,089) ,121 (,109) -,354 (,077)** 

Utrecht ,145 (,097) ,207 (,119)* -,138 (,084) 

Noten. De provincies staan in volgorde van meest tot minst op Friesland gelijkend voor wat betreft de 
beroepenstructuur. Op. jr. = onderwijspositie jaar. 
** p < 0,01 ; * p < 0,05. 

 

6.7 Conclusies en discussie 

 

De centrale onderzoeksvraag in dit hoofdstuk was of er verschil is in schoolsucces in 

het voortgezet onderwijs 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 leerlingkenmerken. 

De lagere prestaties van de Friese leerlingen aan het einde van het basisonderwijs 

zouden een legitieme verklaring kunnen bieden voor verschillen in schoolsucces. 

Wanneer echter andere leerlingkenmerken dan de prestaties van invloed zijn op het 

schoolsucces, dan is het meritocratische principe van het Nederlandse onderwijs in 

het geding. Naast een vergelijking met leerlingen in de rest van Nederland als 

totaalgroep, is het schoolsucces van Friese leerlingen vergeleken met dat van 

leerlingen in elk van de andere provincies. 

 Ter beantwoording van de centrale onderzoeksvraag zijn, met behulp van 

meerniveau-analyse, de jaarlijkse onderwijsposities – vanaf de start in het voortgezet 

onderwijs en tot en met in het zesde jaar – en de examencijfers van leerlingen in 

Friesland vergeleken met die van leerlingen in de rest van Nederland. De 

examencijfers zijn van zowel de onvertraagde als de vertraagde leerlingen bekend 

voor zover zij binnen zeven jaar na de start in het voortgezet onderwijs examen 

hebben afgelegd. De analyses zijn beperkt tot leerlingen met tenminste een 

vmbo/havo-advies, omdat in een eerder stadium het schoolsucces van leerlingen met 

ten hoogste een vmbo-advies al is onderzocht. 

 De resultaten lieten zien dat het schoolsucces van leerlingen in Friesland, 

uitgedrukt in de jaarlijks bereikte onderwijspositie, niet anders is dan dat van 

leerlingen in de rest van Nederland. Dit resultaat werd ook gevonden na correctie 

voor het prestatieniveau bij aanvang. Vervolgens is het advies toegevoegd aan het 

getoetste model. Dit leverde een klein significant positief effect op van de interactie 

tussen Friesland en het advies op de bereikte onderwijspositie in het zesde 

cohortjaar. Ten opzichte van leerlingen in de rest van Nederland hebben Friese 
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leerlingen met een hoger advies bij gelijke prestaties – een overadvies – een hogere 

onderwijspositie. Correctie voor de leerlingkenmerken sociaal-economische status, 

sekse, etniciteit, prestatiemotivatie, streefniveau van de ouders en thuistaal en 

meertaligheid veranderde niets aan de resultaten, behalve dat het gevonden 

interactie-effect iets toenam. In het eerste jaar bleek er nog klein negatief effect te 

zijn van de interactie tussen Friesland en het streefniveau van de ouders, maar in de 

andere jaren niet. In het vijfde en zesde jaar was er sprake van een negatief effect 

van de interactie tussen Friesland en toets en in het vijfde jaar hadden tweetalig 

opgevoede leerlingen in Friesland een lagere onderwijspositie dan alleen in het 

Nederlands opgevoede leerlingen.  

 De bereikte onderwijspositie, na correctie voor het aanvangsniveau, van 

leerlingen wordt beïnvloed door afstroom naar een lager onderwijstype, opstroom 

naar een hoger onderwijstype en zittenblijven. Nadere analyse wees uit dat er geen 

significante verschillen zijn tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland 

in de doorstroom en het percentage leerlingen dat is blijven zitten. De trend is echter 

dat, zonder correctie voor de leerlingkenmerken, Friese leerlingen vaker afstromen 

naar een lager onderwijstype dan het advies was dan leerlingen in de rest van 

Nederland. Na correctie voor leerlingkenmerken verdween deze trend. De 

waargenomen trend hangt dus samen met kenmerken van de leerling en heeft niets te 

maken met het al dan niet in Friesland wonen. De trend van de sterkere afstroom zou 

mogelijk wel een klein deel van de geringere deelname aan de examenklassen van 

de hogere onderwijstypen in Friesland kunnen verklaren.  

 De analyse van het gemiddelde cijfer op het Centraal Schriftelijk Examen wees 

uit dat leerlingen in Friesland gemiddeld hogere examencijfers halen dan leerlingen 

in de rest van Nederland. De trend van de sterkere mate van afstroom in Friesland 

verklaarde een klein deel van het verschil in examencijfer. Het is waarschijnlijk dat 

de sterkere mate van afstroom in Friesland tot gevolg heeft gehad dat leerlingen op 

een lager niveau examen deden dan gezien hun prestatieniveau mogelijk was, 

waardoor de examens makkelijker waren en de cijfers dus hoger. Overige 

schoolloopbaankenmerken en leerlingkenmerken boden geen verklaring voor het 

verschil in examencijfers. Correctie voor deze kenmerken vergrootte het verschil 

juist. Er zijn geen significante effecten gevonden van interacties tussen Friesland en 

de andere variabelen.  

 De hogere examencijfers in Friesland betekenen 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 en minder vaak in het vwo dan 

leerlingen in de rest van Nederland. Deels zal dit een gevolg zijn van het iets lagere 

prestatieniveau bij aanvang en deels zal dit te maken hebben met de sterkere mate 

van afstroom, zoals die eerder geconstateerd was voor leerlingen met ten hoogste 

een vmbo-advies. 

 De analyse, waarin het schoolsucces van Friese leerlingen is vergeleken met dat 

van leerlingen in de andere provincies, wees uit dat er geen sprake is van een meer 

algemeen regio-effect op de bereikte onderwijspositie en het gemiddelde cijfer op 

het eindexamen, dat te maken heeft met de beroepenstructuur van de provincie.  

 Het antwoord op de onderzoeksvraag is dus dat het schoolsucces van Friese 

leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies niet noemenswaardig verschilt van 
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dat van leerlingen in de rest van Nederland wanneer gekeken wordt naar de 

onderwijspositie tot en met in het zesde jaar voortgezet onderwijs. Wel bleken er 

enkele verschillen te zijn door afwijkende effecten van leerlingkenmerken op de 

bereikte onderwijspositie. Daarnaast bleek dat de examencijfers van de Friese 

leerlingen hoger zijn, wat slechts ten dele verklaard kan worden door de trend dat 

Friese leerlingen sterker afstromen naar een lager onderwijstype. 
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7 
 

Sector- of profielkeuze van leerlingen in Friesland in 
vergelijking tot die van leerlingen in de rest van 

Nederland 
 

 

7.1 Samenvatting 

 

Onderzocht is of Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs een ongunstiger – 

opgevat als een keuze voor een niet exacte richting – sector- of profielkeuze maken 

dan leerlingen in de rest van Nederland en of deze verschillen enkel te herleiden zijn 

tot verschillen in prestaties, of ook tot achtergrondkenmerken van leerlingen, zoals 

het onderwijstype, sociaal-economische status, sekse, etniciteit, prestatiemotivatie, 

streefniveau van de ouders en stedelijkheidsgraad. De vraag is onderzocht aan de 

hand van gegevens over de sector of het profiel waarin examen is gedaan van ruim 

11.000 leerlingen van het VOCL'99-cohort, van wie 551 woonachtig zijn in 

Friesland. De gebruikte analysemethode is meerniveau multinomiale logistische 

regressie-analyse voor criteriumvariabelen met ongeordende categorieën. Uit de 

resultaten bleek dat na correctie voor de leerlingkenmerken Friese vmbo’ers minder 

vaak kiezen voor de sector Techniek en vaker voor Economie. Er zijn geen 

verschillen gevonden in profielkeuze tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland. Uit de vergelijking van de Friese sector- of profielkeuze met die van 

andere provincies bleek niet dat er sprake is van een meer algemeen regio-effect van 

de provincie op de keuze. 

 

7.2 Inleiding 

 

Onderwijsongelijkheid in het voortgezet onderwijs ontstaat vooral op momenten 

waarop sprake is van keuze en selectie, zoals bij de instroom in het eerste jaar, de 

definitieve plaatsing in een onderwijstype na de brugperiode en bij de keuze voor 

een sector of profiel. Bij de indeling van leerlingen naar niveau en sector of profiel 

spelen naast de prestaties, de merites, ook andere kenmerken van de leerling mee 

(Meijnen, 2004). Gelet op het meritocratische ideaal van het Nederlandse onderwijs, 

is dit onwenselijk. Het meritocratische ideaal houdt in dat alleen de prestaties van de 

leerling doorslaggevend zouden moeten zijn voor het verloop van de schoolloopbaan 

in het voortgezet onderwijs. Andere kenmerken van de leerling, de school of de 

omgeving zouden geen invloed mogen uitoefenen op de loopbaan, omdat dan sprake 

is van ongelijke kansen. Naar factoren die, naast de prestaties, van invloed zijn op de 

indeling naar niveau, ook wel verticale differentiatie genoemd, is veelvuldig 

onderzoek gedaan. Horizontale differentiatie, waarbij sprake is van verschillen in 

sector- of profielkeuze, is minder vaak onderwerp van onderzoek geweest. 

Verondersteld wordt dat het behaalde onderwijsniveau van de leerling de grootste 

bijdrage levert aan het toekomstperspectief van de leerling. Echter, ook de sector- of 

profielkeuze heeft invloed op het toekomstperspectief. Over het algemeen wordt 

gesteld dat hoe meer exacte vakken een leerling heeft gevolgd, des te beter het 

toekomstperspectief is, omdat leerlingen met veel exacte vakken uit meer 
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vervolgopleidingen kunnen kiezen. Een niet-exacte sector- of profielkeuze beperkt 

de keuzemogelijkheden voor een vervolgopleiding en als gevolg daarvan ook de 

latere beroepskeuze. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het eveneens wenselijk dat 

leerlingen een exact pakket kiezen. Eén van de Lissabon-doelstellingen is namelijk 

dat er voldoende mensen opgeleid zijn op het gebied van wetenschap en techniek om 

een bloeiende kenniseconomie te ontwikkelen. Nederland wil graag een 

kenniseconomie zijn en daarvoor zijn mensen nodig met een exacte opleiding 

(Europese Commissie, 2006).  

 

7.3 Onderzoeksvragen 

 

Uit de voorgaande hoofdstukken bleek dat Friese leerlingen een lager advies kregen 

aan het einde van het basisonderwijs dan leerlingen in de rest van Nederland en dat 

het hen niet lukte deze achterstand in aanvangsniveau in te halen gedurende de 

loopbaan in het voortgezet onderwijs. Friese leerlingen deden vaker examen in het 

vmbo en minder vaak in het vwo dan leerlingen in de rest van Nederland. Friese 

leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies bleken vaker af te stromen naar een 

lager onderwijsniveau, terwijl deze leerlingen in de rest van Nederland bij een slecht 

jaar eerder bleven zitten dan dat ze afstroomden. De vraag drong zich op of 

leerlingen in Friesland ook voor minder gunstige sectoren of profielen kiezen. De 

onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is daarom: 

 

"Wijkt de sector- of profielkeuze van leerlingen in het voortgezet onderwijs in 

Friesland af van die van leerlingen in de rest van Nederland en zijn de verschillen te 

herleiden tot verschillen in prestaties en/of verschillen in andere 

leerlingkenmerken?" 

 

De vergelijking van de sector- of profielkeuze van leerlingen in Friesland met die 

van leerlingen in de rest van Nederland als totaalgroep heeft tot doel om te weten te 

komen of de sector- of profielkeuze van Friese leerlingen anders is dan de 

gemiddelde keuze in Nederland. Is dat het geval, dan is er sprake van een specifiek 

regio-effect. Daarnaast is het mogelijk dat verschillen in sector- of profielkeuze 

worden veroorzaakt door een meer algemeen regio-effect, waardoor leerlingen in op 

Friesland gelijkende provincies eenzelfde keuze maken als de Friese leerlingen en 

leerlingen in provincies die erg van Friesland verschillen een andere keuze maken. 

Van Ruijven (2003) heeft onderzocht welke provincies het meeste op Friesland 

lijken en welke het minste voor wat betreft de beroepenstructuur. Daartoe 

analyseerde zij over de periode 1996 tot en met 1998 gegevens over het percentage 

werkenden in de verschillende bedrijfstakken en het werkloosheidspercentage per 

provincie. De beroepenstructuur van de provincies bleek in volgorde van de nu 

volgende opsomming het meest op Friesland te lijken: Drenthe, Overijssel, Zeeland, 

Gelderland, Limburg, Flevoland, Groningen, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-

Holland en Utrecht. Als aanvulling op bovenstaande onderzoeksvraag is de volgende 

vraag geformuleerd: 

 

"Is er sprake van een meer algemeen regio-effect op de sector- of profielkeuze van 

leerlingen in Friesland, waardoor leerlingen in op Friesland gelijkende provincies 
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eenzelfde keuze maken als Friese leerlingen en leerlingen in provincies die van 

Friesland verschillen een andere keuze maken?" 

 

7.4 Theoretisch kader 

 

7.4.1 Sector- of profielkeuze en toekomstperspectief 

 

Het aantal hbo-opleidingen, dat zonder verdere vooropleidingseisen gevolgd kan 

worden, is het hoogste voor leerlingen die havo-examen gedaan hebben in het 

profiel Natuur en techniek of Natuur en gezondheid. Van de twee 

maatschappijstromen biedt het profiel Economie en maatschappij iets meer 

opleidingsmogelijkheden dan het profiel Cultuur en maatschappij. In het 

wetenschappelijk onderwijs geeft een vwo-examen in het profiel Natuur en techniek 

de meeste toelatingsmogelijkheden, vlak daarna komt het profiel Natuur en 

gezondheid, daarna volgt op grotere afstand het profiel Economie en maatschappij 

en het profiel Cultuur en maatschappij geeft veruit de minste mogelijkheden (Bron: 

CFI, 2007). Van het mbo zijn geen cijfers bekend over welke vmbo-sector de meeste 

studiemogelijkheden geeft, maar op basis van bovenstaande informatie lijkt het 

aannemelijk dat ook voor vmbo-leerlingen geldt dat een exacte keuze het meeste 

perspectief biedt. Uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en 

Arbeidsmarkt is wel bekend dat schoolverlaters, die een technische mbo-opleiding 

gevolgd hebben, aangeven dat hun huidige functie de meeste carriëreperspectieven 

biedt, gevolgd door schoolverlaters met een economische mbo-opleiding (ROA, 

2008). 

 Uit de sector- of profielkeuze van leerlingen blijkt echter dat leerlingen niet per 

definitie voor de meest perspectiefrijke richting kiezen. Leerlingen laten zich bij de 

keuze vooral leiden door hun interesse (Berkhout & Van Leeuwen, 2000). De 

hogere moeilijkheidsgraad van een exacte richting speelt in eerste instantie geen 

grote rol bij de keuze voor een al dan niet exact profiel, maar is er waarschijnlijk wel 

de oorzaak van dat sommige leerlingen in de vervolgklassen overstappen van een 

exact naar een niet-exact profiel (Hermanussen & Joukes, 2002). Populatiebrede 

cijfers van de sector- of profielkeuze van leerlingen in het examenjaar laten zien dat 

van de vmbo-leerlingen 28,0 procent voor de sector Techniek koos, 13,1 procent 

voor Landbouw, 31,4 procent voor Zorg en welzijn, 26,9 procent voor Economie en 

0,6 procent voor een combinatie van sectoren. Leerlingen die de 

basisberoepsgerichte leerweg volgden kozen iets minder vaak voor Economie en wat 

vaker voor Techniek. Leerlingen die de gemengde leerweg volgden kozen iets 

minder vaak voor Techniek. De profielkeuze van de havo- respectievelijk vwo-

leerlingen was als volgt: voor Natuur en techniek koos 9,0 procent en 13,3 procent, 

voor Natuur en gezondheid 17,6 procent en 30,6 procent, voor Natuur ongedeeld 1,8 

procent en 4,0 procent, voor Economie en maatschappij 36,7 procent en 30,9 

procent, voor Cultuur en maatschappij 33,5 procent en 19,7 procent, voor 

Maatschappij ongedeeld 0,9 procent en 0,6 procent en voor een combinatie van de 

overige profielen koos 0,6 procent en 1,0 procent. Samengevat: van de havo-

leerlingen koos 28,4 procent een Natuurprofiel en van de vwo-leerlingen 47,9 

procent (Bron: CBS, gemiddelde van de deelnamecijfers over de schooljaren 
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2005/2006 tot en met 2007/2008. Er was geen informatie bekend over de 

sectorkeuze van vmbo-leerlingen die de theoretische leerweg volgden).  

 

7.4.2 Determinanten van de sector- of profielkeuze 

 

Onderzoek naar de sector- of profielkeuze – of, wanneer het onderzoek al wat langer 

geleden is uitgevoerd, de vakkenkeuze – van leerlingen in het voortgezet onderwijs 

is meestal gericht op de vraag welke factoren samenhangen met de keuze voor een 

exact pakket. Hieruit bleek dat hoe hoger de wiskundeprestaties zijn, des te exacter 

gekozen wordt (Dekkers, Bosker & Driessen, 2000; Van Langen, 2005). Uerz, 

Dekkers en Béguin (2004) toonden aan dat leerlingen bovendien meer exacte vakken 

kiezen naarmate het verschil tussen de wiskundeprestaties en de taalprestaties groter 

is.  

 Verschillen in keuze die samenhangen met de prestaties zijn in overeenstemming 

met het meritocratische ideaal van het onderwijs. De keuze voor een exact pakket 

blijkt echter ook samen te hangen met andere, niet prestatiegebonden, factoren, 

zodat sprake is van groepsgebonden verschillen in exacte keuze. Een van de meest 

invloedrijke factoren is sekse. Meisjes kiezen minder exact dan jongens (Kuyper, 

Van der Werf & Lubbers, 2000; Korpershoek, Kuyper & Van der Werf, 2006; Van 

Langen, Driessen & Dekkers, 2008). Uit de studie van Rekers-Mombarg en Van 

Langen (2004) bleek dat van het met sekse samenhangende verschil in keuze voor 

exacte vakken 93 procent van de variantie direct verklaard werd door de sekse van 

de leerling. Prestaties en andere leerlingkenmerken, zoals interesse en plezier in taal 

en exacte vakken en keuzemotivatie, boden slechts een zeer geringe verklaring voor 

deze samenhang. De seksespecifieke vakkenkeuze is overigens niet iets typisch 

Nederlands, hoewel de mate van ongelijkheid in exacte keuze tussen jongens en 

meisjes in andere landen vaak wel iets kleiner lijkt te zijn (Van Langen & Driessen, 

2006). 

 Naast sekse zijn er nog andere factoren die van invloed zijn op de mate waarin 

exact gekozen wordt. In een aantal studies werd aangetoond dat leerlingen met een 

hoge sociaal-economische status vaker exact kiezen dan leerlingen met een lage 

sociaal-economische status (Meesters, 1992; Uerz, Dekkers & Béguin, 2004; Van 

Langen, 2005). Een effect van etniciteit op de vakkenkeuze werd slechts in één 

studie gevonden en daaruit bleek dat allochtonen minder exact kiezen dan 

autochtonen (Uerz, Dekkers & Béguin, 2004). Meesters (1992) toonde aan dat 

meisjes in het lager beroepsonderwijs (het huidige vmbo) in stedelijke gebieden 

meer exacte vakken kozen dan meisjes in minder stedelijke gebieden. Van Langen 

(2005) vond een tegengesteld effect van de stedelijkheidsgraad op de exacte 

vakkenkeuze van vwo-leerlingen die in 1993 in de eerste klas van het voortgezet 

onderwijs zaten. Dit effect was echter verdwenen voor de leerlingen die in 1999 in 

de eerste klas zaten. Haar onderzoek wees eveneens uit dat leerlingen met een 

positieve houding ten aanzien van exacte vakken (nut voor toekomst en waardering 

van vak) vaker een exact profiel kozen en leerlingen met een concrete leerstrategie 

minder vaak. Het advies van de ouders en docenten was eveneens van invloed op de 

profielkeuze van de havo- en vwo-leerlingen in cohort 1999. Leerlingen, van wie 

ouders en docenten het profiel Natuur en techniek geschikt vonden voor de leerling, 

kozen vaker een exact profiel. Leerlingen, van wie ouders en docenten het profiel 
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Economie en maatschappij geschikt vonden voor de leerling, kozen minder vaak een 

exact profiel. Voor de leerlingen in cohort 1993 werd bovendien nog een effect van 

opvoedingsstijl gevonden op de vakkenkeuze. Naarmate ouders leerlingen meer 

autonomie boden, kozen leerlingen vaker exact. Voor de vwo-leerlingen van cohort 

1993 bleek daarnaast dat leerlingen vaker exact kozen naarmate het streefniveau van 

de ouders hoger was. Kuyper, Van der Werf en Lubbers (2000) vonden nog een 

positief effect van de prestatiemotivatie in het derde jaar en een negatief effect van 

schoolwelbevinden op het aantal exacte vakken dat een leerling koos. Korpershoek, 

Kuyper en Van der Werf (2006) analyseerden de profielkeuze met behulp van 

multinomiale logistische regressie-analyse. Hieruit bleek dat, naast de al eerder 

genoemde factoren sekse, wiskundeprestaties, sociaal-economische status en 

prestatiemotivatie, ook de score op een informatieverwerkingstoets in het eerste jaar, 

het advies, het IQ en de schoolbeleving van invloed waren op de profielkeuze. 

Studievaardigheden hadden echter nauwelijks invloed op de keuze. In vergelijking 

tot het profiel Economie en maatschappij kozen meisjes vaker voor Cultuur en 

maatschappij en Natuur en gezondheid. Vwo’ers met een lager advies, een hoger IQ, 

een hogere score op de Entreetoets rekenen en een hogere sociaal-economische 

status kozen vaker voor Natuur en techniek. Vwo’ers met een lagere score op een 

wiskundetoets, afgenomen in het derde leerjaar, kozen vaker voor Cultuur en 

maatschappij en havo’ers met een hogere score op deze toets vaker voor Natuur en 

gezondheid. Havo’ers met een lagere score op de Entreetoets informatieverwerking 

kozen vaker voor Cultuur en maatschappij en Natuur en gezondheid. Havo’ers met 

een lagere prestatiemotivatie kozen vaker voor Natuur en gezondheid. Havo’ers met 

een positievere schoolbeleving kozen vaker voor Natuur en techniek.  

 

7.4.3 Sector- of profielkeuze van leerlingen in Friesland 

 

De beschreven literatuur biedt geen duidelijke aanwijzingen dat Friese leerlingen 

mogelijk een minder perspectiefrijke sector- of profielkeuze zullen maken. Alleen 

het lagere streefniveau van de ouders in Friesland ten opzichte van het streefniveau 

van de ouders in de rest van Nederland en de relatief lage stedelijkheidsgraad van de 

provincie zouden een geringe invloed kunnen hebben. Er is geen literatuur bekend 

waarin is nagegaan of er binnen Nederland regio-effecten zijn op de sector- of 

profielkeuze. Wanneer echter zou blijken dat leerlingen in Friesland een andere 

sector- of profielkeuze maken dan leerlingen in de rest van Nederland, of wanneer er 

sprake is van een meer algemeen regio-effect, dan is dit strijdig met het 

meritocratische ideaal van het Nederlandse onderwijs. In het ideale geval zijn 

namelijk alleen de vakspecifieke prestaties van invloed op de sector- of profielkeuze 

en niet kenmerken van de leerling, de school of de omgeving en dus ook niet van de 

regio. 

 

7.5 Methode 

 

Ter beantwoording van de onderzoeksvraben is de sector- of profielkeuze van 

leerlingen in Friesland vergeleken met die van leerlingen in de rest van Nederland en 

met die van leerlingen in de andere provincies. De gebruikte analysemethoden zijn 

beschrijvende statistiek en meerniveau multinomiale logistische regressie-analyse 
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voor criteriumvariabelen met ongeordende categorieën (Browne, 2003).
1
  In de 

meerniveau-analyse is tevens gecontroleerd voor kenmerken van de leerling, 

waarvan uit eerder onderzoek bleek dat die van invloed zijn op de vakkenkeuze en 

waarvan voor een aanzienlijk deel van de leerlingen in de steekproef informatie 

bekend was. De analyse van verschillen in sector- of profielkeuze is afzonderlijk 

uitgevoerd voor de vmbo-leerlingen enerzijds en voor de havo-en vwo-leerlingen 

anderzijds. De reden hiervoor is dat de sectoren waaruit vmbo-leerlingen een keuze 

maken van een andere vakkensamenstelling zijn dan de profielen waaruit havo-en 

vwo-leerlingen kiezen. 

 

7.5.1 Data 

 

De analyses zijn gebaseerd op gegevens van VOCL'99. Dit bestand bestaat uit 

gegevens van 19.391 leerlingen die in schooljaar 1999/2000 in de eerste klas zaten 

en die gevolgd zijn gedurende hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. De 

leerlingen zijn geselecteerd op basis van een tweetraps-steekproef van 

schoolvestigingen en leerlingen. Alle eerstejaars leerlingen op de geselecteerde 

vestigingen zijn betrokken in het onderzoek. Meerniveau-analyse was daarom de 

aangewezen methode voor de analyses, omdat hiermee recht wordt gedaan aan de 

trapsgewijze manier van steekproeftrekking. De leerlingen vormden het laagste 

niveau, de schoolvestiging het hoogste. Voor de analyse van de sector- of 

profielkeuze is gebruik gemaakt van de informatie over de sector of het profiel 

waarin de leerling examen heeft afgelegd. Alleen die leerlingen van wie alle 

informatie op de gebruikte variabelen beschikbaar was, zijn bij de analyse van de 

sector- of profielkeuze betrokken. Dit resulteerde in een onderzoeksgroep van 6.000 

vmbo-leerlingen (349 in Friesland en 5.651 in de rest van Nederland) en 5.358 havo- 

en vwo-leerlingen (202 in Friesland en 5.156 in de rest van Nederland). Verderop 

wordt besproken of er sprake is van selectieve uitval. 

 

7.5.2 Variabelen 

 

Criteriumvariabelen 

De criteriumvariabele in de analyse is voor vmbo-leerlingen de sector waarin 

examen is gedaan. Leerlingen kunnen kiezen uit vier sectoren, te weten: Techniek, 

Zorg en welzijn, Economie en Landbouw. Helaas ontbrak van 40,1 procent van de 

leerlingen die de theoretische leerweg volgden informatie over de gekozen sector. 

Voor de havo- en vwo-leerlingen is de criteriumvariabele in de analyse het profiel 

waarin examen is gedaan. Ook nu zijn er vier keuzes: Natuur en techniek, Natuur en 

gezondheid, Economie en maatschappij en Cultuur en maatschappij. Leerlingen die 

beide natuurprofielen kozen (3,5 procent van de leerlingen), zijn ingedeeld bij het 

profiel Natuur en techniek en leerlingen die voor beide maatschappijprofielen kozen 

(0,6 procent van de leerlingen) zijn ingedeeld bij het profiel Economie en 

maatschappij.  
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Predictorvariabelen 

Om na te gaan of de sector- of profielkeuze van leerlingen in Friesland anders is dan 

die van leerlingen in de rest van Nederland en in andere provincies, zijn twee 

variabelen aangemaakt: 

- Provincie. In het VOCL-bestand hebben alle leerlingen een provinciecode, die 

aangeeft in welke provincie de leerling woont. De code is verkregen uit het 

basisbestand dat het CBS bij de start van VOCL’99 heeft aangelegd. Omdat het 

aantal leerlingen uit Flevoland te laag was om goede analyses uit te voeren 

(zeven vmbo-leerlingen en 29 havo- of vwo-leerlingen), zijn de leerlingen uit 

Flevoland ingedeeld bij de voor hen dichtstbijzijnde andere provincie. De 

provincies worden bij de vmbo-analyse en bij de havo- en vwo-analyse 

vertegenwoordigd door tenminste 100 leerlingen. 

- Friesland. De informatie over de provincie is gedichotomiseerd in de 

categorieën rest Nederland en Friesland.  

 

Controlevariabelen 

De leerlingkenmerken die als controlevariabelen zijn opgenomen zijn als volgt 

geoperationaliseerd: 

- De score op de Entreetoets is gebruikt als maatstaf voor de prestaties bij 

aanvang van het voortgezet onderwijs. De toets is afgenomen in het eerste 

leerjaar, en bestaat uit de onderdelen taal, rekenen en informatieverwerking. 

Elke deeltoets bestaat uit twintig meerkeuzevragen. De betrouwbaarheid 

(Cronbach’s alpha) van de totale toets is 0,90, die van de afzonderlijke 

onderdelen bedraagt respectievelijk 0,74, 0,83 en 0,79.  

- Onderwijstype. Het onderwijstype waarin een leerling examen heeft afgelegd is 

bepalend. Deze variabele bevat de volgende categorieën: vmbo 

basisberoepsgerichte leerweg (bbl), vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), 

vmbo gemengde leerweg (gl), vmbo theoretische leerweg (tl), havo en vwo.  

- Sociaal-economische status (ses). In een vragenlijst, die in het eerste cohortjaar 

is afgenomen bij de ouders van de cohortleerlingen, is gevraagd naar het 

opleidingsniveau van beide ouders. De sociaal-economische status van de 

leerling is bepaald op basis van het hoogst behaalde diploma binnen het gezin. 

Er zijn 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 enkele leerling voor. 

- Sekse. De informatie over de sekse van de leerlingen is verkregen uit de 

administraties van de scholen waarop de cohortleerlingen 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 oudervragenlijst, 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 leerlingvragenlijst, die afgenomen is in het 

eerste leerjaar. Een voorbeeld van een item luidt: “Bij het leren stel ik … eisen 
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aan mezelf”, met als antwoordmogelijkheden 1 = geen hoge, 2 = een beetje 

hoge, 3 = vrij hoge en 4 = hoge. De negen items vormen samen een redelijk 

betrouwbare schaal, met een Cronbach’s alpha 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 prestatiemotivatie 

weergeeft. 

- Streefniveau van de 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: 1 = vmbo leerwegondersteunend onderwijs, 2 = vmbo basis- of 

kaderberoepsgerichte leerweg, 3 = vmbo, 4 = vmbo gemengde of theoretische 

leerweg of mbo, 5 = havo of hbo en 6 = vwo of wo. Indien de ouders 'geen 

mening' hebben ingevuld, wat in 5,8 procent van de gevallen zo is, dan is het 

advies van de leerling als vervanging genomen. Bij gecombineerde adviezen is 

het laagste onderwijstype bepalend. Wanneer het advies niet bekend was, is het 

antwoord 'geen mening' als ontbrekend gescoord. 

- Stedelijkheidsgraad. Als maat voor de stedelijkheidsgraad is de 

omgevingsadressendichtheid per vierkante kilometer gebruikt die hoort bij de 

postcode van de leerling. De postcode van de leerling is opgevraagd in het 

eerste jaar en is gekoppeld aan de informatie over de 

omgevingsadressendichtheid per postcode zoals die bekend is bij het CBS. De 

variabele ‘stedelijkheidsgraad’ is als volgt gescoord, met tussen haakjes de 

omgevingsadressendichtheid vermeld: 1 = niet stedelijk (minder dan 500), 2 = 

weinig stedelijk (500-1.000), 3 = matig stedelijk (1.000-1.500), 4 = sterk 

stedelijk (1.500-2.500) en 5 = zeer sterk stedelijk (meer dan 2.500). De variabele 

is als continue variabele beschouwd. 

 

In Tabel 7.1 zijn de verdelingskenmerken van de beschreven predictor- en 

controlevariabelen weergegeven. In het bovenste gedeelte staan de 

verdelingskenmerken van de leerlingen die betrokken zijn bij de vmbo-analyse en in 

het onderste gedeelte die voor de leerlingen in de havo- en vwo-analyse. Om de 

tabel niet nodeloos lang te maken, is ervoor gekozen de variabele ‘provincie’ niet op 

te nemen. Van de predictor- en controlevariabelen zijn in de meerniveau-analyses de 

gestandaardiseerde scores gebruikt, vandaar dat in de tabel de z-scores van deze 

variabelen eveneens opgenomen zijn. De laatste drie kolommen van de tabel zijn 

gewijd aan de verschillen tussen Friesland en de rest van Nederland. In de 

kolommen ‘Friesland’ en ‘rest NL’ staan de gemiddelde scores vermeld op de 

variabelen voor respectievelijk de leerlingen in Friesland en in 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. In de meest rechtse 

kolom zijn de effectgroottes weergegeven.  
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Tabel 7.1  
 
Verdelingskenmerken van de variabelen 

 Gem Min Max SD 
z-score 

Min 
z-score 

Max % Friesland Rest NL 

Cohen’s d of h 
(voor 

percentages) 

Vmbo 

% Friesland       5,8    

Toets taal 10,7 1,0 20,0 3,3 -2,9 2,8  9,8** 10,8 0,30 

Toets rekenen 10,1 1,0 20,0 4,0 -2,3 2,5  9,3** 10,2 0,23 

Toets 
infoverwerking 

9,9 1,0 20,0 3,6 -2,5 2,8  9,1** 10,0 0,25 

Onderwijstype        **   

   Vmbo bbl       30,6 39,5% 30,0% 0,14 

   Vmbo kbl       26,1 31,8% 25,7% 0,10 

   Vmbo gl       9,6 3,4% 10,0% 0,26 

   Vmbo tl       33,7 25,2% 34,2% 0,15 

Ses 3,7 2,0 7,0 1,0 -1,7 3,3  3,8* 3,7 0,10 

% Meisjes       49,7 43,3%* 50,0% 0,08 

% Allochtonen       15,2 8,0%** 15,6% 0,21 

Presmo 2,8 1,0 4,0 0,5 -3,8 2,5  2,7* 2,8 0,20 

Streefniv. ouders 3,6 1,0 6,0 1,0 -2,6 2,4  3,4** 3,6 0,20 

Stedelijkheids- 
graad 

2,4 1,0 5,0 1,4 -1,9 1,1  1,8** 2,5 0,50 

Havo en vwo 

% Friesland       3,8    

Toets taal 15,1 6,0 20,0 2,6 -3,5 1,8  14,3** 15,2 0,35 

Toets rekenen 15,5 4,0 20,0 3,0 -3,8 1,5  14,7** 15,5 0,27 

Toets 
infoverwerking 

14,8 1,0 20,0 3,1 -4,4 1,7  14,6 14,8 0,06 

Onderwijstype            

   Havo       57,8 55,9% 57,9% 0,02 

   Vwo       44,1 42,2% 42,2% 0,00 

Ses 4,6 2,0 7,0 1,1 -2,4 2,3  4,6 4,5 0,09 

% Meisjes       54,3 55,0% 54,3% 0,01 

% Allochtonen       13,8 11,4% 13,8% 0,06 

Presmo 2,9 1,3 4,0 0,4 -3,7 2,6  2,9 2,9 0,00 

Streefniv. ouders 5,1 1,0 6,0 0,6 -6,8 1,6  5,0 5,1 0,17 

Stedelijkheids- 
graad 

2,4 1,0 5,0 1,4 -1,0 1,8  1,8** 2,5 0,50 

Noten. Bbl = basisberoepsgerichte leerweg, kbl = kaderberoepsgerichte leerweg, gl = gemengde leerweg, tl = 
theoretische leerweg. Voor de effectgroottes Cohen’s d en h geldt volgens Cohen (1988) dat 0,20 een zwak, 
0,50 een matig en 0,80 een sterk effect is. 
** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

7.5.3 Selectiviteit van de uitval 

 

De gegevens van de leerlingen die bij de analyses zijn betrokken zijn vergeleken met 

die van de uitgevallen leerlingen om na te gaan of sprake is van selectieve uitval. Uit 

de vergelijkingen blijkt dat van de leerlingen in Friesland, die betrokken zijn bij de 

analyse, de sociaal-economische status hoger is, het percentage allochtone leerlingen 
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6,2 procent lager is en de stedelijkheidsgraad lager is. Leerlingen die examen gedaan 

hebben in het havo en vwo zijn oververtegenwoordigd en leerlingen die examen in 

de theoretische leerweg van het vmbo hebben afgelegd zijn ondervertegenwoordigd 

(alle verschillen p < 0,01). Verder hebben de leerlingen een iets lagere 

prestatiemotivatie (p < 0,05). In de rest van Nederland hebben de leerlingen, die wel 

betrokken zijn bij de analyse ten opzichte van de leerlingen die niet zijn betrokken 

bij de analyse, hogere scores op de drie onderdelen van de Entreetoets, een hogere 

sociaal-economische status, een hoger streefniveau van de ouders en de 

prestatiemotivatie is lager, evenals de stedelijkheidsgraad. De verschillen zijn 

overigens niet erg groot. Daarnaast is het percentage meisjes 4,5 procent hoger en 

het percentage allochtone leerlingen 12,2 procent lager. De verdeling over de 

onderwijstypen in het examenjaar wijkt eveneens af: de bij de analyse betrokken 

leerlingen zijn oververtegenwoordigd in het havo en vwo en fors 

ondervertegenwoordigd in de theoretische leerweg van het vmbo. Alle genoemde 

verschillen zijn significant, maar klein (p < 0,01). 

 De selectieve uitval in Friesland komt redelijk overeen met de uitval in de rest 

van Nederland. Daarom wordt geen grote vertekening van de resultaten verwacht.  

 

7.6 Resultaten 

 

Eerst zal de analyse van de sectorkeuze van de vmbo-leerlingen worden beschreven, 

daarna de analyse van de profielkeuze van de havo- en vwo-leerlingen. In de 

meerniveau-analyses dienen bij de categoriale variabelen de volgende categorieën 

als referentiecategorie: bij de variabele ‘Friesland’ de leerlingen in de rest van 

Nederland, bij de variabele ‘provincie’ de leerlingen in Friesland, bij sekse de 

jongens en bij etniciteit de autochtonen. Bij de analyse van de vmbo-leerlingen is de 

theoretische leerweg van het vmbo de referentiecategorie van de variabele 

‘onderwijstype’ en bij de analyse van de havo- en vwo-leerlingen het vwo. Omwille 

van de interpreteerbaarheid is in de meerniveau-analyses van de niet-categoriale 

variabelen de gestandaardiseerde score gebruikt, zodat het gemiddelde nul is en de 

standaarddeviatie één. 

 

7.6.1 Sectorkeuze van vmbo-leerlingen 

 

In Tabel 7.2 wordt aangegeven hoe de vmbo-leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland zich verdeeld hebben over de verschillende sectoren. Er doen zich slechts 

kleine verschillen voor tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. In 

Friesland kozen iets minder leerlingen voor de sector Zorg en welzijn en iets meer 

voor de sector Economie. De verschillen in sectorkeuze tussen leerlingen in 

Friesland en de rest van Nederland zijn echter niet significant. In hoofdstuk 2 is in 

Tabel 2.8 te zien dat, wanneer de sectorkeuze uitgesplitst is per leerweg, leerlingen 

die de kaderberoepsgerichte leerweg volgen in Friesland minder vaak kiezen voor 

Techniek of Zorg en welzijn en vaker voor Economie dan leerlingen in de rest van 

Nederland. Bij de overige leerwegen doen zich minder grote verschillen voor in 

sectorkeuze tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. Aanvullende 

toetsing wees uit dat alleen het verschil in sectorkeuze tussen leerlingen in Friesland 
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en de rest van Nederland voor de leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg 

significant is (p < 0,01). 

 
Tabel 7.2 
 
Procentuele verdeling van de vmbo-leerlingen over de sectoren  

Sector Friesland Rest NL Heel NL 

Techniek 29,8 30,4 30,4 

Zorg en welzijn 31,5 35,7 35,5 

Economie 35,8 30,6 30,9 

Landbouw 2,9 3,2 3,2 

 

Door middel van meerniveau multinomiale logistische regressie-analyse voor 

criteriumvariabelen met ongeordende categorieën is nader onderzocht of de 

sectorkeuze van leerlingen in Friesland inderdaad niet afwijkt van die van leerlingen 

in de rest van Nederland. De resultaten van de analyse staan in Tabel 7.3. De sector 

Techniek dient als referentiecategorie. Per sector is te zien of leerlingen in Friesland 

vaker of minder vaak voor de betreffende sector kiezen dan voor de sector Techniek. 

Het Startmodel laat zien dat Friese leerlingen geen andere sectorkeuze maken 

dan leerlingen in de rest van Nederland. In het Toetsmodel is nagegaan of dit ook 

het geval is nadat rekening is gehouden met de prestaties van de leerlingen. Uit dit 

model blijkt dat correctie voor de deeltoetsen van de Entreetoets geen invloed heeft 

op het verschil in sectorkeuze tussen Friese leerlingen en leerlingen in de rest van 

Nederland. In het Eindmodel is getoetst of correctie voor leerlingkenmerken iets 

verandert aan de verschillen in sectorkeuze. Uitgaande van het meritocratische 

ideaal van het onderwijs, zouden er na correctie voor de toetsprestaties geen 

verschillen mogen zijn in sectorkeuze tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland. Het Eindmodel is echter het meest informatief met betrekking tot de 

vraag of er sprake is van een regio-effect op de sectorkeuze, omdat in dit model ook 

gecorrigeerd is voor de effecten van de andere leerlingkenmerken op de sectorkeuze. 

In het Eindmodel is te zien dat leerlingen die kiezen voor de sector Zorg en 

welzijn of voor Economie een lagere score hadden op de Entreetoets rekenen. 

Leerlingen die de theoretische leerweg volgen kiezen vaker voor de sector Economie 

dan voor Techniek dan leerlingen die een andere leerweg volgen. Leerlingen die de 

basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg volgen kiezen vaker voor 

Techniek dan voor Zorg en welzijn dan de leerlingen die de gemengde of 

theoretische leerweg volgden. Sociaal-economische status heeft geen invloed op de 

sectorkeuze, terwijl sekse een zeer grote invloed hierop heeft: meisjes kiezen veel 

vaker voor een andere sector dan Techniek. Allochtone leerlingen blijken minder 

vaak voor de sector Zorg en welzijn te kiezen en vaker voor Economie dan voor 

Techniek. Prestatiemotivatie en streefniveau van de ouders hebben alleen een 

positieve invloed op het wel kiezen voor Economie in plaats van voor Techniek. 

Leerlingen in gebieden met een lage stedelijkheidsgraad kiezen iets vaker voor de 

sector Landbouw en iets minder vaak voor Economie dan voor Techniek. Na 

correctie voor de effecten van deze leerlingkenmerken blijkt dat de sectorkeuze van 

Friese leerlingen verschilt van die van leerlingen in de rest van Nederland: Friese 

leerlingen kiezen vaker voor de sector Economie dan voor Techniek. 
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 Door middel van contrasttoetsen met de Wald-test is voor de drie getoetste 

modellen nagegaan of Friese leerlingen vaker of minder vaak voor de sector Zorg en 

welzijn kozen dan voor Economie dan leerlingen in de rest van Nederland, vaker of 

minder vaak voor Zorg en welzijn dan voor Landbouw en vaker of minder vaak voor 

Economie dan voor Landbouw. Dit bleek echter niet het geval te zijn. 

 
Tabel 7.3 
 
Effecten van leerlingkenmerken op de sectorkeuze in het vmbo 

  
Zorg en welzijn 

β (SE) 
Economie 
β (SE) 

Landbouw 
β (SE) 

Startmodel    

Intercept ,202 (,105)* ,052 (,124) -2,558 (,180)** 

Friesland -,106 (,367) ,271 (,414) -,010 (,653) 

Toetsmodel    

Intercept ,229 (,113)* ,114 (,139) -2,489 (,209)** 

Taal ,619 (,042)** ,410 (,043)** ,386 (,099)** 

Rekenen -,622 (,044)** -,215 (,045)** -,334 (,100)** 

Infoverwerking -,075 (,043)* -,006 (,045) -,016 (,097) 

Friesland -,213 (,416) ,181 (,470) -,138 (,703) 

Eindmodel    

Intercept -1,906 (,213)** -,059 (,177) -3,138 (,329)** 

Taal ,053 (,063) ,054 (,054) ,106 (,104) 

Rekenen -,200 (,066)** -,132 (,055)** -,099 (,110) 

Infoverwerking -,032 (,062) -,043 (,053) -,010 (,102) 

Onderwijstype    

   Vmbo bbl -,555 (,154)** -1,244 (,136)** -,433 (,291) 

   Vmbo kbl -,226 (,135)* -,884 (,120)** -,137 (,247) 

   Vmbo gl ,009 (,190) -,296 (,173)* ,177 (,308) 

Ses ,020 (,052) ,001 (,044) ,102 (,088) 

Sekse 5,238 (,148)** 2,727 (,129)** 2,981 (,199)** 

Etniciteit -,357 (,143)** ,387 (,119)** -,250 (,304) 

Presmo ,073 (,049) ,116 (,042)** -,100 (,079) 

Streefniv. ouders ,095 (,063) ,250 (,052)** -,075 (,104) 

Stedelijkheidsgraad -,003 (,059) ,120 (,052)* -,236 (,108)* 

Friesland ,349 (,537) ,847 (,510)* ,242 (,706) 

Noten. ** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

In Tabel 7.4 is per getoetst model het resultaat weergegeven van de omrekening van 

de coëfficiënten in Tabel 7.3 naar de voorspelde procentuele verdeling over de 

sectoren.
2
 Vergelijking van de gegevens in Tabel 7.4 met die van Tabel 7.2 wijst uit 

dat de verdelingen over de sectoren in het Startmodel en het Toetsmodel slechts in 

geringe mate afwijken van de verdeling zoals weergegeven in Tabel 7.2. De 

verdeling over de sectoren volgens het Eindmodel is duidelijk anders dan die in 

Tabel 7.2: de deelname aan de sector Economie is sterk toegenomen, voornamelijk 

ten koste van de deelname aan de sector Techniek. Voor de Friese leerlingen geldt 

dit nog meer dan voor de leerlingen in de rest van Nederland. Deze afwijking is het 
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gevolg van het feit dat de voorspellingen in Tabel 7.4 gebaseerd zijn op leerlingen 

die gemiddeld scoren op alle in de analyse betrokken variabelen. Omdat de 

gemiddelde scores op de variabelen van de Friese leerlingen meer afwijken van de 

totale gemiddelde score dan de gemiddelde scores van de leerlingen in de rest van 

Nederland, zijn de verschillen tussen Tabel 7.2 en de voorspelde verdelingen voor 

Friesland groter.  

 
Tabel 7.4 
 
Voorspelde procentuele verdeling over de sectoren op basis van de meerniveau-analyse 

 Startmodel Toetsmodel Eindmodel 

Sector Friesland Rest NL Friesland Rest NL Friesland Rest NL 

Techniek 28,10 29,81 29,14 28,89 12,32 21,20 

Zorg en welzijn 30,93 36,48 29,61 36,33 26,45 32,10 

Economie 38,81 31,40 39,14 32,88 58,76 43,35 

Landbouw 2,15 2,31 2,11 2,40 2,48 3,35 

Noot. De voorspelling is gebaseerd op leerlingen die gemiddeld scoren op alle andere in het model 
opgenomen variabelen. 

 

In Tabel 7.5 wordt het resultaat van de analyse van de sectorkeuze per provincie 

vermeld, waarbij Friesland de referentiecategorie is. In het getoetste model is voor 

zowel de toetsprestaties als voor de andere leerlingkenmerken gecorrigeerd, zodat 

eventuele effecten niet toe te schrijven zijn aan deze leerlingkenmerken. Omdat de 

effecten van deze leerlingkenmerken sterk overeenkomen met de effecten zoals 

vermeld in het Eindmodel in Tabel 7.3, zijn alleen de effecten per provincie 

vermeld. 

 
Tabel 7.5 
 
Effect van provincie op de sectorkeuze in het vmbo (Friesland als contrast) 

  
Zorg en welzijn 

β (SE) 
Economie 
β (SE) 

Landbouw 
β (SE) 

Drenthe ,313 (,515) ,220 (,566) -,286 (,940) 

Overijssel ,109 (,546) -,512 (,545) ,870 (,800) 

Zeeland -,240 (,660) -,832 (,748) -,563 (,922) 

Gelderland ,497 (,471) -,060 (,512) ,440 (,713) 

Limburg ,878 (,467)* ,101 (,494) ,902 (,704) 

Groningen  ,669 (,603) -,174 (,605) ,926 (,908) 

Noord-Brabant ,027 (,376) -,683 (,435) -,173 (,619) 

Zuid-Holland ,098 (,368) -,041 (,449) ,479 (,595) 

Noord-Holland -,282 (,390) -,490 (,454) ,527 (,637) 

Utrecht ,373 (,384) -,093 (,429) ,804 (,551) 

Noten. De provincies staan in volgorde van meest tot minst op Friesland gelijkend voor wat betreft de 
beroepenstructuur. 
** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

Tabel 7.5 laat zien dat er alleen een licht significant verschil in sectorkeuze is tussen 

leerlingen in Limburg en in Friesland. Leerlingen in Friesland kiezen vaker voor de 

sector Techniek en minder vaak voor Zorg en welzijn dan Limburgse leerlingen. 

Met contrasttoetsen is nagegaan of er nog verschillen zijn tussen de andere sectoren 
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dan Techniek. Dit bleek het geval: Friese leerlingen kiezen vaker voor Economie en 

minder vaak voor Landbouw dan leerlingen in Overijssel (χ
2  

= 5,94; df = 1; p < 

0,05) en Noord-Holland (χ
2 

 = 4,15; df = 1; p < 0,05) en Friese leerlingen kiezen 

vaker voor Economie dan voor Zorg en welzijn dan leerlingen in Limburg (χ
2 

 = 

5,92; df = 1; p < 0,05) en Noord-Brabant (χ
2  

= 5,94; df = 1; p < 0,05). 

De gevonden verschillen en overeenkomsten in sectorkeuze tussen Friesland en 

de andere provincies duiden erop dat er geen sprake is van een meer algemeen regio-

effect van de beroepenstructuur op de sectorkeuze. De sectorkeuze van leerlingen in 

provincies met een soortgelijke beroepenstructuur als die van Friesland is niet 

duidelijk anders dan die van leerlingen in provincies met een meer afwijkende 

beroepenstructuur. Dit is meer inzichtelijk gemaakt in Tabel 7.6. In deze tabel is de 

voorspelde procentuele verdeling weergegeven op basis van het getoetste model in 

Tabel 7.5.
3
 In deze tabel valt bovendien op dat de voorspelde verdeling over de 

sectoren voor Friesland nu iets gunstiger uitvalt ten aanzien van het percentage 

leerlingen dat Techniek kiest dan in de voorspelde verdeling van het Eindmodel in 

Tabel 7.4. 

 
Tabel 7.6 
 
Voorspelde procentuele verdeling over de sectoren per provincie op basis van de meerniveau-analyse 

  Techniek Zorg en welzijn Economie Landbouw 

Friesland 18,70 25,31 53,90 2,10 

Drenthe 15,32 28,36 55,03 1,29 

Overijssel 22,20 33,51 38,35 5,94 

Zeeland 29,56 31,47 37,08 1,89 

Gelderland 16,36 36,39 44,41 2,85 

Limburg 12,95 42,17 41,30 3,58 

Groningen  15,76 41,63 38,16 4,46 

Noord-Brabant 25,38 35,28 36,95 2,39 

Zuid-Holland 18,38 27,44 50,86 3,33 

Noord-Holland 25,15 25,67 44,41 4,77 

Utrecht 17,12 33,64 44,96 4,29 

Noot. De voorspelling is gebaseerd op leerlingen die gemiddeld scoren op alle andere in het model 
opgenomen variabelen. 

 

7.6.2 Profielkeuze van havo- en vwo-leerlingen 

 

In Tabel 7.7 is de profielkeuze van de havo- en vwo-leerlingen in Friesland en in de 

rest van Nederland weergegeven. Leerlingen in Friesland deden iets vaker examen 

in het profiel Natuur en gezondheid en iets minder vaak in het profiel Economie en 

maatschappij dan leerlingen in de rest van Nederland. De verschillen in profielkeuze 

tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland zijn echter niet significant.  

In hoofdstuk 2 is in Tabel 2.4 aan de steekproefgegevens te zien dat, wanneer de 

profielkeuze uitgesplitst is naar onderwijstype, havo-leerlingen in Friesland vaker 

kiezen voor Natuur en gezondheid en minder vaak voor Economie en maatschappij 

dan leerlingen in de rest van Nederland. Vwo-leerlingen in Friesland kiezen vaker 

voor Natuur en Techniek en minder vaak voor Economie en maatschappij dan 

leerlingen in de rest van Nederland. Aanvullende toetsing wees uit dat het verschil in 
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profielkeuze tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland alleen 

significant is voor de havo-leerlingen (p < 0,05). 

 
Tabel 7.7 
 
Procentuele verdeling van de havo- en vwo-leerlingen over de profielen 

Profiel Friesland Rest NL Totaal 

Natuur en techniek 14,4 14,8 14,8 

Natuur en gezondheid 26,7 20,3 20,5 

Economie en maatschappij 28,7 36,3 36,0 

Cultuur en maatschappij 30,2 28,6 28,7 

 

In Tabel 7.8 zijn de resultaten van de meerniveau-analyse voor havo- en vwo-

leerlingen weergegeven. Dezelfde modellen als bij de analyse van de sectorkeuze 

van de vmbo-leerlingen zijn getoetst. Het profiel Natuur en techniek is de 

referentiecategorie.  

 
Tabel 7.8 
 
Effecten van leerlingkenmerken op de profielkeuze in het havo en vwo 

  
Natuur en gezondheid 

β (SE) 
Economie en maatschappij 

β (SE) 
Cultuur en maatschappij 

β (SE) 

Startmodel    

Intercept ,348 (,107)** ,999 (,080)** ,794 (,099)** 

Friesland ,320 (,443) -,141 (,348) ,341 (,416) 

Toetsmodel    

Intercept ,489 (,096)** 1,154 (,073)** ,835 (,092)** 

Taal ,318 (,055)** ,128 (,047)** ,541 (,053)** 

Rekenen -,523 (,066)** -,673 (,060)** -1,130 (,064)** 

Infoverwerking -,066 (,058) -,144 (,051)** -,320 (,055)** 

Friesland ,277 (,405) -,255 (,321) ,284 (,400) 

Eindmodel    

Intercept -,149 (,119) ,619 (,098)** -1,203 (,133)** 

Taal ,025 (,062) -,008 (,055) ,262 (,064)** 

Rekenen -,398 (,072)** -,549 (,065)** -,872 (,071)** 

Infoverwerking -,019 (,061) -,057 (,055) -,162 (,064)** 

Havo -,334 (,121)** ,204 (,104)* ,617 (,121)** 

Ses ,078 (,055) -,146 (,047)** -,085 (,056) 

Sekse 2,429 (,133)** 1,640 (,131)** 3,582 (,144)** 

Etniciteit -,168 (,155) -,130 (,134) -,259 (,159) 

Presmo ,109 (,053)* ,123 (,048)** ,145 (,055)** 

Streefniv. ouders ,019 (,057) ,016 (,050) -,051 (,057) 

Stedelijkheidsgraad ,060 (,066) ,110 (,057)* ,162 (,067)** 

Friesland ,216 (,386) -,236 (,336) ,353 (,395) 

Noten. ** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

In het Startmodel van Tabel 7.8 is te zien dat er geen verschil is in profielkeuze 

tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. Uit het Toetsmodel blijkt dat 
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dit ook geldt na correctie voor de prestaties. In het Eindmodel is te zien dat de score 

op het onderdeel rekenen van de Entreetoets hoger is van leerlingen met het profiel 

Natuur en techniek dan van leerlingen met een ander profiel. Van leerlingen met het 

profiel Cultuur en maatschappij is de score op het onderdeel taal van de Entreetoets 

hoger en de score op het onderdeel informatieverwerking van de Entreetoets lager 

dan die van leerlingen met Natuur en techniek. Havo-leerlingen kiezen minder vaak 

voor Natuur en gezondheid en vaker voor een maatschappijprofiel dan voor Natuur 

en techniek ten opzichte van vwo-leerlingen. Leerlingen kiezen vaker voor 

Economie en maatschappij dan voor Natuur en techniek naarmate de sociaal-

economische status lager is. Meisjes en leerlingen met een hogere prestatiemotivatie 

kiezen vaker voor een ander profiel dan voor Natuur en techniek. Etniciteit heeft 

geen invloed op de profielkeuze. Leerlingen in meer stedelijke gebieden kiezen 

vaker voor een maatschappijprofiel dan voor Natuur en techniek dan leerlingen in 

minder stedelijke gebieden. Havo-leerlingen kiezen minder vaak voor Natuur en 

gezondheid en vaker voor een maatschappijprofiel dan voor Natuur en techniek ten 

opzichte van vwo-leerlingen. Na correctie voor de effecten van deze 

leerlingkenmerken blijken er wederom geen verschillen te zijn in profielkeuze 

tussen Friese leerlingen en leerlingen in de rest van Nederland.  

 Door middel van contrasttoetsen is onderzocht of Friese leerlingen vaker of 

minder vaak voor het profiel Natuur en gezondheid kiezen dan voor Economie en 

maatschappij dan leerlingen in de rest van Nederland, vaker of minder vaak voor 

Natuur en gezondheid dan voor Cultuur en maatschappij en vaker of minder vaak 

voor Economie en maatschappij dan voor Cultuur en maatschappij. Er werden echter 

geen significante verschillen gevonden. 

In Tabel 7.9 is voor de volledigheid het resultaat van de omrekening van de 

coëfficiënten in Tabel 7.8 naar voorspelde procentuele verdeling over de profielen 

weergegeven per getoetst model.
4
 In Tabel 7.9 is te zien dat, ten opzichte van de 

feitelijke verdeling zoals weergegeven in Tabel 7.7, alle voorspelde verdelingen 

voor Friesland enigszins afwijken van de feitelijke verdeling. Omdat aan het 

Startmodel geen andere variabelen zijn toegevoegd, zal de afwijking van het 

Startmodel het gevolg zijn van het feit dat in de meerniveau-analyse rekening is 

gehouden met verschillen op het niveau van de schoolvestiging. Voor de rest van 

Nederland wijken de voorspelde verdelingen op basis van het Toetsmodel en het 

Eindmodel enigszins af van de feitelijke verdeling. 

 
Tabel 7.9 
 
Voorspelde procentuele verdeling over de profielen op basis van de meerniveau-analyse 

 Startmodel Toetsmodel Eindmodel 

Profiel Friesland Rest NL Friesland Rest NL Friesland Rest NL 

Natuur en techniek 11,88 13,62 11,53 12,34 8,14 8,70 

Natuur en gezondheid 23,16 19,28 24,81 20,12 26,21 22,59 

Economie en maatschappij 28,01 36,98 28,34 39,12 32,13 43,52 

Cultuur en maatschappij 36,95 30,12 35,51 28,43 33,52 25,19 

Noot. De voorspelling is gebaseerd op leerlingen die gemiddeld scoren op alle andere in het model 
opgenomen variabelen. 
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Tot slot is de profielkeuze van Friese leerlingen vergeleken met die van leerlingen in 

de andere provincies. Het getoetste model is hetzelfde model als het Eindmodel in 

Tabel 7.8, maar nu is elke provincie apart toegevoegd aan het model. Friesland is de 

referentiecategorie. Het resultaat van de analyse staat in Tabel 7.10. Vanwege de 

gelijkenis tussen het Eindmodel in Tabel 7.8 en het getoetste model in Tabel 7.10 

komen de effecten van de toetsprestaties en de andere leerlingkenmerken sterk met 

elkaar overeen. Daarom zijn in Tabel 7.10 alleen de effecten per provincie vermeld.  

In Tabel 7.10 is te zien dat Friese leerlingen minder vaak voor het profiel Natuur 

en techniek kiezen en vaker voor Natuur en gezondheid dan leerlingen in Zeeland, 

Groningen, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland. Daarnaast blijken 

Friese leerlingen minder vaak voor Natuur en techniek en vaker voor Economie en 

maatschappij te kiezen dan leerlingen in Zeeland en vaker voor Cultuur en 

maatschappij dan voor Natuur en techniek dan leerlingen in Zeeland, Groningen, 

Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht. Uit contrasttoetsen bleek verder dat 

Friese leerlingen vaker voor Natuur en gezondheid kiezen en minder vaak voor 

Economie en maatschappij dan leerlingen in Noord-Holland (χ
2  

= 5,99; df = 1; p< 

0,05). In de gevonden verschillen is een lichte trend te ontdekken dat de profielkeuze 

van Friese leerlingen gelijk is aan die van leerlingen in provincies die wat betreft de 

beroepenstructuur op Friesland lijken en verschilt van leerlingen in provincies met 

een duidelijk andere beroepenstructuur. Het verschil in profielkeuze met Zeeland 

valt hier echter niet mee te rijmen. 

 
Tabel 7.10 
 
Effect van provincie op de profielkeuze in het havo en vwo (Friesland als contrast) 

  
Natuur en gezondheid 

β (SE) 
Economie en maatschappij 

β (SE) 
Cultuur en maatschappij 

β (SE) 

Drenthe -,239 (,545) ,317 (,473) -,360 (,569) 

Overijssel ,003 (,373) ,181 (,334) -,077 (,368) 

Zeeland -1,259 (,513)** -,738 (,413)* -1,444 (,496)** 

Gelderland -,247 (,373) ,333 (,334) -,158 (,315) 

Limburg -,082 (,365) ,251 (,374) ,152 (,354) 

Groningen  -1,435 (,569)** -,409 (,459) -1,301 (,559)** 

Noord-Brabant -,603 (,281)* -,199 (,303) -,704 (,327)* 

Zuid-Holland -,628 (,378)* -,046 (,299) -,388 (,352) 

Noord-Holland -,909 (,382)** -,007 (,345) -,608 (,351)* 

Utrecht -,522 (,404) -,140 (,368) -,892 (,386)* 

Noten. De provincies staan in volgorde van meest tot minst op Friesland gelijkend voor wat betreft de 
beroepenstructuur. 
** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

In Tabel 7.11 is de voorspelde procentuele verdeling weergegeven op basis van het 

getoetste model in Tabel 7.10,
5
 waardoor verschillen tussen de provincies 

eenvoudiger zijn af te lezen. Hieraan is te zien dat de gesignaleerde lichte trend zich 

alleen voordoet ten aanzien van de keuze voor het profiel Natuur en techniek. 
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Tabel 7.11 
 
Voorspelde procentuele verdeling over de profielen per provincie op basis van de meerniveau-analyse 

 
Natuur en 
techniek 

Natuur en 
gezondheid 

Economie en 
maatschappij 

Cultuur en 
maatschappij 

Friesland 6,81 28,99 33,48 30,71 

Drenthe 7,02 23,53 47,37 22,08 

Overijssel 6,52 27,84 38,42 27,22 

Zeeland 17,78 21,50 41,80 18,93 

Gelderland 6,65 22,12 45,62 25,61 

Limburg 6,06 23,78 38,32 31,84 

Groningen  15,36 15,58 50,19 18,87 

Noord-Brabant 10,43 24,29 42,02 23,26 

Zuid-Holland 9,07 20,60 42,58 27,75 

Noord-Holland 9,95 17,06 48,57 24,42 

Utrecht 10,36 26,18 44,30 19,16 

Noot. De voorspelling is gebaseerd op leerlingen die gemiddeld scoren op alle andere in het model 
opgenomen variabelen. 

 

7.7 Conclusies en discussie 

 

In dit hoofdstuk is onderzocht of leerlingen in het voortgezet onderwijs in Friesland 

een andere sector- of profielkeuze maken dan leerlingen in de rest van Nederland en 

of verschillen te herleiden zijn tot verschillen in leerlingkenmerken. Daarnaast is 

onderzocht of Friese leerlingen een andere keuze maken dan leerlingen in andere 

provincies. In de voorgaande hoofdstukken bleek dat de verticale schoolloopbaan 

van Friese leerlingen iets ongunstiger verloopt dan die van leerlingen in de rest van 

Nederland. Daardoor ontstond de vraag of in Friesland ook sprake is van een minder 

gunstige horizontale schoolloopbaan van leerlingen, als gevolg van een andere 

sector- of profielkeuze van leerlingen ten opzichte van leerlingen in de rest van 

Nederland. Deze vraag is van belang omdat horizontale keuzen die berusten op een 

regio-effect in strijd zijn met het meritocratische ideaal van het onderwijs. 

 De vraag of Friese leerlingen een andere sector- of profielkeuze maken dan 

leerlingen in de rest van Nederland is beantwoord aan de hand van gegevens van 

VOCL'99. Met behulp van beschrijvende statistiek en meerniveau multinomiale 

logistische regressie-analyse voor criteriumvariabelen met ongeordende categorieën 

zijn de gegevens geanalyseerd. Met de eerste methode zijn alleen verschillen 

gevonden in sector- en profielkeuze tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland wanneer de keuze uitgesplitst werd naar onderwijstype. Verschillen 

werden gevonden voor de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo en het havo. 

Friese leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg volgen, kozen vaker voor 

Economie en minder vaak voor Techniek en Zorg en welzijn dan leerlingen in de 

rest van Nederland. Friese havo-leerlingen kozen vaker voor Natuur en gezondheid 

en minder vaak voor Economie en maatschappij dan leerlingen in de rest van 

Nederland. 

Bij de meerniveau-analyse zijn drie modellen met de sectorkeuze (voor vmbo-

leerlingen) of profielkeuze (voor havo- en vwo-leerlingen) als criteriumvariabele 

getoetst: het Startmodel bevatte alleen de variabele ‘Friesland’, aan het Toetsmodel 

waren de scores op de deeltoetsen van de Entreetoets toegevoegd en aan het 

Eindmodel ook nog de variabelen onderwijstype, sociaal-economische status, sekse, 
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etniciteit, prestatiemotivatie, streefniveau van de ouders en stedelijkheidsgraad. Bij 

de meerniveau-analyse is steeds getoetst of er verschillen zijn tussen twee 

contrasten. Dat wil zeggen dat per sector of profiel getoetst is of leerlingen in 

Friesland de betreffende sector of het profiel vaker of minder vaak kiezen dan een 

andere sector of een ander profiel dan leerlingen in de rest van Nederland. Alleen in 

het Eindmodel voor het vmbo is een significant verschil gevonden tussen leerlingen 

in Friesland en de rest van Nederland: Friese leerlingen kozen vaker voor de sector 

Economie dan voor Techniek dan leerlingen in de rest van Nederland.  

 Vervolgens is de sector- of profielkeuze van Friese leerlingen vergeleken met die 

van leerlingen in de andere provincies, om na te gaan of er sprake is van een meer 

algemeen regio-effect op de keuze. Onderzocht is of de sector- of profielkeuze van 

Friese leerlingen overeenkomt met die van leerlingen in provincies die voor wat 

betreft de beroepenstructuur op Friesland lijken en verschilt ten opzichte van 

leerlingen in provincies met een andere beroepenstructuur. Met behulp van 

meerniveau-analyse is een model getoetst met de toetsprestaties en de 

leerlingkenmerken als covariaat. In de analyse werd alleen voor de profielkeuze een 

lichte trend gevonden die zou kunnen duiden op een meer algemeen regio-effect.  

 Vanuit het oogpunt dat een exacte sector- of profielkeuze het meest 

perspectiefrijk is, is de iets andere sectorkeuze van Friese vmbo-leerlingen ten 

opzichte van vmbo-leerlingen met dezelfde leerlingkenmerken in de rest van 

Nederland enigszins minder gunstig. Friese leerlingen kozen namelijk minder vaak 

voor de sector Techniek dan leerlingen in de rest van Nederland. 

 In deze studie is gekozen voor het standpunt dat een exacte sector- of 

profielkeuze het meest gunstig is, omdat een exacte keuze de meeste mogelijkheden 

biedt voor een vervolgopleiding. Vanuit maatschappelijk oogpunt bezien is het 

eveneens wenselijk dat zoveel mogelijk leerlingen voor een exacte sector of exact 

profiel kiezen. Zoals al in de inleiding was vermeld, wil Nederland een 

kenniseconomie zijn en daarvoor zijn veel exact opgeleide mensen voor nodig. 

Echter, een ander standpunt is ook mogelijk. De definitie van een gunstige sector- of 

profielkeuze hangt namelijk af van het perspectief van waaruit men het bekijkt. 

Vanuit het beroepsperspectief bekeken, is bijvoorbeeld minder duidelijk te zeggen 

welke sector- of profielkeuze het meest perspectiefrijk is. Vanuit dit perspectief 

spelen de kans op werk, het te verdienen salaris en de carrièremogelijkheden een rol 

bij de bepaling van de meest perspectiefrijke keuze. Cijfers over gediplomeerde en 

afgestudeerde schoolverlaters van het school- of studiejaar 2005/2006 van het 

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt bieden hier enig inzicht in (ROA, 

2008). Uit deze cijfers blijkt dat de opleidingssector die de meeste kans op een baan 

biedt, sterk verschilt per onderwijstype. Gegevens over het bruto uurloon bieden 

meer aanknopingspunten. Van de mbo-ers hebben opgeleiden in de sectoren 

Techniek en Gezondheidszorg gemiddeld het hoogste uurloon. Het laagste uurloon 

hebben mbo-ers met een opleiding in de sector Landbouw (beroepsopleidende 

leerweg) en Economie (beroepsbegeleidende leerweg). Hbo-ers die in de sector 

Gezondheidszorg zijn afgestudeerd hebben het hoogste uurloon en afgestudeerden in 

de sector Taal en cultuur het laagste. Van de universitaire opleidingssectoren levert 

de sector Economie het hoogste uurloon op, met op de voet gevolgd de sector 

Gezondheidszorg. Een universitaire opleiding in de sector Taal en cultuur levert het 
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laagste uurloon op. De sector Techniek biedt voor mbo-ers en hbo-ers de meeste 

carrièremogelijkheden en voor universitair opgeleiden de sector Economie. 
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Noten hoofdstuk 7 

 
1 De toetsingsmethode betrof MCMC estimation, uitgevoerd in MLwiN versie 2.0. De beginwaarden  zijn 

geschat met IGLS volgens de eerste orde MQL-procedure. De reden dat niet de tweede orde PQL-

procedure is gevolgd, wat in deze situatie minder vertekende schattingen zou hebben opgeleverd, is dat 

het model dan niet wilde passen. 

 
2 De berekening van de procentuele verdeling over de sectoren/profielen op basis van de coëfficiënten in 

de meerniveau multinomiale logistische regressie-analyse voor criteriumvariabelen met ongeordende 

categorieën is als volgt: 

-  De proportie kans dat een leerling kiest voor bijvoorbeeld de sector Zorg en welzijn is gelijk aan: 

 

Exponent van de som van de coëfficiënten voor Zorg en welzijn, gedeeld door (1+ (exponent van 

som coëfficiënten Zorg en welzijn) + (exponent van som coëfficiënten Economie) + (exponent 

van som coëfficiënten Landbouw)) 

 

Waarbij de som van de coëfficiënten is berekend op basis van de gemiddelde scores op de predictor- 

en controlevariabelen. Voor de gestandaardiseerde variabelen is de gemiddelde score nul. Voor 

categoriale variabelen, zoals sekse en onderwijstype, is de coëfficiënt vermenigvuldigd met de 

proportie waarin leerlingen tot de betreffende categorie behoren.  

-  De kans dat een leerling kiest voor de referentiecategorie is 1 minus de som van de kansen op de 

 andere sector- of profielkeuzes.  

- De proporties kans zijn vervolgens omgerekend naar procenten. 

 
3 Zie voetnoot 2. 

 
4 Zie voetnoot 2. 

 
5 Zie voetnoot 2. 
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8 
 

Samenvatting, conclusies en discussie 
 

 

In dit laatste hoofdstuk van het proefschrift worden de resultaten van de uitgevoerde 

analyses samengevat, worden conclusies getrokken, en worden de resultaten 

bediscussieerd. Beperkingen van het uitgevoerde onderzoek zullen worden 

besproken, evenals aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. 

 

8.1 Samenvatting 

 

8.1.1 Onderzoeksvraag  

 

De centrale vraag van dit proefschrift is of het schoolsucces van Friese leerlingen in 

het voortgezet onderwijs verschilt van dat van leerlingen in de rest van Nederland. 

Aanleiding voor deze onderzoeksvraag vormde eerder onderzoek naar de prestaties 

van leerlingen in Friesland (Verbeek, 1982; Van Ruijven, 2000, 2003, 2004, 2006; 

Van Langen & Hulsen, 2001). Hieruit bleek dat Friese leerlingen gedurende de 

basisschoolperiode een onderwijsachterstand oplopen, omdat de schoolvorderingen 

van Friese leerlingen in het basisonderwijs minder groot zijn dan het landelijke 

gemiddelde. In het voortgezet onderwijs bleken Friese leerlingen relatief minder 

vaak deel te nemen aan de hogere onderwijstypen. Het eerdere onderzoek naar het 

schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs is echter weinig 

diepgaand. Dit heeft geleid tot de vraag hoe de achterstand van Friese leerlingen aan 

het einde van het basisonderwijs zich ontwikkelt in het voortgezet onderwijs, en in 

welke mate de eventuele achterstand verklaard kan worden door verschillen in 

leerlingkenmerken tussen Friese leerlingen en de leerlingen landelijk. Deze vraag is 

relevant omdat een onderwijsachterstand, die terug te voeren is op de regio waar de 

leerling woont, waarschijnlijk betekent dat er talent van leerlingen in de betreffende 

regio onbenut blijft. Dit zou strijdig zijn met het meritocratische onderwijsideaal dat 

in Nederland breed wordt onderschreven. Dit betekent dat het onderwijs zo zou 

moeten zijn ingericht dat het schoolsucces van leerlingen alleen afhangt van zijn of 

haar verdiensten (aanleg, prestaties, inzet) en niet van zijn of haar achtergrond. In 

een onderwijsstelsel dat volledig voldoet aan het meritocratische ideaal leveren 

leerlingen met gelijke aanleg en inzet gelijke prestaties, en is er bij gelijke prestaties 

en inzet een gelijk verloop van schoolloopbaan, in termen van efficiëntie (duur van 

de loopbaan) en rendement (behaald diploma, examencijfers) (Meijnen, 2004). Een 

verschil in schoolsucces dat samenhangt met de regio waar de leerling vandaan komt 

is dus in strijd met het meritocratische principe en geeft aan dat het talent van 

leerlingen in de betreffende regio niet optimaal benut wordt.  

 

8.1.2 Methode en representativiteit 

 

De vraag of er verschil in schoolsucces is in het voortgezet onderwijs tussen 

leerlingen in Friesland en de rest van Nederland is beantwoord aan de hand van de 

gegevens van het Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen 1999; afgekort 
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VOCL’99. Deze gegevens zijn geanalyseerd met behulp van beschrijvende 

statistieken en meerniveau-analyse. VOCL’99 bestaat uit gegevens van 19.391 

leerlingen die in het schooljaar 1999/2000 in de eerste klas van het voortgezet 

onderwijs zaten en zijn gevolgd gedurende hun verdere schoolloopbaan in het 

voortgezet onderwijs. De leerlingen zijn geselecteerd op basis van een tweetraps-

steekproef van schoolvestigingen en leerlingen. Alle eerstejaars leerlingen op de 

geselecteerde vestigingen zijn betrokken in het onderzoek. Informatie over de 

achtergrond- en leerlingkenmerken is verkregen in het eerste schooljaar door het 

afnemen van vragenlijsten bij de leerlingen en de ouders. De leerlingen hebben in 

het eerste jaar bovendien de Cito-entreetoets gemaakt. Elk schooljaar is het 

onderwijstype en het leerjaar van de leerlingen opgevraagd bij de scholen. Van het 

totale aantal leerlingen in de steekproef wonen er 1.135 in Friesland. Voor de 

analyse van het verschil in schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland zijn meerdere indicatoren van het schoolsucces onderzocht. Het betreft 

het advies, de onderwijspositie, de sector- of profielkeuze en het gemiddelde cijfer 

op het Centraal Schriftelijk Examen. Van de leerlingkenmerken zijn sociaal-

economische status, sekse, etniciteit, prestatiemotivatie en streefniveau van de 

ouders in elke meerniveau-analyse opgenomen. Afhankelijk van de onderzochte 

indicator van het schoolsucces worden soms nog andere leerlingkenmerken 

betrokken bij de analyse. 

In hoofdstuk 2 is onderzocht of de steekproefgegevens representatief zijn voor de 

populatie leerlingen. Hiertoe is gebruik gemaakt van populatiebrede gegevens van 

de Inspectie van het Onderwijs over het advies, het onderwijstype in het examenjaar, 

de sector of het profiel waarin examen gedaan is en het examencijfer. De 

representativiteit van de steekproef is apart geanalyseerd voor de leerlingen in 

Friesland en de leerlingen in de rest van Nederland. De Friese leerlingen in de 

steekproef blijken in een aantal opzichten niet representatief te zijn voor de 

populatie Friese leerlingen. Ten eerste is in de steekproef het gemiddelde advies van 

de Friese leerlingen lager. Ten tweede zijn Friese leerlingen die examen deden in de 

lagere vmbo-leerwegen of in de theoretische leerweg van het vmbo 

oververtegenwoordigd en Friese leerlingen die examen deden in het havo of vwo 

ondervertegenwoordigd. Ten derde is het gemiddelde examencijfer in de steekproef 

hoger. Ten vierde wijkt in de steekproef de sector- of profielkeuze enigszins af van 

de populatie. Vmbo-leerlingen in de steekproef deden vaker examen in de sector 

Economie en minder vaak in de sectoren Techniek en Zorg en welzijn dan Friese 

leerlingen populatiebreed. Friese havo-leerlingen in de steekproef deden vaker 

examen in het profiel Natuur en gezondheid en minder vaak in Economie en 

maatschappij. Friese vwo-leerlingen in de steekproef deden vaker examen in Natuur 

en techniek en minder vaak in Economie en maatschappij dan Friese leerlingen in de 

populatie. 

 De verschillen tussen de steekproef en de populatie zijn voor de leerlingen in de 

rest van Nederland minder groot. In de steekproef is van de leerlingen in de rest van 

Nederland het gemiddelde advies in zeer geringe mate hoger dan dat van de 

populatie leerlingen in de rest van Nederland. Van de leerlingen in de rest van 

Nederland zijn de leerlingen die examen gedaan hebben in de theoretische leerweg 

van het vmbo oververtegenwoordigd en de leerlingen die examen gedaan hebben in 

de lagere vmbo-leerwegen ondervertegenwoordigd in de steekproef. Daarnaast zijn 
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in de steekproef van de leerlingen in de rest van Nederland de leerlingen met de 

lagere examencijfers iets oververtegenwoordigd. In de steekproef deden vmbo-

leerlingen in de rest van Nederland vaker examen in de sector Zorg en welzijn en 

minder vaak in Landbouw. De profielkeuze van de havo- en vwo-leerlingen in de 

rest van Nederland verschilt in de steekproef nauwelijks van de profielkeuze van de 

populatie. 

 In de steekproef zijn de Friese leerlingen met de lagere adviezen 

oververtegenwoordigd. Het is daarom aannemelijk dat het prestatieniveau van de 

Friese leerlingen in de steekproef lager is dan dat van de populatie Friese leerlingen. 

Hierdoor zullen de resultaten van de analyses van verschillen in schoolsucces tussen 

leerlingen in Friesland en de rest van Nederland, waarin niet gecontroleerd is voor 

de eerdere prestaties, enigszins vertekend zijn. Ter beantwoording van de 

onderzoeksvragen zijn echter ook altijd meerniveau-analyses uitgevoerd, waarbij 

rekening is gehouden met het prestatieniveau bij aanvang. Hierdoor is gecorrigeerd 

voor het lagere aanvangsniveau van de Friese leerlingen in de steekproef. Daarnaast 

is in de meerniveau-analyses ook altijd gekeken naar de invloed van de 

leerlingkenmerken op de gevonden verschillen. 

 

8.1.3 Eerste indruk van verschillen in schoolsucces 

 

In het tweede hoofdstuk van dit proefschrift werden enkele beschrijvende 

statistieken gepresenteerd om een eerste indruk te krijgen van de verschillen in 

schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. Uit de 

populatiebrede cijfers bleek dat Friese leerlingen gemiddeld genomen minder hoge 

adviezen hadden, wat minder vaak examen aflegden in het vwo en vaker in de 

theoretische leerweg van het vmbo, maar gemiddeld wel iets hogere examencijfers 

behaalden dan leerlingen in de rest van Nederland. Friese vmbo-leerlingen leken een 

enigszins andere sectorkeuze te maken dan leerlingen in de rest van Nederland, maar 

waarschijnlijk zijn de gegevens over de sectorkeuze vertekend doordat relatief meer 

leerlingen in Friesland dan in de rest van Nederland, die kozen voor de sector 

Landbouw, niet werden meegeteld. Friese havo-leerlingen kozen vaker voor het 

profiel Cultuur en maatschappij en minder vaak voor Economie en maatschappij. 

Friese vwo-leerlingen kozen eveneens minder vaak voor Economie en maatschappij 

dan leerlingen in de rest van Nederland. De steekproefgegevens lieten zien dat de 

achterstand in onderwijspositie van de Friese leerlingen, ten opzichte van de 

leerlingen in de rest van Nederland, gedurende vijf cohortjaren constant bleef. In het 

vijfde cohortjaar zaten Friese leerlingen vaker onvertraagd in het mbo en minder 

vaak onvertraagd in het vwo dan leerlingen in de rest van Nederland. Behalve bij de 

leerlingen met een gecombineerd vmbo lwoo/vmbo bbl/kbl-advies waren er bij alle 

adviescategorieën voor een of meerdere onderwijstypen grote verschillen in 

examencijfer tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. Deze 

verschillen konden niet verklaard worden door verschillen in afstroom naar een lager 

onderwijstype en opstroom naar een hoger onderwijstype. Verschillen in 

sectorkeuze tussen vmbo-leerlingen in Friesland en de rest van Nederland deden 

zich vooral voor bij leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg en in iets mindere 

mate bij leerlingen in de theoretische leerweg. 
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 In hoofdstuk 2 werd gerapporteerd dat, van de onderzochte leerlingkenmerken, 

Friese leerlingen verschillen ten opzichte van leerlingen in de rest van Nederland ten 

aanzien van het prestatieniveau bij aanvang van het voortgezet onderwijs en het 

streefniveau van de ouders. Mogelijke verklaringen voor verschillen in schoolsucces 

zullen dus waarschijnlijk in die richting gezocht moeten worden. 

 In hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 7 is met behulp van meerniveau-analyses 

nader onderzocht of er verschillen zijn in schoolsucces tussen leerlingen in Friesland 

en de rest van Nederland. De vraag naar het verschil in schoolsucces in het 

voortgezet onderwijs tussen Friese leerlingen en leerlingen in de rest van Nederland 

is opgedeeld in een aantal subvragen. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk 

worden de resultaten besproken van de analyses die zijn uitgevoerd ter 

beantwoording van deze onderzoeksvragen, zoals die geformuleerd zijn in de 

betreffende hoofdstukken.  

 

8.1.4 Onderadvisering in Friesland 

 

Het schooladvies bepaalt in hoge mate het onderwijstype waarin een leerling 

instroomt in het voortgezet onderwijs. Uit meerniveau-analyse bleek dat Friese 

leerlingen een 0,37 punten lager advies krijgen dan leerlingen in de rest van 

Nederland. Dit komt overeen met een achterstand van drieënhalf tot vier maanden 

onderwijs. Beschrijvende statistiek wees uit dat Friese leerlingen echter een lager 

prestatieniveau hebben bij aanvang van het voortgezet onderwijs dan leerlingen in 

de rest van Nederland. Het verschil in score op de Entreetoets bedroeg 3,2 punten 

(Cohen’s d = 0,29). In het derde hoofdstuk is onderzocht of het lagere advies van 

Friese leerlingen volledig verklaard kan worden door de lagere prestaties, of dat ook 

andere kenmerken hier invloed op uitoefenen. Indien de lagere adviezen niet 

volledig verklaard kunnen worden door de lagere prestaties, is er sprake van 

onderadvisering. Een te laag advies heeft vaak tot gevolg dat leerlingen een minder 

goede start hebben in het voortgezet onderwijs dan leerlingen met gelijke prestaties 

die een passend advies kregen. De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: 

 

“Krijgen leerlingen in Friesland lagere adviezen bij de overgang van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs dan op grond van hun leerprestaties 

mag worden verwacht? En zo ja, in welke mate worden de lagere adviezen in 

Friesland beïnvloed door kenmerken van de leerlingen en door kenmerken van de 

provincie?” 

 

Met behulp van meerniveau-analyse, en het advies als criteriumvariabele, is 

onderzocht of leerlingen in Friesland gemiddeld genomen een lager advies krijgen 

na correctie voor de prestaties dan leerlingen in de rest van Nederland. Dit bleek 

inderdaad het geval te zijn. Friese leerlingen kregen een 0,09 (uitgedrukt in een 

score op de leerjarenladder) punten te laag advies ten opzichte van leerlingen in de 

rest van Nederland. Dit komt overeen met een onderwijsachterstand van ongeveer 

één maand. Nadere analyse wees uit dat onderadvisering van Friese leerlingen alleen 

plaatsvond bij leerlingen met lage en met hoge prestaties. Leerlingen die gemiddeld 

presteerden kregen in Friesland geen te laag advies ten opzichte van leerlingen in de 

rest van Nederland. Friese leerlingen met een laag prestatieniveau kregen een 0,394 
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punten te laag advies, wat overeenkomt met een achterstand van vier maanden 

onderwijs, en Friese leerlingen met een hoog prestatieniveau kregen een 0,162 

punten te laag advies, wat overeenkomt met een achterstand van iets meer dan 

anderhalve maand. De lagere adviezen in Friesland hangen voor een deel samen met 

de kenmerken van de leerlingen. Wanneer rekening wordt gehouden met verschillen 

in scores op en sterkte van de effecten van de variabelen sociaal-economische status, 

zittenblijven, etniciteit en streefniveau van de ouders, dan daalt bij Friese leerlingen 

met een laag prestatieniveau de mate van onderadvisering met 24,94 procent tot 

0,298 punten (overeenkomend met drie maanden onderwijs). Dit is echter nog steeds 

een significant verschil. Bij Friese leerlingen met een hoog prestatieniveau neemt de 

mate van onderadvisering, rekening houdend met de genoemde variabelen, af met 

54,55 procent tot 0,080 punten (bijna een maand onderwijs), waardoor er geen 

significant verschil meer is in advies bij leerlingen met hoge prestaties. Van de 

kenmerken van de leerling heeft vooral het lagere streefniveau van de ouders in 

Friesland invloed op de mate van onderadvisering. Naarmate het streefniveau van de 

ouders lager is, des te meer sprake er is van onderadvisering.  

 Aanvullend is onderzocht of de onderadvisering in Friesland veroorzaakt wordt 

door een meer algemeen regio-effect op de hoogte van het advies. Daartoe is 

geanalyseerd of bij gelijke prestaties van leerlingen in provincies die op Friesland 

lijken voor wat betreft de beroepenstructuur hetzelfde wordt geadviseerd en in 

provincies met een meer afwijkende beroepenstructuur anders wordt geadviseerd. 

Daarnaast is gekeken of er bij gelijke prestaties een verschil in advisering is tussen 

provincies binnen en buiten de Randstad. Van zowel de beroepenstructuur als de 

invloed van de Randstad werd geen effect gevonden op de advisering. 

 

8.1.5 Gevolgen van onjuiste advisering voor het schoolsucces van leerlingen 

 

Uit het onderzoek naar de advisering bleek dat Friese leerlingen ondergeadviseerd 

worden ten opzichte van leerlingen in de rest van Nederland. Dit wierp de vraag op 

welke invloed onderadvisering heeft op het schoolsucces van leerlingen in het 

voortgezet onderwijs. In eerder Nederlands onderzoek naar onjuiste advisering is 

nauwelijks aandacht aan deze vraag besteed. Internationale literatuur naar de invloed 

van onjuiste leerkrachtverwachtingen op het schoolsucces biedt meer inzicht (een 

onjuist advies is feitelijk een onjuiste verwachting van het (toekomstige) 

prestatieniveau van de leerling), maar het onderzoek hiernaar is veelal uitgevoerd op 

basis van kleine steekproeven in de Verenigde Staten. Uit een overzichtsstudie van 

Jussim en Harber (2005) bleek dat de kennis over bepaalde aspecten van de invloed 

van onjuiste leerkrachtverwachtingen op het schoolsucces nog onvolledig is. Naar 

aanleiding van die constatering formuleerden ze een aantal onderzoeksvragen, die 

vervolgens als leidraad dienden voor het onderhavige onderzoek naar de gevolgen 

van onjuiste advisering op het schoolsucces van leerlingen. Onjuiste advisering is 

hierbij gedefinieerd als het verschil tussen het geobserveerde en het verwachte 

advies. Het verwachte advies is geschat in een meerniveau-model waarin de 

regressie is bepaald van het advies op prestaties, IQ en prestatiemotivatie. Het 

schoolsucces is gedefinieerd als de bereikte onderwijspositie op de leerjarenladder. 

De onderzoeksvragen en antwoorden worden puntsgewijs besproken. 

 



 160 

Hangt onjuiste advisering samen met kenmerken van de leerling? 

Deze vraag zou ook beantwoord kunnen worden aan de hand van de analyses die 

zijn uitgevoerd naar aanleiding van de vraag of er onderadvisering plaatsvindt in 

Friesland. Echter, omdat bij die analyses onjuiste advisering anders is gemeten, is de 

samenhang nogmaals geanalyseerd met behulp van meerniveau-analyse. Ditmaal 

met onjuiste advisering als criteriumvariabele en prestatieniveau bij aanvang van het 

voortgezet onderwijs, IQ, sociaal-economische status, sekse, etniciteit, 

prestatiemotivatie, streefniveau van de ouders en zittenblijven in het basisonderwijs 

als predictorvariabelen. De leerlingkenmerken verklaarden 27,5 procent van de 

variantie in onjuiste advisering (Cohen's f
 2 

= 0,38). Onjuiste advisering hing positief 

samen met sociaal-economische status en streefniveau van de ouders en negatief met 

Cito-eindtoetsscore, IQ en prestatiemotivatie. Meisjes en leerlingen die niet waren 

blijven zitten in het basisonderwijs kregen een hoger advies dan op basis van hun 

prestaties, IQ en prestatiemotivatie verwacht zou worden. Het streefniveau van de 

ouders was de meest invloedrijke variabele. Etniciteit had geen invloed op onjuiste 

advisering. 

 

Welke invloed heeft onjuiste advisering op het schoolsucces in het vijfde jaar? 

De meerniveau-analyse, met de bereikte onderwijspositie in het vijfde jaar na entree 

in het voortgezet onderwijs als criterium en het prestatieniveau bij aanvang en het IQ 

als covariaten, toonde aan dat er een significante relatie is tussen onjuiste advisering 

en het schoolsucces van leerlingen. Onjuiste advisering droeg voor 6,72 procent bij 

aan de verklaring van variantie in schoolsucces (Cohen's f
 2 

= 0.19). Leerlingen met 

een onderadvies hadden na vijf jaar minder schoolsucces en leerlingen met een 

overadvies hadden meer schoolsucces dan leerlingen met een juist advies. De mate 

waarin het schoolsucces verschilde van leerlingen met een juist advies nam toe 

naarmate de onjuistheid van het advies toenam. Er is geen bewijs gevonden dat het 

negatieve effect van onderadvisering op het schoolsucces qua omvang groter is dan 

het positieve effect van overadvisering.  

 

Worden effecten van leerlingkenmerken op het schoolsucces gemedieerd door 

onjuiste advisering? 

Onderzocht is of de invloed van leerlingkenmerken op het schoolsucces verloopt via 

onjuiste advisering. Gebleken was namelijk dat onjuiste advisering samenhangt met 

kenmerken van de leerling en dat onjuiste advisering samenhangt met het 

schoolsucces. Eerder onderzoek had al aangetoond dat leerlingkenmerken invloed 

uitoefenen op het schoolsucces (Van der Hoeven-van Doornum, 1994; Koeslag & 

Dronkers, 1994; Van der Velden, 1994; Sammons, 1995; Van der Werf, Kuyper & 

Lubbers, 1999; Dekkers, Bosker & Driessen 2000; Kuyper, Van der Werf & 

Lubbers, 2000; Goldenberg, Gallimore, Reese & Garnier, 2001; Van der Werf, 

Lubbers & Kuyper, 2002; Luyten, 2004). Het is dus denkbaar dat bijvoorbeeld het 

effect van sociaal-economische status op het schoolsucces te maken heeft met het 

feit dat leerlingen met een lage sociaal-economische status vaker een onderadvies 

krijgen en daardoor minder schoolsucces hebben dan leerlingen met een hogere 

sociaal-economische status. Uit de analyses in deze studie bleek inderdaad dat 

onjuiste advisering deels het effect van leerlingkenmerken op het schoolsucces 

medieert. Dat wil zeggen dat de invloed van leerlingkenmerken op het schoolsucces 
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deels verklaard kan worden door de mate van onjuistheid van het advies. Dit 

mediatie-effect was het grootste voor het streefniveau van de ouders. Leerlingen van 

wie de ouders een laag streefniveau hebben, kregen vaker een onderadvies en dit 

onderadvies had een negatieve invloed op het schoolsucces. Leerlingen van wie de 

ouders een hoog streefniveau hebben, kregen vaker een overadvies, wat een 

positieve invloed had op het schoolsucces. 

 

Modereren leerlingkenmerken het effect van onjuiste advisering op het 

schoolsucces? 

Eerder onderzoek had aangetoond dat groepsgebonden kenmerken van leerlingen 

invloed hadden op de mate waarin leerlingen gevoelig zijn voor de effecten van een 

onjuist advies op het schoolsucces (Jussim, Eccles & Madon, 1996; Madon, Jussim 

& Eccles, 1997; McKnown & Weinstein, 2002). Het aantal studies hiernaar is echter 

vrij beperkt. In dit onderzoek is nagegaan welke van de leerlingkenmerken de 

effecten van onjuiste advisering op het schoolsucces modereren. Uit de resultaten 

bleken de volgende kenmerken op te treden als moderator: prestatieniveau bij 

aanvang, IQ, streefniveau van de ouders, sociaal-economische status en zittenblijven 

in het basisonderwijs. Hiermee is aangetoond dat er verschillen tussen leerlingen 

zijn in gevoeligheid voor effecten van onjuiste advisering op het schoolsucces, die 

samenhangen met kenmerken van de leerling. Het streefniveau van de ouders was 

een van de sterkste moderators. Naarmate het streefniveau van de ouders hoger is, 

had onjuiste advisering een grotere invloed op het schoolsucces. 

 

Wat is de invloed van onjuiste advisering op het schoolsucces in de loop van de tijd? 

Ter beantwoording van deze vraag zijn meerniveau-analyses uitgevoerd met de 

jaarlijkse bereikte onderwijspositie als criterium en het prestatieniveau bij aanvang, 

IQ, sociaal-economische status, sekse, etniciteit, prestatiemotivatie, streefniveau van 

de ouders en zittenblijven in het basisonderwijs als controlevariabelen. Uit de 

resultaten bleek dat effecten van onjuiste advisering op het schoolsucces in de eerste 

twee jaren deels afnamen, maar daarna constant bleven. Leerlingen met een 

onderadvies haalden meer dan de helft in van hun achterstand in schoolsucces (die 

veroorzaakt werd door het te lage advies), en leerlingen met een overadvies verloren 

meer dan de helft van hun voorsprong. Echter, de initiële verschillen in schoolsucces 

die waren veroorzaakt door de onjuiste advisering verdwenen niet volledig. 

Leerlingen met een advies dat tenminste een onderwijstype te laag was (bijvoorbeeld 

een havo-advies terwijl een vwo-advies juist was geweest, wat een 

onderwijsachterstand van een jaar betekent) hadden in het vijfde jaar nog steeds een 

achterstand van bijna vijf maanden onderwijs ten opzichte van leerlingen met een 

juist advies. Leerlingen met een advies dat een onderwijstype te hoog was dan 

passend (dus een vwo-advies in plaats van een havo-advies) hadden in het vijfde jaar 

nog steeds een voorsprong van dik vier maanden ten opzichte van leerlingen met een 

juist advies. 

 

Is er verschil in de gevolgen van onjuiste advisering voor het schoolsucces tussen 

leerlingen in Friesland en in de rest van Nederland en in de andere provincies? 

Met meerniveau-analyse is getoetst of er verschil is in effect van onjuiste advisering 

op het schoolsucces in het vijfde jaar tussen leerlingen in Friesland en de rest van 
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Nederland. Het prestatieniveau bij aanvang en het IQ dienden daarbij als covariaten. 

Zonder correctie voor de leerlingkenmerken bleek dat het schoolsucces van Friese 

leerlingen met een matig of licht onderadvies of een licht overadvies gunstiger is dan 

dat van leerlingen in de rest van Nederland. Na correctie voor de leerlingkenmerken 

sociaal-economische status, sekse, etniciteit, prestatiemotivatie, streefniveau van de 

ouders en zittenblijven in het basisonderwijs gold dit alleen nog voor Friese 

leerlingen met een matig of licht onderadvies. Het effect van een matig en licht 

onderadvies op het schoolsucces was voor Friese leerlingen ongeveer 0,1 punt 

minder ongunstig, wat overeenkomt met een maand onderwijs. In tegenstelling tot 

leerlingen in de rest van Nederland heeft een licht onderadvies geen negatieve 

gevolgen voor het schoolsucces van Friese leerlingen. Een ernstig of matig 

onderadvies heeft voor leerlingen in Friesland echter nog steeds een negatieve 

invloed op het schoolsucces, net als voor leerlingen in de rest van Nederland.  

De vergelijking met andere provincies wees uit dat er slechts enkele significante 

verschillen zijn tussen Friesland en de andere provincies in effecten van onjuiste 

advisering op het schoolsucces in het vijfde jaar. De trend was echter dat het effect 

van onjuiste advisering op het schoolsucces minder ongunstig is voor leerlingen in 

Friesland. Er leek niet sprake te zijn van een meer algemeen regio-effect van de 

provincie op het schoolsucces. De effecten van onjuiste advisering op het 

schoolsucces weken in provincies met een duidelijk andere beroepenstructuur dan 

die van Friesland niet erg af van de effecten in Friesland.  

 

8.1.6 Schoolsucces van vmbo-leerlingen in Friesland 

 

Als logisch vervolg op de analyse van het advies – het uitgangspunt waar leerlingen 

mee beginnen in het voortgezet onderwijs – is gekeken naar het uiteindelijke 

schoolsucces van leerlingen in Friesland. In het vijfde hoofdstuk is dat gedaan voor 

leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies en in het zesde hoofdstuk voor 

leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies. De reden voor deze opsplitsing is 

dat ik vermoedde dat er binnen de groep leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies 

in Friesland meer leerlingen een onderadvies gekregen hadden. De analyse van het 

schoolsucces van leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies zou vervolgens 

inzichtelijk maken in welke mate leerlingen doorstromen naar de hoogste 

onderwijstypen. De onderzoeksvraag in het vijfde hoofdstuk luidde als volgt: 

 

“Is er verschil in schoolsucces in het voortgezet onderwijs tussen leerlingen met ten 

hoogste een vmbo-advies in Friesland en in de rest van Nederland en kan dit 

verklaard worden door verschillen in eerdere prestaties, door verschillen in andere 

leerlingkenmerken en/of door afwijkende effecten van leerlingkenmerken?”  

 

Met behulp van meerniveau-analyse zijn twee indicatoren van het schoolsucces 

onderzocht, te weten de jaarlijkse bereikte onderwijspositie tot en met het vijfde 

cohortjaar (leerlingen hebben dan vier jaren voortgezet onderwijs genoten) en het 

gemiddelde cijfer op het Centraal Schriftelijk Examen. Uit de analyses bleek dat 

leerlingen in Friesland een lagere onderwijspositie bereikt hebben in het vijfde jaar 

dan leerlingen in de rest van Nederland. De achterstand bedroeg ruim twee maanden 

onderwijs. Na correctie voor de aanvangsprestaties was er geen verschil meer. 



 163 

Correctie voor de leerlingkenmerken sociaal-economische status, sekse, etniciteit, 

prestatiemotivatie, streefniveau van de ouders en thuistaal veranderde hier niets aan. 

Friese leerlingen hadden bij aanvang een lagere onderwijspositie doordat ze 

begonnen met een achterstand in prestatieniveau en deze achterstand bleef even 

groot na vier jaren onderwijs. Verschillen in bereikte onderwijspositie ontstaan door 

afstroom, opstroom en zittenblijven. Nadere inspectie wees uit dat Friese leerlingen 

vaker afstroomden naar een lager onderwijstype (overeenkomend met drie maanden 

onderwijs) en bijna zes procent minder vaak bleven zitten dan leerlingen in de rest 

van Nederland. Afstromen is echter ongunstiger, omdat leerlingen daardoor vaak in 

een lager onderwijstype examen afleggen. De examencijfers van de Friese leerlingen 

bleken ongeveer tweetiende hoger te zijn dan die van leerlingen in de rest van 

Nederland. De verhoogde afstroom in Friesland kon een deel van dit verschil 

verklaren, maar niet alles. Het prestatieniveau bij aanvang, de leerlingkenmerken, 

het onderwijstype waarin examen is afgelegd en het al dan niet zijn blijven zitten in 

het voortgezet onderwijs hadden geen invloed op het verschil in examencijfer. 

 Aanvullend is de volgende vraag beantwoord: 

 

“Is er sprake van een meer algemeen regio-effect op het schoolsucces van leerlingen 

in Friesland, waardoor leerlingen in op Friesland gelijkende provincies evenveel 

schoolsucces hebben als Friese leerlingen en leerlingen in provincies die van 

Friesland verschillen meer of minder schoolsucces hebben?” 

 

De analyses leverden geen bewijs voor het bestaan van een meer algemeen regio-

effect van de provincie op het schoolsucces van leerlingen. Er is namelijk geen 

duidelijk verschil in schoolsucces geconstateerd tussen Friesland en provincies die 

qua beroepenstructuur niet op Friesland lijken en een overeenkomst met provincies 

die wat dit betreft wel veel op Friesland lijken. 

 

8.1.7 Schoolsucces van havo- en vwo-leerlingen in Friesland 

 

Dezelfde onderzoeksvragen als in het hoofdstuk over het schoolsucces van vmbo-

leerlingen zijn beantwoord; ditmaal voor leerlingen met tenminste een vmbo/havo-

advies. De analyses zijn eveneens gelijk aan die van de vmbo-leerlingen, met als 

enige verschil dat de jaarlijkse onderwijspositie tot en met het zesde cohortjaar is 

geanalyseerd. Leerlingen hebben dan vijf jaren voortgezet onderwijs gevolgd. De 

analyses toonden aan dat de bereikte onderwijspositie in het zesde jaar van Friese 

leerlingen niet noemenswaardig verschilt van die van leerlingen in de rest van 

Nederland. Correctie voor het prestatieniveau bij aanvang en voor kenmerken van de 

leerlingen had hier geen invloed op. Wel bleken er enkele verschillen te zijn tussen 

leerlingen in Friesland en de rest van Nederland door afwijkende effecten van 

leerlingkenmerken op de bereikte onderwijspositie, wat betekent dat sommige 

leerlingkenmerken (prestatieniveau bij aanvang, advies en tweetaligheid) een andere 

invloed uitoefenen op de bereikte onderwijspositie in Friesland dan in de rest van 

Nederland. Nadere analyse wees tevens uit dat er geen verschillen waren in de mate 

van doorstroom (afstroom en opstroom) en zittenblijven tussen leerlingen in 

Friesland en de rest van Nederland. De examencijfers van de Friese leerlingen waren 

echter ongeveer tweeënhalve tiende hoger, wat deels verklaard kon worden door de 
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trend dat Friese leerlingen – zonder correctie voor leerlingkenmerken – meer 

afstromen naar een lager onderwijstype. Toetsing van verschillen in schoolsucces 

tussen leerlingen in Friesland en de andere provincies toonde geen meer algemeen 

regio-effect van de provincie op het schoolsucces aan. 

 

8.1.8 Sector- of profielkeuze van leerlingen in Friesland 

 

Als laatste is de sector- of profielkeuze onderzocht; eveneens een indicator van het 

schoolsucces van leerlingen. Over het algemeen wordt gesteld dat hoe meer exacte 

vakken een leerling heeft gevolgd, des te gunstiger het toekomstperspectief is, omdat 

leerlingen met veel exacte vakken uit meer vervolgopleidingen kunnen kiezen. Een 

niet-exacte sector- of profielkeuze beperkt de keuzemogelijkheden voor een 

vervolgopleiding en als gevolg daarvan ook de latere beroepskeuze. Met behulp van 

beschrijvende statistiek en meerniveau multinomiale logistische regressie-analyse 

voor criteriumvariabelen met ongeordende categorieën is de volgende vraag 

beantwoord: 

 

“Wijkt de sector- of profielkeuze van leerlingen in het voortgezet onderwijs in 

Friesland af van die van leerlingen in de rest van Nederland en zijn de verschillen te 

herleiden tot verschillen in prestaties en/of verschillen in andere 

leerlingkenmerken?” 

 

De analyses wezen uit dat, wanneer geen rekening gehouden werd met kenmerken 

van de leerlingen, er geen verschil was in sectorkeuze tussen leerlingen in Friesland 

en de rest van Nederland. Na controle voor leerlingkenmerken (prestatieniveau bij 

aanvang, onderwijstype waarin examen is gedaan, sociaal-economische status, 

sekse, etniciteit, prestatiemotivatie, streefniveau van de ouders en 

stedelijkheidsgraad), bleek dat Friese vmbo-leerlingen vaker kozen voor de sector 

Economie dan voor Techniek. Friese leerlingen kozen 15,4 procent vaker voor 

Economie en 8,9 procent minder vaak voor Techniek dan leerlingen in de rest van 

Nederland. Leerlingen met dezelfde leerlingkenmerken maken in Friesland dus een 

iets andere sectorkeuze dan leerlingen in de rest van Nederland. Voor de havo- en 

vwo-leerlingen zijn er geen verschillen gevonden in profielkeuze tussen leerlingen 

in Friesland en de rest van Nederland. 

 

“Is er sprake van een meer algemeen regio-effect op de sector- of profielkeuze van 

leerlingen in Friesland, waardoor leerlingen in op Friesland gelijkende provincies 

eenzelfde keuze maken als Friese leerlingen en leerlingen in provincies die van 

Friesland verschillen een andere keuze maken?” 

 

De analyses leverden geen bewijs voor het bestaan van een meer algemeen regio-

effect van de provincie op de sector- of profielkeuze van leerlingen. 

 

8.2 Conclusies  

 

Uit de beschrijvende statistieken in het tweede hoofdstuk bleek dat Friese leerlingen 

gemiddeld genomen wat minder hoge schooladviezen krijgen aan het einde van het 
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basisonderwijs en iets minder vaak deelnemen aan het vwo-examen dan leerlingen 

in de rest van Nederland. De examencijfers van de Friese leerlingen bleken wel 

enigszins hoger te zijn dan die van leerlingen in de rest van Nederland. Het lagere 

advies en het lagere deelnamepercentage aan het hoogste onderwijstype duiden erop 

dat het schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs minder 

gunstig is ten opzichte van leerlingen in de rest van Nederland. De 

steekproefgegevens lieten zien dat de achterstand in onderwijspositie van de Friese 

leerlingen, ten opzichte van de leerlingen in de rest van Nederland, gedurende vijf 

cohortjaren constant blijft. 

 Uit de resultaten van de meerniveau-analyses bleek dat er een aantal verschillen 

zijn in het verloop van de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs tussen 

leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. Zo hebben leerlingen in Friesland 

bij aanvang van het voortgezet onderwijs een lager prestatieniveau. Het verschil in 

gemiddelde score op de Entreetoets bedraagt 3,2 punten (effectgrootte Cohen’s d = 

0,29). Het advies van Friese leerlingen is 0,37 punten lager (Cohen’s d = 0,29), wat 

overeenkomt met een onderwijsachterstand van drieënhalf tot vier maanden (de 

precieze omvang van het verschil in advies wijkt in geringe mate af van het verschil 

dat gevonden werd met beschrijvende statistiek). Uit de populatiebrede gegevens 

bleek echter dat het verschil in advieshoogte in de steekproef uitvergroot is ten 

opzichte van de populatie. Populatiebreed bleek het verschil 0,10 punten te zijn, wat 

overeenkomt met een maand onderwijs. Het is aannemelijk dat het verschil in 

prestatieniveau tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland in 

werkelijkheid ook iets kleiner is dan binnen de steekproef. Uit de analyses bleek 

echter wel dat Friese leerlingen met een laag prestatieniveau een 0,394 punten te 

laag advies krijgen ten opzichte van leerlingen in de rest van Nederland met dezelfde 

prestaties, wat overeenkomt met een achterstand van vier maanden onderwijs. Na 

correctie voor leerlingkenmerken neemt het verschil in advies af tot 0,298 punten, 

wat overeenkomt met een achterstand voor Friese leerlingen van drie maanden. 

Daarnaast bleek dat, bij gelijke prestaties, Friese leerlingen met een hoog 

prestatieniveau een 0,162 punten te laag advies krijgen ten opzichte van leerlingen in 

de rest van Nederland, wat overeenkomt met een achterstand van iets meer dan 

anderhalve maand. Na correctie voor leerlingkenmerken is het verschil in advies niet 

meer significant. 

 Meerniveau-analyse wees uit dat het effect van onjuiste advisering op het 

schoolsucces in het vijfde jaar voortgezet onderwijs voor Friese leerlingen met een 

matig of licht onderadvies minder ongunstig is en voor Friese leerlingen met een 

licht overadvies gunstiger dan voor leerlingen in de rest van Nederland. Na correctie 

voor leerlingkenmerken blijft alleen het minder ongunstige effect van een matig en 

licht onderadvies over (het verschil in effect bedraagt 0,1 punt en komt overeen met 

een maand onderwijs). Een ernstig of matig onderadvies heeft voor Friese 

leerlingen, evenals voor leerlingen in de rest van Nederland, een negatieve invloed 

op het schoolsucces. In tegenstelling tot leerlingen in de rest van Nederland, heeft 

een licht onderadvies voor Friese leerlingen echter geen negatieve invloed op het 

schoolsucces in het vijfde jaar.  

 Uit de meerniveau-analyses bleek voorts dat Friese leerlingen met ten hoogste 

een vmbo-advies een lagere onderwijspositie bereikt hebben in het vijfde jaar 

voortgezet onderwijs dan leerlingen in de rest van Nederland met ten hoogste een 
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vmbo-advies. De achterstand bedraagt ruim twee maanden onderwijs en kan 

volledig verklaard worden door het lagere prestatieniveau bij aanvang. De sterkere 

mate van onderadvisering van Friese leerlingen oefende geen nadelige invloed uit op 

de bereikte onderwijspositie in het vijfde jaar van Friese leerlingen in vergelijking 

tot leerlingen in de rest van Nederland. Waarschijnlijk doordat de effecten van een 

matig en licht onderadvies op het schoolsucces minder ongunstig zijn voor 

leerlingen in Friesland dan in de rest van Nederland. Friese leerlingen met ten 

hoogste een vmbo-advies bleken echter wel vaker af te stromen naar een lager 

onderwijstype (overeenkomend met drie maanden onderwijs), maar de negatieve 

invloed hiervan op de bereikte onderwijspositie werd gecompenseerd doordat Friese 

leerlingen zes procent minder vaak blijven zitten dan leerlingen in de rest van 

Nederland. Friese leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies verschilden niet 

van leerlingen in de rest van Nederland ten aanzien van de bereikte onderwijspositie, 

de wijze van doorstroom en de mate van zittenblijven.  

 Uit meerniveau-analyses van het gemiddelde examencijfer bleek dat Friese 

leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies een tweetiende hoger gemiddeld cijfer 

op het Centraal Schriftelijk Examen hebben en Friese leerlingen met tenminste een 

vmbo/havo-advies een tweeënhalve tiende hoger cijfer dan leerlingen in de rest van 

Nederland met soortgelijke adviezen. Een sluitende verklaring voor het verschil in 

examencijfer is echter niet gevonden. De onderadvisering van Friese leerlingen kon 

het verschil niet verklaren. In dat geval hadden de verschillen in examencijfer 

namelijk moeten verdwijnen na correctie voor het prestatieniveau bij aanvang van 

het voortgezet onderwijs en het onderwijstype waarin examen is afgelegd Dit omdat 

bij onderadvisering, per onderwijstype waarin examen gedaan is, het prestatieniveau 

van de Friese leerlingen hoger zou moeten zijn dan dat van leerlingen in de rest van 

Nederland. De trend dat Friese leerlingen vaker dan leerlingen in de rest van 

Nederland afstromen naar een lager onderwijstype, kon maar een klein deel van het 

hogere cijfer verklaren.
1
 Vervolgonderzoek naar de examencijfers is gewenst om te 

achterhalen waarom de examencijfers van leerlingen in Friesland hoger zijn dan die 

van leerlingen in de rest van Nederland. 

 De resultaten van de meerniveau-analyse van de sectorkeuze wezen uit dat Friese 

vmbo-leerlingen vaker kiezen voor de sector Economie dan voor Techniek wanneer 

gecontroleerd wordt voor kenmerken van de leerling. Friese leerlingen kiezen 15,4 

procent vaker voor Economie en 8,9 procent minder vaak voor Techniek dan 

leerlingen in de rest van Nederland. Er zijn geen verschillen gevonden in 

profielkeuze tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. 

 Al met al kan geconcludeerd worden dat de onderwijsachterstand, die Friese 

leerlingen aan het einde van het basisonderwijs hebben opgelopen ten opzichte van 

de leerlingen in de rest van Nederland, in het voortgezet onderwijs niet veel groter 

wordt. Bij gelijke aanvangsprestaties zijn er geen verschillen in bereikte 

onderwijspositie tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. Op keuze- 

en selectiemomenten ontstaan echter wel verschillen in schoolsucces tussen 

leerlingen in Friesland en in de rest van Nederland, die in het nadeel zijn van de 

Friese leerlingen. 
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8.3 Discussie 

 

8.3.1 Implicaties voor de theorie 

 

In het eerste hoofdstuk werden specifieke kenmerken van Friesland en de Friese 

bevolking genoemd die mogelijk het verschil in schoolsucces tussen leerlingen in 

Friesland en de rest van Nederland zouden kunnen verklaren. Hoewel de Friese 

achterstand in prestatieniveau vrijwel volledig toe te schrijven is aan het 

basisonderwijs, kunnen de resultaten van de analyses in dit proefschrift enig inzicht 

verschaffen in de mate waarin deze specifieke kenmerken werkelijk invloed 

uitoefenen op het schoolsucces van leerlingen in Friesland. De resultaten hiervan 

worden puntsgewijs besproken. 

 

Intelligentie en prestaties 

De eerdere prestaties van leerlingen hebben de meeste invloed op de toekomstige 

prestaties van leerlingen. Gezien de lagere prestaties van Friese leerlingen aan het 

einde van het basisonderwijs, werd daarom verwacht dat het schoolsucces van Friese 

leerlingen in het voortgezet onderwijs lager zou zijn dan dat van leerlingen in de rest 

van Nederland. De resultaten van de meerniveau-analyse van het schoolsucces van 

leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies bleken in overeenstemming te zijn met 

deze verwachting. Friese leerlingen hadden een lagere onderwijspositie bereikt in 

het vijfde cohortjaar dan leerlingen in de rest van Nederland en dit verschil kon 

volledig verklaard worden door het lagere prestatieniveau bij aanvang. In de 

meerniveau-analyse van het schoolsucces van leerlingen met tenminste een 

vmbo/havo-advies werd echter zowel zonder als met correctie voor de 

aanvangsprestaties geen significant verschil in bereikte onderwijspositie gevonden 

tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. Analyse van het verschil in 

bereikte onderwijspositie met een t-test resulteerde overigens wel in een significant 

lagere bereikte onderwijspositie in het vijfde en zesde cohortjaar van Friese 

leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies. Een verklaring voor het verschil in 

resultaat tussen beide analyses is dat in de meerniveau-analyse gecontroleerd is voor 

de trapsgewijze steekproeftrekking, waardoor het resultaat van de meerniveau-

analyse betrouwbaarder is.  

 In het eerste hoofdstuk werd geopperd dat Friese leerlingen misschien wel 

minder intelligent zijn en dat zij daardoor lager presteren. In de steekproef bleek 

inderdaad dat Friese leerlingen lager scoorden op de IQ-test, die afgenomen was in 

het tweede cohortjaar. Dit verschil kon echter verklaard worden doordat in de 

steekproef de Friese leerlingen met lagere adviezen waren oververtegenwoordigd. 

Berekening van het gemiddelde IQ van een selectie van Friese leerlingen in de 

steekproef met eenzelfde gemiddeld advies als in de populatie Friese leerlingen, 

toonde namelijk aan dat Friese leerlingen dezelfde gemiddelde IQ-score hebben als 

leerlingen in de rest van Nederland. Opmerkelijk is dat in de steekproef (de normale 

steekproef en niet met alleen de selecte groep Friese leerlingen) de effectgrootte van 

het verschil in IQ (Cohen’s d = 0,13) kleiner is dan de effectgrootte van het verschil 

in prestatieniveau bij aanvang van het voortgezet onderwijs (Cohen’s d = 0,29). Bij 

gelijke intelligentie zijn de prestaties van de Friese leerlingen lager dan van de 

leerlingen in de rest van Nederland (effectgrootte Cohen’s d = 0,20). Dit betekent 
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dat een deel van het talent van Friese leerlingen onbenut blijft ten opzichte van dat 

van leerlingen in de rest van Nederland. Deze onderbenutting van het talent vindt 

plaats in het Friese basisonderwijs. 

 

Sociaal-economische status 

Boudon (1974) stelde dat de sociaal-economische status op twee manieren invloed 

uitoefent op het schoolsucces. Hij onderscheidde een primair en secundair 

stratificatie-effect. Het primaire stratificatie-effect houdt in dat leerlingen met een 

lage sociaal-economische status lagere schoolprestaties hebben als gevolg van de 

culturele achterstand die ze hebben ten opzichte van leerlingen met een hogere 

sociaal-economische status. Tegen de tijd dat leerlingen in het voortgezet onderwijs 

zitten is dit effect – na rekening te hebben gehouden met de eerdere prestaties – flink 

afgenomen. Het secundaire stratificatie-effect neemt dan echter in omvang toe. Dit 

effect houdt in dat het streefniveau, de aspiratie, van een leerling afhangt van zijn of 

haar sociaal-economische status. De keuze voor – in de zin van het streven naar – 

een bepaald type onderwijs wordt beïnvloed door de omgeving. Leerlingen zijn uit 

culturele solidariteit geneigd te kiezen voor onderwijs dat aansluit bij de cultuur van 

het gezin en de vriendengroep. Een leerling met een lage sociaal-economische status 

is daardoor eerder geneigd een keuze te maken die ongunstig is voor het 

schoolsucces, bijvoorbeeld door ervoor te kiezen niet verder te studeren, of te kiezen 

voor een kortere en makkelijker opleiding in het voortgezet onderwijs.  

 Uit populatiebrede cijfers was gebleken dat, gemiddeld genomen, de sociaal-

economische status van leerlingen in Friesland lager is dan van leerlingen in de rest 

van Nederland. Daarom rees de vraag of de genoemde stratificatie-effecten ook een 

rol spelen bij de verklaring van het verschil in schoolsucces tussen leerlingen in 

Friesland en de rest van Nederland. In de steekproef werd echter geen verschil 

gemeten in sociaal-economische status tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland. Wel bleek er een verschil te zijn in streefniveau van de ouders, zodat het 

goed mogelijk is dat er sprake is van secundaire stratificatie-effecten.  

 

Ambitie 

Volgens de theorie van Boudon hangt het streefniveau van leerlingen samen met de 

sociaal-economische status, omdat leerlingen geneigd zijn hun streefniveau aan te 

passen aan de thuiscultuur. Uit een aanvullende analyse bleek inderdaad dat het 

streefniveau van ouders hoger is naarmate de sociaal-economische status hoger is.
2
 

Hoewel in de steekproef geen verschillen gevonden zijn in gemiddelde sociaal-

economische status, bleek het streefniveau van ouders in Friesland gemiddeld lager 

te zijn dan dat van ouders in de rest van Nederland. De effectgrootte van dit verschil 

was Cohen’s d = 0,26, wat een zwak tot matig effect is. Volgens Boudons theorie 

zullen de ambities van Friese leerlingen hierdoor lager zijn dan die van leerlingen in 

de rest van Nederland, met als gevolg dat Friese leerlingen in het voortgezet 

onderwijs ongunstiger keuzes maken en daardoor minder schoolsucces hebben. 

 De meerniveau-analyses bevestigden dat het schoolsucces hoger is voor 

leerlingen van wie de ouders een hoog streefniveau hebben en lager voor leerlingen 

van wie de ouders een laag streefniveau hebben. De resultaten lieten zien dat er een 

positieve samenhang is tussen het streefniveau van de ouders en onjuiste advisering. 

Leerlingen van wie de ouders een hoog streefniveau hebben, hadden vaker een 
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overadvies en leerlingen van wie de ouders een laag streefniveau hebben, vaker een 

onderadvies. Het streefniveau van de ouders bleek na controle voor de eerdere 

prestaties eveneens invloed uit te oefenen op de bereikte onderwijspositie. Hoe 

hoger het streefniveau des te hoger de bereikte onderwijspositie. Voorts bleek dat 

leerlingen van wie de ouders een laag streefniveau hebben, minder vaak blijven 

zitten, maar wel vaker afstromen naar een lager onderwijstype dan leerlingen van 

wie de ouders een hoog streefniveau hebben. Afstromen naar een lager 

onderwijstype is echter ongunstiger voor het schoolsucces dan zittenblijven, omdat 

afgestroomde leerlingen waarschijnlijk vaker examen doen in een lager 

onderwijstype dan zittenblijvers. 

 De meerniveau-analyses toonden aan dat Boudons theorie ten dele aansluit bij de 

gevonden verschillen in schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland. De stratificatie-effecten zijn echter niet te herleiden tot een lagere 

sociaal-economische status van leerlingen in Friesland, maar tot een lager 

streefniveau. Uit de analyses bleek dat Friese leerlingen bij aanvang van het 

voortgezet onderwijs een lager prestatieniveau hadden (het primaire stratificatie-

effect). Bovendien bleek dat Friese leerlingen vaker ondergeadviseerd worden dan 

leerlingen in de rest van Nederland en dat het lagere streefniveau van de Friese 

ouders een deel van dit verschil kon verklaren. Daarnaast bleek dat Friese leerlingen 

met ten hoogste een vmbo-advies minder vaak blijven zitten en vaker afstromen naar 

een lager onderwijstype dan leerlingen in de rest van Nederland. Correctie voor 

leerlingkenmerken, waaronder het streefniveau van de ouders, had echter geen 

invloed op de gevonden verschillen in zittenblijven en doorstroom. 

 

Thuistaal 

Een belangrijk kenmerk van Friesland is dat de provincie een eigen taal heeft: het 

Fries. In Friesland spreken veel leerlingen daardoor thuis een andere taal (het Fries) 

dan op school. Ze zijn als gevolg daarvan meertalig. De provincie Fryslân (2006) 

heeft sinds enkele jaren het beleid om de meertaligheid 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 drietalige onderwijsmodel stimuleren naar aanleiding 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 leerlingen 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 Nederlands. De Friese taalvaardigheid van de leerlingen 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 communicatieve vlak, maar zoals in paragraaf 1.3 al 

werd beschreven, is het bewijs voor het bestaan van deze positieve relatie tussen 

meertaligheid en prestaties ronduit zwak. 

 In dit proefschrift is in meerdere analyses gecontroleerd voor de thuistaal van 

leerlingen. Uit de analyses van het schoolsucces van leerlingen met ten hoogste een 

vmbo-advies bleek dat leerlingen die thuis alleen Fries of Nederlands dialect spreken 

een iets hogere onderwijspositie bereikt hebben (uitgedrukt in onderwijsmaanden 
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iets meer dan een halve maand) in het vijfde cohortjaar dan alleen Nederlands 

sprekende leerlingen. In de analyse van het schoolsucces van leerlingen met 

tenminste een vmbo/havo-advies werd dit effect op de bereikte onderwijspositie niet 

gevonden in het vijfde cohortjaar, maar wel in het zesde cohortjaar. Het ging om een 

verschil van een kleine onderwijsmaand. Wel bleek dat leerlingen die thuis alleen 

Fries of Nederlands dialect spreken, minder vaak blijven zitten dan leerlingen die 

thuis alleen Nederlands spreken. Leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies en die 

thuis alleen Fries of Nederlands dialect spreken bleken bovendien iets vaker op te 

stromen naar een hoger onderwijstype dan alleen Nederlands sprekende leerlingen. 

Leerlingen die thuis alleen Fries of een Nederlands dialect spreken haalden geen 

lagere examencijfers dan leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken. 

 Er zijn geen significante verschillen in bereikte onderwijspositie in het vijfde of 

zesde cohortjaar, doorstroom en zittenblijven gevonden tussen tweetalig opgevoede 

leerlingen en leerlingen die thuis alleen in het Nederlands opgevoed zijn. Uit de 

analyses van de examencijfers bleek dat tweetalig opgevoede leerlingen een iets 

lager examencijfer hebben gehaald dan leerlingen die thuis alleen Nederlands 

spreken. Voor de leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies ging het om een 

verschil van 0,12 punten en voor leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies 

om een verschil van 0,07 punten. 

 Leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies en die in een overige taal 

opgevoed worden, hebben zowel in het vijfde als zesde cohortjaar een hogere 

onderwijspositie bereikt dan leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken 

(respectievelijk een verschil van bijna drie en ruim drieënhalve maand onderwijs). 

Leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies en die thuis alleen een overige taal 

spreken bleken minder vaak te blijven zitten en vaker op te stromen naar een hoger 

onderwijstype dan alleen Nederlands sprekende leerlingen. Leerlingen die thuis 

alleen een overige taal spreken haalden geen lagere examencijfers dan leerlingen die 

thuis alleen Nederlands spreken. 

 De verschillen in schoolsucces tussen leerlingen die thuis alleen Nederlands 

spreken en leerlingen die thuis Fries, een Nederlands dialect of een overige taal 

spreken – de meertalige leerlingen – zijn vrij klein. Dit resultaat duidt aan dat het 

nut, in termen van later schoolsucces, van het stimuleren van meertaligheid op 

Friese scholen op zijn minst twijfelachtig is. De resultaten tonen overigens ook aan 

dat het spreken van Fries in de thuissituatie zeker geen nadelige invloed heeft op het 

schoolsucces. In de analyse, waarin nagegaan is of er sprake is van onderadvisering 

van Friese leerlingen, bleek eveneens dat de thuistaal van leerlingen niet een deel 

van het onderadvies in Friesland kon verklaren. 

 

Geringe mate van stedelijkheid 

Friesland bestaat voornamelijk uit kleine steden en plattelandsgemeenten. De 

gemiddelde stedelijkheidsgraad van de woonplaats is voor de Friese leerlingen in de 

steekproef dan ook lager dan voor de leerlingen in de rest van Nederland. In Tabel 

7.1 werd een matige effectgrootte gerapporteerd voor het verschil in 

stedelijkheidsgraad van de woonplaats tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland. Deze geringere mate van stedelijkheid heeft waarschijnlijk tot gevolg dat 

het gemiddelde voorzieningenniveau in Friesland lager is dan in de rest van 

Nederland. Hierdoor zijn niet alle voortgezet onderwijstypen goed bereikbaar voor 
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alle leerlingen. Vmbo-scholen zijn vaak dichterbij dan scholen voor havo of vwo. 

Vermoed wordt dat leerlingen in plattelandsgebieden daarom soms naar het vmbo 

gaan, terwijl ze een hoger niveau hadden aangekund (Van der Vegt & Van Velzen, 

2002). De populatiebrede cijfers, die gerapporteerd werden in Tabel 2.4, toonden 

aan dat Friese leerlingen vaker examen doen in de theoretische leerweg van het 

vmbo en minder vaak in het vwo en dat de Friese leerlingen in de theoretische 

leerweg van het vmbo een hoger gemiddeld examencijfer hebben dan leerlingen in 

de rest van Nederland. Deze feiten lijken het vermoeden te bevestigen dat leerlingen 

in plattelandsgebieden vaker naar het vmbo gaan, terwijl ze mogelijk een hoger 

niveau hadden aangekund, gezien het hogere gemiddelde examencijfer. Uit de 

meerniveau-analyses van het examencijfer bleek echter dat slechts een klein deel 

van het verschil in examencijfer tussen leerlingen in Friesland en in de rest van 

Nederland verklaard kon worden doordat Friese leerlingen vaker in een lager 

onderwijstype examen deden dan het advies was (afstroom) dan leerlingen in de rest 

van Nederland. Ook bleek dat de onderadvisering van Friese leerlingen geen 

verklaring bood voor het gevonden verschil. Het vermoeden dat Friese leerlingen, 

als gevolg van de slechtere bereikbaarheid van de hogere onderwijstypen vaker naar 

een te laag onderwijstype gaan dan passend bij hun prestaties, en daardoor hogere 

cijfers halen, wordt daardoor slechts zeer ten dele bevestigd. 

 Bun-Siersma en Spruit (1982) constateerden in hun onderzoek dat de mate 

waarin hoogwaardige (woon)voorzieningen aanwezig zijn, de bevolkingsdichtheid 

en diversiteit van de beroepenstructuur van een regio indirect invloed uitoefenen op 

de gemiddelde prestaties en adviezen. Het effect van deze regiokenmerken op de 

gemiddelde prestaties en adviezen verliep via de sociale achterstand. In later 

onderzoek is aangetoond dat leerlingen in de Randstad bij gelijke prestaties 

gemiddeld een hoger advies krijgen dan leerlingen buiten de Randstad (Dronkers, 

Van Erp, Robijns & Roeleveld, 1998). Van der Vegt en Van Velzen (2002) 

signaleerden in hun onderzoek een verschil in prestatiegerichtheid tussen regio's die 

vooral uit kleine steden en plattelandsgemeenten bestaan en tussen meer stedelijke 

gebieden. Het economische klimaat in de niet-stedelijke gebieden is hier debet aan 

volgens de onderzoekers. De werkgelegenheid is in deze regio's, waartoe Friesland 

ook behoort, vooral gericht op laaggeschoolde arbeidskrachten. Dit heeft een 

negatieve invloed op het belang dat ouders van de leerlingen hechten aan een hogere 

opleiding. De ouders in deze regio’s vinden het minder belangrijk dat hun kind 

verder leert, omdat hun kind ook – of juist – met een lagere opleiding wel aan een 

baan zal kunnen komen binnen de eigen regio. Deze mentaliteit nemen de 

leerkrachten over, aldus Van der Vegt en Van Velzen, waardoor ze minder geneigd 

zijn leerlingen te stimuleren optimaal te presteren. Gevolg is dat leerlingen lagere 

onderwijsresultaten halen en vaker doorstromen naar een lagere vervolgopleiding. 

Eenzelfde verband tussen een op laaggeschoold werk gerichte arbeidsmarkt op het 

platteland, lagere verwachtingen van ouders en lagere prestaties van de leerlingen is 

aangetoond in een onderzoek naar de verklaring van lagere prestaties in 

plattelandsgebieden in de Verenigde Staten (Roscigno & Crowley, 2001). 

 In dit proefschrift is het schoolsucces van Friese leerlingen vergeleken met dat 

van leerlingen in de andere provincies. Uit de analyses bleek dat er geen duidelijke 

verschillen zijn in schoolsucces tussen leerlingen in provincies met een soortgelijke 

beroepenstructuur als Friesland en leerlingen in provincies met een andersoortige 
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beroepenstructuur. Ook kon uit de analyses opgemaakt worden dat er geen 

verschillen zijn tussen leerlingen in provincies in de Randstad en buiten de 

Randstad, waardoor het onwaarschijnlijk is dat verschillen in schoolsucces te 

herleiden zijn tot verschillen in de mate van stedelijkheid. In de analyse van de 

sector- of profielkeuze is nog onderzocht of de stedelijkheidsgraad, 

geoperationaliseerd als de omgevingsadressendichtheid per vierkante kilometer die 

hoort bij de postcode van de leerling, invloed uitoefent op de richtingkeuze. Hieruit 

bleek dat vmbo-leerlingen in gebieden met een lage stedelijkheidsgraad iets vaker 

kiezen voor de sector Landbouw dan voor Techniek en iets minder vaak kiezen voor 

Economie dan voor Techniek dan leerlingen in meer stedelijke gebieden. Havo- en 

vwo-leerlingen in meer stedelijke gebieden kiezen vaker voor een 

maatschappijprofiel dan voor Natuur en techniek dan leerlingen in minder stedelijke 

gebieden. Vooral de havo- en vwo-leerlingen in gebieden met een lage 

stedelijkheidsgraad kiezen dus vaker voor een exact – en dus gunstiger – profiel dan 

leerlingen in stedelijke gebieden.  

 

8.3.2 Implicaties voor de praktijk 

 

Uit de samenvatting van de resultaten en de conclusie blijkt dat Friese leerlingen op 

bepaalde keuze- en selectiemomenten een onderwijsachterstand oplopen ten 

opzichte van leerlingen in de rest van Nederland. Het grootste deel van de 

onderwijsachterstand van Friese leerlingen ten opzichte van leerlingen in de rest van 

Nederland ontstaat echter in het basisonderwijs. Friese basisscholen weten minder 

goed dan scholen in de rest van Nederland het talent van leerlingen te benutten. 

Hierdoor is het prestatieniveau van Friese leerlingen lager dan dat van leerlingen in 

de rest van Nederland. Dit lagere prestatieniveau aan het einde van het 

basisonderwijs heeft tot gevolg dat leerlingen in Friesland minder schoolsucces 

hebben in het voortgezet onderwijs. Van de specifieke kenmerken van Friesland en 

de Friese bevolking lijken de lagere ambities een belangrijke rol te spelen bij de 

verklaring van de verschillen in schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en in de 

rest van Nederland. 

 Het lagere streefniveau van de Friese ouders bleek een belangrijke rol te spelen 

bij de verklaring van de onderadvisering van Friese leerlingen. Leerlingen van wie 

de ouders een laag streefniveau hebben, krijgen vaker een onderadvies en leerlingen 

van wie de ouders een hoog streefniveau hebben vaker een overadvies. Het 

streefniveau bleek echter ook een redelijke invloed te hebben op het schoolsucces 

van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Een laag streefniveau heeft een negatieve 

invloed op het schoolsucces en een hoog streefniveau een positieve invloed. 

Aannemelijk is dat een laag streefniveau van de ouders ook een negatieve invloed 

heeft op de prestaties van leerlingen in het basisonderwijs. Het lagere streefniveau 

van Friese ouders is daarmee een factor van belang bij het ontstaan van verschillen 

in schoolsucces tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. Een 

mogelijke verklaring voor het lagere streefniveau van Friese ouders is het gemiddeld 

lagere opleidingsniveau van de Friese bevolking (Bron: CBS, Beroepsbevolking 

naar bedrijfstak, onderwijsniveau en provincie, 2001). De sociaal-economische 

status – geoperationaliseerd als het hoogste opleidingsniveau van de ouders – van de 

Friese leerlingen in de steekproef is weliswaar niet lager dan dat van de leerlingen in 
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de rest van Nederland, maar het zou kunnen dat het streefniveau van ouders niet 

alleen beïnvloed wordt door hun eigen opleidingsniveau, maar ook door het 

opleidingsniveau van de omgeving. Nader onderzoek is nodig om hier uitsluitsel 

over te kunnen geven.  

 Het zal overigens lastig zijn om het streefniveau van alle ouders in Friesland te 

verhogen. Het wijzigen van het streefniveau vergt een mentaliteitsverandering en om 

die bij alle ouders te bewerkstelligen is waarschijnlijk een intensieve en kostbare 

aangelegenheid. Verstandiger zou het zijn om leerkrachten en scholen bewust te 

maken van de negatieve invloed van het lagere streefniveau van de ouders op het 

schoolsucces, zodat zij daarop hun handelen kunnen aanpassen. Leerkrachten en 

scholen zouden zich bij de bepaling van het schooladvies aan het einde van het 

basisonderwijs en de plaatsing in een onderwijstype in het voortgezet onderwijs 

meer nog dan nu moeten laten leiden door het feitelijke prestatieniveau van de 

leerling. Daarnaast zouden leerkrachten en scholen ook zelf moeten streven naar het 

hoogst haalbare niveau voor een leerling door het stellen van hoge verwachtingen, 

omdat uit dit proefschrift en eerder onderzoek (Brophy, 1983; Good, 1987; Jussim & 

Harber, 2005) is gebleken dat dit het schoolsucces positief beïnvloedt. Uit de 

onderadvisering in Friesland blijkt echter dat dit niet altijd het geval is in Friesland. 

De sterkere mate van afstroom naar een lager onderwijstype in Friesland zou 

mogelijk eveneens een gevolg kunnen zijn van een lager streefniveau van Friese 

leerkrachten en scholen. Door de versterkte afstroom komen leerlingen in een lager 

onderwijstype terecht. Veel leerlingen stromen na het behalen van een diploma 

voortgezet onderwijs door naar een vervolgopleiding in het tertiaire onderwijs en 

niet naar een hoger type voortgezet onderwijs. De sterkere mate van afstroom heeft 

daardoor tot gevolg dat leerlingen het voortgezet onderwijs op een lager niveau 

afronden. Een beter alternatief voor afstromen naar een lager onderwijstype is om 

leerlingen te laten blijven zitten in hetzelfde onderwijstype. De gemiddeld hogere 

examencijfers op het Centraal Schriftelijk Examen van Friese leerlingen tonen aan 

dat leerlingen in Friesland mogelijk een hoger onderwijsniveau hadden aangekund. 

Er is dan ook sprake van onderbenutting van Fries talent.  

 Het lagere onderwijsniveau van Friese leerlingen heeft tot gevolg dat zij 

beperkter zijn in het aantal mogelijke vervolgopleidingen en dientengevolge 

beperkter zijn in de uiteindelijke beroepskeuze. Hoe hoger het behaalde 

onderwijsniveau is des te meer opties er openblijven, namelijk. Daarnaast is het 

salaris van mensen hoger naarmate het opleidingsniveau hoger is (ROA, 2008). 

Vanuit maatschappelijk oogpunt is het eveneens wenselijk dat leerlingen een zo 

hoog mogelijk opleidingsniveau hebben, omdat mensen financieel gezien meer 

bijdragen aan de maatschappij naarmate het opleidingsniveau hoger is. Een hoog 

opleidingsniveau van de bevolking draagt zo bij aan de economische groei. 

Bovendien nemen de welvaart en het welzijn van mensen toe naarmate het 

opleidingsniveau hoger is (Healy & Côté, 2001). Wanneer de beroepsbevolking 

gemiddeld genomen een jaar extra onderwijs heeft genoten, dan stijgt het bruto 

binnenlands product met ongeveer zes procent (Bassanini & Scarpetta, 2001). Het 

minder hoge onderwijsniveau van Friese leerlingen treft dus zowel het individu als 

de maatschappij. 
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8.4 Beperkingen van het onderzoek 

 

Een eerste beperking van het onderzoek is dat de steekproef betrekking heeft op één 

cohort leerlingen en niet op meerdere. Het betreft echter wel een grote steekproef. 

Daarnaast is het niet erg waarschijnlijk dat het schoolsucces van leerlingen die in 

1999 in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zaten significant afwijkt van dat 

van leerlingen in andere jaren.  

 Een tweede beperking van het onderzoek betreft de representativiteit. De Friese 

leerlingen binnen VOCL’99 bleken ten aanzien van het advies, het onderwijstype 

waarin examen is afgelegd en het gemiddelde cijfer op het Centraal Schriftelijk 

Examen niet representatief te zijn voor alle Friese leerlingen. In de steekproef was 

het gemiddelde advies van de Friese leerlingen lager dan van de populatie Friese 

leerlingen. Friese leerlingen die examen deden in de lagere vmbo-leerwegen of in de 

theoretische leerweg van het vmbo waren in de steekproef oververtegenwoordigd en 

Friese leerlingen die examen deden in het havo of vwo ondervertegenwoordigd. Het 

gemiddelde examencijfer van de Friese leerlingen in de steekproef was hoger dan in 

de populatie. In de analyses waarin niet gecorrigeerd is voor kenmerken van de 

leerling, vormt de selectiviteit van de steekproef ten aanzien van de Friese leerlingen 

een beperking voor de generaliseerbaarheid van de resultaten. De meerniveau-

analyses zijn echter ook steeds uitgevoerd met correctie voor kenmerken van de 

leerling. Hierdoor zal de vertekening van deze resultaten als gevolg van de 

selectiviteit van de steekproef tot een minimum beperkt gebleven zijn. 

 Een derde beperking betreft de manier waarop onderzocht is of er sprake is van 

een meer algemeen regio-effect op het schoolsucces. Hiertoe is de provincie 

gebruikt als eenheid voor onderzoek. Waarschijnlijk is de provincie echter een te 

grove maat voor onderzoek naar de invloed van regionale of gebiedskenmerken op 

het schoolsucces. Binnen een provincie kunnen bijvoorbeeld nog grote verschillen 

zijn in de beroepenstructuur en stedelijkheidsgraad van gebieden of regio’s. De 

omgevingsadressendichtheid per vierkante kilometer is waarschijnlijk weer een te 

precieze maat om de invloed van de stedelijkheidsgraad van een gebied op het 

schoolsucces te bepalen, omdat mensen vaak gebruik maken van voorzieningen 

(scholen) die buiten een straal van een kilometer van hun woning liggen. Een meer 

logische gebiedsafbakening zou de indeling in nodale gebieden zijn. Bij deze 

indeling van Nederland in regio’s is erop gelet dat elke regio een volledig aanbod 

heeft van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De regio’s bestaan uit een 

centrale kern met een omliggend verzorgingsgebied. Een andere mogelijkheid is de 

indeling van Nederland in COROP-gebieden. Deze indeling is op hetzelfde principe 

gebaseerd als de nodale indeling, maar houdt wel rekening met provinciegrenzen. 

Voor toekomstig onderzoek naar regio-effecten op het schoolsucces is het daarom 

raadzaam een dergelijke indeling te hanteren. 

 

8.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 

Het streefniveau van de ouders oefent een relatief grote invloed uit op het 

schoolsucces van leerlingen ten opzichte van andere leerlingkenmerken. 

Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen welke interventie nodig is zodat 

leerkrachten in staat zijn om zodanig rekening te houden met een lager streefniveau 
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van ouders dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor het schoolsucces van 

leerlingen. Daarnaast zou onderzocht moeten worden hoe het streefniveau van 

ouders te verhogen is. Ouders zouden zich meer bewust moeten worden van het 

voordeel van een zo hoog mogelijke opleiding voor hun kind. 

De onderadvisering door leerkrachten – wat feitelijk ook een vorm is van een te 

laag streefniveau – bleek een duidelijk stempel te drukken op het schoolsucces van 

leerlingen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of er een manier is om 

onderadvisering te voorkomen. Mogelijk is bewustwording van 

basisschoolleerkrachten van het negatieve effect van een onderadvies op het 

schoolsucces van leerlingen al een grote stap in de goede richting. Eveneens zou 

onderzocht moeten worden of leerkrachten en scholen voor voortgezet onderwijs 

negatieve effecten van een onderadvies kunnen voorkomen. Hiervoor is het nodig 

dat, zeker in de eerste twee jaren, geregeld wordt bekeken of leerlingen onderwijs 

volgen op het voor hen hoogst haalbare niveau.  

Het lagere streefniveau in Friesland speelde een belangrijke rol bij de verklaring 

van de Friese onderadvisering. Een alternatieve verklaring voor het onderadvies in 

Friesland zou evenwel kunnen zijn dat leerkrachten lager adviseren omdat het 

geschikte onderwijstype niet in de buurt van de woonplaats van de leerling aanwezig 

is. Friesland bestaat hoofdzakelijk uit kleine steden en plattelandsgemeenten en daar 

is het voorzieningenniveau in het algemeen minder hoog dan in meer stedelijke 

gebieden. De onderadvisering in Friesland is dan dus een gevolg van het lagere 

voorzieningenniveau in Friesland. Onderzocht zou moeten worden of het 

voorzieningenniveau invloed uitoefent op de hoogte van advies. Is dit het geval, dan 

is het aan gemeenten en provincies om ervoor te zorgen dat elk onderwijstype 

bereikbaar is voor alle leerlingen. 

 Het meest dringend is echter een uitgebreid onderzoek naar de relatie tussen de 

kwaliteit van het basisonderwijs in Friesland en de leerprestaties van de Friese 

basisschoolleerlingen. Eerder onderzoek toonde aan dat de lagere rekenprestaties 

van basisschoolleerlingen in Friesland ten opzichte van leerlingen in Limburg 

samenhing met de geringere leertijd en de lagere opbrengsten van de basisscholen in 

Friesland ten opzichte van de basisscholen in Limburg (Van Ruijven, 2004). 

Onbekend is echter welke kwaliteitsaspecten prestatieverschillen kunnen verklaren 

wanneer de Friese scholen vergeleken worden met de scholen in de rest van 

Nederland. Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs (2009) naar de kwaliteit 

van het onderwijs in het noorden van Nederland biedt wel enig inzicht in de 

kwaliteitsverschillen tussen scholen in Friesland en de rest van Nederland. In dit 

rapport zijn de inspectiebeoordelingen van de Friese scholen ten aanzien van 

verschillende kwaliteitsaspecten vergeleken met de landelijke beoordelingen. In het 

onderzoek is echter niet gekeken naar de relatie tussen de verschillende 

kwaliteitsaspecten en de leerprestaties van leerlingen. In vervolgonderzoek zou 

daarom geanalyseerd moeten worden in welke mate indicatoren van het 

onderwijsleerproces (zoals leerstofaanbod, didactisch handelen, actieve rol 

leerlingen, zorg en begeleiding) en kenmerken van de scholen (zoals eenpitter of 

meerpitterschoolbestuur, vormgeving van het bestuur, schoolgrootte, denominatie, 

competentie van de individuele leerkrachten en van het leerkrachtenteam als geheel, 

samenstelling leerlingbevolking) prestatieverschillen kunnen verklaren tussen 

leerlingen in Friesland en de rest van Nederland. 
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Noten hoofdstuk 8 

 
1 De oplettende lezer zou kunnen opmerken dat deze verklaring tegenstrijdig is met de bevinding zoals die 

beschreven was in de voorgaande alinea. In die alinea staat dat Friese leerlingen met tenminste een 

vmbo/havo-advies niet verschillen in doorstroom van leerlingen in de rest van Nederland. Uit de analyses 

bleek echter wel dat de trend was dat Friese leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies vaker 

afstromen naar een lager onderwijstype. In de meerniveau-analyse werd alleen geen significant verschil 

gevonden.  

 
2 In een aanvullende analyse is nagegaan of het streefniveau van de ouders samenhangt met de sociaal-

economische status. Hiertoe is per onderscheiden categorie van de variabele sociaal-economische status 

berekend wat de gemiddelde score is op de variabele streefniveau van de ouders. De analyse wees uit dat 

naarmate de sociaal-economische status hoger is, het streefniveau van de ouders toeneemt. Het 

streefniveau van de Friese ouders bleek voor elke categorie van de variabele sociaal-economische status 

lager te zijn dan dat van leerlingen in de rest van Nederland. 
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Bijlage A 
 

Schoolsucces vmbo, havo en vwo: doorstroom en zittenblijven 

 

In Tabel 1 is het resultaat te zien van de meerniveau-analyses van de doorstroom en 

het zittenblijven. De criteriumvariabele ‘doorstroom’ is zo gedefinieerd dat een 

positieve score betekent dat leerlingen netto (opstroom minus afstroom) vaker 

opstromen en een negatieve score dat leerlingen vaker afstromen. Er zijn vier 

modellen getoetst. Het Startmodel laat zien of er verschillen zijn in doorstroom en 

zittenblijven tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland voor correctie 

van leerlingkenmerken. In het Toetsmodel is vervolgens gecontroleerd voor de 

prestaties bij aanvang. Aan het Adviesmodel is het advies nog toegevoegd en in het 

Eindmodel is voor alle leerlingkenmerken gecorrigeerd.  

De resultaten van het Startmodel van de doorstroom in Tabel 1 wijzen uit dat 

Friese leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies significant meer afstromen dan 

leerlingen in de rest van Nederland. Na controle voor de toetsprestaties neemt dit 

verschil af, maar nadat eveneens gecorrigeerd is voor het advies neemt het verschil 

toe. Daarnaast blijkt er een significante interactie te zijn tussen Friesland en het 

advies. Omdat gecontroleerd is voor de prestaties, betekent dit effect dat Friese 

leerlingen met een overadvies iets minder afstromen en Friese leerlingen met een 

onderadvies iets meer opstromen ten opzichte van leerlingen in de rest van 

Nederland. In het Eindmodel is te zien dat, na correctie voor de andere 

leerlingkenmerken, Friese leerlingen 0,29 punten meer afstromen dan leerlingen in 

de rest van Nederland (wat overeenkomt met drie maanden onderwijs) en dat het 

interactie-effect tussen Friesland en advies is toegenomen. Bij de leerlingen met 

tenminste een vmbo/havo-advies is er in geen van de getoetste modellen een 

significant verschil in doorstroom tussen leerlingen in Friesland en de rest van 

Nederland.  

In Tabel 1 is eveneens te zien dat Friese leerlingen met ten hoogste een vmbo-

advies minder vaak blijven zitten dan leerlingen in de rest van Nederland. Dit is 

zowel voor als na correctie van leerlingkenmerken het geval. Er is bovendien een 

significante interactie tussen Friesland en het advies. Omdat gecontroleerd is voor de 

prestaties, betekent dit effect dat Friese leerlingen met een overadvies vaker blijven 

zitten en Friese leerlingen met een onderadvies minder vaak dan leerlingen in de rest 

van Nederland. Friese leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies blijven niet 

vaker of minder vaak zitten dan leerlingen in de rest van Nederland met tenminste 

een vmbo/havo-advies.  
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Tabel 1 
 
Effecten van leerlingkenmerken op doorstroom en zittenblijven 

 Doorstroom Zittenblijven 

  

Max. vmbo-
advies 
β (SE) 

Min. vmbo/havo-
advies 
β (SE) 

Max. vmbo-
advies 
β (SE) 

Min. vmbo/havo-
advies 
β (SE) 

Startmodel     

Intercept ,009 (,031) -,219 (,033)** -2,100 (,121)** -1.752 (,080)** 

Friesland -,241 (,099)** -,111 (,110) -1,001 (,485)* -,180 (,295) 

Toetsmodel     

Intercept ,001 (,029) -,188 (,030)** -2,099 (,123)** -1,785 (,077)** 

Toets ,112 (,009)** ,190 (,009)** -,054 (,054) -,281 (,037)** 

Friesland -,189 (,091)* -,073 (,100) -1,025 (,490)* -,256 (,285) 

Adviesmodel     

Intercept ,038 (,033) -,207 (,030)** -2,102 (,120)** -1,795 (,076)** 

Toets ,216 (,009)** ,298 (,010)** -,083 (,059) -,211 (,043)** 

Advies -,294 (,011)** -,233 (,011)** ,068 (,075) -,152 (,048)** 

Friesland -,294 (,103)** -,080 (,102) -1,054 (,512)* -,257 (,296) 

Friesland x advies ,058 (,029)* ,038 (,048) ,642 (,355)* ,024 (,206) 

Eindmodel     

Intercept -,028 (,030) -,259 (,024)** -1,975 (,128)** -1,694 (,085)** 

Toets ,193 (,009)** ,269 (,010)** -,140 (,060)** -,224 (,044)** 

Advies -,356 (,011)** -,311 (,011)** -,016 (,079) -,166 (,052)** 

Ses ,067 (,008)** ,117 (,009)** ,016 (,049) -,176 (,039)** 

Sekse ,073 (,014)** ,151 (,016)** -,235 (,097)** -,126 (,073)* 

Etniciteit ,014 (,024) ,030 (,027) -,037 (,154) ,043 (,119) 

Presmo ,025 (,007)** ,039 (,008)** ,015 (,051) ,038 (,037) 

Streefniv. ouders ,141 (,010)** ,160 (,010)** ,302 (,069)** ,115 (,046)** 

Thuistaal     

   Tweetalig ,034 (,029) -,003 (,038) ,087 (,188) -,075 (,170) 

   Fries of Nl dialect ,055 (,026)* ,042 (,033) -,379 (,188)* -,344 (,152)* 

   Overige taal -,001 (,045) ,152 (,067)* -,373 (,279) -,698 (,321)* 

Friesland -,286 (,092)** -,057 (,080) -,889 (,506)* -,049 (,293) 

Friesland x advies ,101 (,031)** ,017 (,050) ,813 (,389)* -,123 (,238) 

Friesland x streefniv. -,072 (,036)* ,021 (,044) -,447 (,392) ,265 (,214) 

Noten. De analyse van het zittenblijven betrof meerniveau binaire logistische regressie-analyse. 
Van de predictorvariabelen zijn de gestandaardiseerde scores gebruikt. 
** p < 0,01 ; * p < 0,05.  

 

In Tabel 2 zijn de log odds, zoals berekend in de meerniveau binaire logistische 

regressie-analyse van zittenblijven, omgerekend naar voorspeld percentage 

zittenblijvers in Friesland en de rest van Nederland. Dit is voor alle vier de getoetste 

modellen gedaan. In Tabel 2 is te zien dat het verschil in percentage zittenblijvers 

tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland voor leerlingen met ten 

hoogste een vmbo-advies 6,60 procent is voor correctie van leerlingkenmerken en na 

correctie voor alle leerlingkenmerken 5,78 procent. Voor leerlingen met tenminste 
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een vmbo/havo-advies is het verschil voor correctie 2,13 procent en na correctie van 

alle leerlingkenmerken 0,57 procent. 

 
Tabel 2  
 
Voorspeld percentage zittenblijvers op basis van de meerniveau-analyse 

  Max. vmbo-advies Min. vmbo/havo-advies 

Model Friesland Rest NL Friesland Rest NL 

Start 4,31 10,91 12,65 14,78 

Toets 4,21 10,92 11,50 14,37 

Advies 4,09 10,89 11,39 14,25 

Eind 4,49 10,27 13,17 13,74 

Noten. De log odds, zoals berekend door de meerniveau-analyse in Tabel 1, zijn gebruikt om het voorspelde 
percentage zittenblijvers te berekenen. Voor de leerlingkenmerken zijn de gemiddelde scores ingevuld. Voor 
de gestandaardiseerde variabelen is de gemiddelde score nul. Voor de categoriale variabelen sekse, etniciteit 
en thuistaal is de coëfficiënt (log odd) vermenigvuldigd met de proportie waarin leerlingen tot de betreffende 
categorie behoren. 
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Summary 
 

Introduction and research questions 

 

The central question in this doctoral thesis is whether the success at school of Frisian 

students in secondary education differs from that of students in the rest of the 

Netherlands. This question is posed in response to earlier research into the school 

performance of students in Friesland (Verbeek, 1982; Van Ruijven, 2000, 2003, 

2004, 2006; Van Langen & Hulsen, 2001). These studies show that Frisian students 

fall behind during the primary school period, because their progress in primary 

education is less successful than the national average. Further, during secondary 

education Frisian students appear to participate relatively less frequently in the 

higher types of education. However, these earlier studies on the school success of 

Frisian students in secondary education lack thoroughness. This led to the question 

how the disadvantage of Frisian students at the end of their primary education 

develops during their secondary education, and to what degree this possible 

disadvantage can be explained by differences in characteristics between Frisian 

students and those in the rest of the country. This question is relevant because a 

disadvantage in education associated with the region where the student lives, may 

imply that potential talent of these students is not utilised. This would be in 

contradiction with the meritocratic educational ideal, which is strongly advocated in 

the Netherlands. It means that education should be structured in such a way that the 

school success of students depends upon their merits (talent, achievement, effort) 

rather than upon their background. In an educational system which fully answers to 

the meritocratic ideal, students with equal talent and dedication achieve equal 

performance levels, whereby equal achievement and motivation lead to equal school 

careers in terms of efficiency (duration of the school trajectory) and results 

(diploma, exam grades) (Meijnen, 2004). A difference in school success related to a 

student’s home region is therefore inconsistent with the meritocratic principle, 

indicating that the talent of students in the region in question is not fully addressed. 

The main research question of the thesis is formulated as follows: 

 

“Is there a difference in school success in secondary education between students in 

the province of Friesland and in the rest of the Netherlands, and to what degree can 

this difference be explained by characteristics of the students and the province?” 

 

A first impression of the differences in school success between students in Friesland 

and in the rest of the Netherlands was obtained by executing a number of descriptive 

statistics. After this, the difference in school success was further investigated. 

Because differences in school success among students in secondary education can 

originate in various ways, the main question of this thesis has been divided into a 

number of sub questions. The first question relates to the secondary school 

recommendation. The Dutch system of secondary education is highly tracked. There 

are five main tracks; the lowest three tracks provide pre-vocational education, the 

other two provide senior general education. Only the highest track gives access to 

university. At the end of primary school (age 12), students are recommended by 
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their teacher for the secondary school track that would be the most suitable. The 

research question is formulated as follows: 

 

“Is the secondary school recommendation given to students in Friesland lower than 

could be expected on the basis of their learning achievements? And if this is the 

case, to what degree is this lower recommendation in Friesland influenced by 

characteristics of the students and the province?” 

 

To answer the question a multilevel analysis was performed to examine whether 

there is a difference in the level of recommendation, after correcting for the school 

results, between that given to the students in Friesland and that given in the rest of 

the Netherlands, as well as in the other provinces. Moreover, it was investigated 

whether student characteristics relate to differences in secondary school 

recommendation, and whether the jobs structure in the province offers an 

explanation for these differences. 

 Next, a multilevel analysis was performed to investigate the impact of under- and 

over-recommendation on school success in terms of the students’ achieved 

educational position. The following questions have been answered: 

 

“What influence does inaccurate school recommendation have on school success in 

the fifth year and how does this effect develop from the first year of secondary 

education?” 

 

“What influence do student characteristics have on inaccurate school 

recommendation and on its effect on school success?” 

 

“Is there a difference in the consequences of inaccurate school recommendation for 

school success between students in Friesland and in the rest of the Netherlands as 

well as in the other provinces?” 

 

Inaccurate school recommendation is defined as the difference between the observed 

and the predicted recommendation. The predicted recommendation was estimated 

from a multilevel model in which recommendation was regressed on students’ prior 

achievement, IQ and achievement motivation. To answer the first question, the 

effect of inaccurate recommendation on the educational position achieved during 

five cohort years was analysed. In this analysis also student characteristics were 

taken into account. By doing this, the last part of the second question could be 

answered. The first part of the second question was examined by analysing what 

effect student characteristics have on the degree of inaccurate recommendation. The 

third question was answered by analysing whether there is a difference in the effect 

of inaccurate recommendation on the educational position achieved between 

students in Friesland and in the rest of the Netherlands, and between students in 

Friesland and in the other provinces. 

 Next, the school success – in terms of the educational position achieved and 

exam grades – of students, who were recommended the highest pre-vocational track 

as the maximum attainable level, was investigated. The research question is the 

following: 
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“Is there a difference in school success in secondary education between students in 

Friesland and in the rest of the Netherlands, with as maximum a recommendation 

for the highest pre-vocational track? And if this is the case, to what extent can this 

be explained by differences in prior achievement and/or by the characteristics of the 

students and the province?” 

 

Then, the following question was answered: 

 

“Is there a difference in school success in secondary education between students in 

Friesland and in the rest of the Netherlands, with at least a combined 

recommendation for the highest pre-vocational track and senior general education? 

And if this is the case, to what extent can this be explained by differences in prior 

achievement and/or characteristics of the students and the province?” 

 

Of the students who were recommended pre-vocational education as the maximum 

attainable level, the educational position up to and including the fifth cohort year 

was investigated by means of a multilevel analysis. In the same manner the 

educational position of the students, who were recommended to choose at least pre-

vocational/senior general secondary education, up to and including the sixth cohort 

year was examined. Differences in the educational position achieved are the result of 

differences in demotion to a lower type of education, promotion to a higher type of 

education, and repeating a class. With respect to these aspects, it was analysed 

whether there are differences between students in Friesland and in the rest of the 

Netherlands. 

 Finally, by means of a multilevel multinomial logistic regression analysis for 

criterion variables with unordered categories it was examined whether there are 

differences in sector or profile choice between students in Friesland and in the rest 

of the Netherlands. The question researched is the following: 

 

“Does the sector or profile choice of students in secondary education in Friesland 

deviate from that of students in the rest of the Netherlands? And if this is the case, to 

what degree can this be explained by differences in prior achievement and/or by 

characteristics of the students and the province?” 

 

Methodology 

 

The question whether there is a difference in school success in secondary education 

between students in Friesland and in the rest of the Netherlands has been answered 

on the basis of the information gathered from the Voortgezet Onderwijs Cohort 

Leerlingen 1999 (Secondary Education Cohort Students 1999), abbreviated as 

VOCL’99. These data were analysed by means of descriptive statistics and 

multilevel analysis. VOCL’99 consists of data on 19,391 students who were in the 

first class of secondary education in the school year 1999/2000, and who were 

followed during their further secondary school trajectory. Sampling took place in 

two stages. The students were selected by taking a sample of secondary schools. 

Subsequently, all first year students of these schools were included in the sample. 

Information on background and student characteristics was obtained in the first 
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school year by asking students and their parents to fill out a questionnaire. 

Moreover, the students had to do the Cito-entrance-test in the first year. Each school 

year, data on the type of education and the school year were gathered from the 

schools. Of the total number of students in the sample 1,135 were living in 

Friesland. Each multilevel analysis included the following student characteristics: 

socio-economic status, gender, ethnicity, achievement motivation, and parents’ 

aspirations. The sample’s representativeness was analysed separately for the 

students in Friesland and those in the rest of the Netherlands. The sample data were 

compared with population wide data. It appeared that among the students in 

Friesland those with lower school recommendations (and thus the students with a 

lower performance level) are over-represented in the sample. Among the students in 

the rest of the Netherlands, those with higher school recommendations are very 

slightly over-represented. This is why the results of the analyses of differences in 

school success between students in Friesland and in the rest of the Netherlands, 

which have not been controlled for prior achievement, are somewhat distorted. 

However, in answering the research questions multilevel analyses were also 

performed, thereby taking the students’ achievement level at the start into account. 

In this way, a correction was made for the lower starting level of the Frisian students 

in the sample. 

 

Summary of the results and conclusions 

 

The descriptive statistics based on the population data showed that on average the 

school recommendation given to Frisian students at the end of primary education is 

somewhat lower, and that Frisian students participate somewhat less frequently in 

the pre-university exam than students in the rest of the Netherlands. However, the 

exam grades of the Frisian students did appear somewhat higher than those of 

students in the rest of the Netherlands. The lower school recommendation and the 

lower participation rate in the highest type of education indicate that the school 

success of Frisian students in secondary education is less favourable compared to 

that of students in the rest of the Netherlands. The sample data indicated that the 

disadvantage of the educational position of the Frisian students relative to students 

in the rest of the Netherlands remained constant during five cohort years. 

The results of the multilevel analysis showed that there are a number of 

differences in the course of the school trajectory in secondary education between 

students in Friesland and in the rest of the Netherlands. For example, the 

performance level of students in Friesland is lower at the beginning of their 

secondary education. The difference in average score on the Entrance test is 3.2 

points (effect size Cohen’s d = 0.29). The school recommendation of Frisian 

students is 0.37 points lower (Cohen’s d = 0.29), which equals an education 

disadvantage of three and a half to four months. The population-wide data, however, 

show that the difference in recommendation level in the sample has been enlarged 

with respect to the population. Population-wide, the difference appeared to be 0.10 

points, which equals a month of education. It is likely that the difference in level 

between students in Friesland and those in the rest of the Netherlands is in reality 

also somewhat smaller than within the sample. The analysis did indicate, however, 

that Frisian students with a low performance level are given a school 
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recommendation which is 0.394 points too low compared to students in the rest of 

the Netherlands with the same performance, which equals a disadvantage of four 

months of education. After correcting for student characteristics the difference in 

recommendation decreased to 0.298, which corresponds with a disadvantage of three 

months for Frisian students. In addition, it appeared that in the case of equal 

performance, Frisian students with a high performance level are given a 

recommendation which is 0,162 point too low compared to students in the rest of the 

Netherlands, which equals a disadvantage of slightly more than one and a half 

month. After correcting for student characteristics this difference in recommendation 

is no longer significant. 

 Multilevel analysis revealed that the effect of incorrect recommendation on 

school success in the fifth year of secondary education is less unfavourable for 

Frisian students with a moderate or slight under-recommendation, and more 

favourable for Frisian students with a slight over-recommendation than it is for 

students in the rest of the Netherlands. After correcting for student characteristics 

only the less unfavourable effect of a moderate or slight under-recommendation 

remains (the difference in effect is 0.1 point, which is similar to a month of 

education). Severe or moderate under-recommendation has a negative influence on 

school success, for both Frisian students and those in the rest of the Netherlands. As 

opposed to students in the rest of the Netherlands, a slightly lower recommendation 

has, however, no negative influence on the school success of Frisian students in the 

fifth year. 

 In addition, the multilevel analyses showed that Frisian students, who were 

recommended pre-vocational education as maximum attainable level, have achieved 

a lower educational position in the fifth year of secondary education than students in 

the rest of the Netherlands who were given this recommendation. The educational 

disadvantage amounts to broadly two months of education, and can be fully 

explained by the low performance level at the beginning. The higher degree of 

under-recommendation of Frisian students had no negative influence on the 

educational position achieved in their fifth cohort year compared to students in the 

rest of the Netherlands. This is probably due to the less unfavourable effects of a 

moderate and slight under-recommendation on school success in Friesland than in 

the rest of the Netherlands. Frisian students who were recommended pre-vocational 

education as the maximum attainable level, however, appeared to demote more often 

to a lower type of education (similar to an average arrears of three months of 

education), but the negative influence of this on the educational position achieved 

was compensated by the fact that Frisian students repeat classes six percent less 

often than students in the rest of the Netherlands. With respect to the educational 

position achieved, the demotion/promotion to another track, and the frequency of 

repeating a class, Frisian students who were recommended at least pre-

vocational/senior general secondary education did not differ from the students in the 

rest of the Netherlands. 

Multilevel analysis of the average exam grade showed that Frisian students who 

were recommended pre-vocational education as the maximum attainable level have 

a 0.2 higher mark on the national A-/O-level examination, and Frisian students who 

were recommended at least pre-vocational/senior general secondary education a 0.25 

higher mark than students in the rest of the Netherlands with similar 
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recommendation. However, the analysis revealed no adequate explanation for this 

difference in exam grade. The under-recommendation of Frisian students does not 

explain any difference. The trend that Frisian students demote to a lower type of 

education more often than students in the rest of the Netherlands explains only part 

of the higher grade. Future research is necessary to find out why Frisians have 

higher exam grades than students in the rest of the Netherlands. 

 When controlling for student characteristics, the results of the multilevel analysis 

indicated that Frisian students attending pre-vocational education choose more often 

the Economics sector than the Engineering sector. Frisian students choose 

Economics 15.4% more often and Engineering 8.9 % less often than students in the 

rest of the Netherlands. No differences were found in the choice of profile between 

students attending senior general education in Friesland and in the rest of the 

Netherlands. 

 All and all, it can be concluded that the disadvantage in education of Frisian 

students at the end of primary education relative to the students in the rest of the 

Netherlands does not increase significantly during secondary education. With equal 

performance rates at the start of their educational careers there are no differences in 

educational position achieved between students in Friesland and in the rest of the 

Netherlands. During choice and selection intervals, however, differences in success 

do in fact arise between students in Friesland and in the rest of the Netherlands, 

which are at the disadvantage of the Frisian students. 

 

Implications for the theory 

 

In the introductory chapter of this doctoral thesis specific characteristics of Friesland 

and the Frisian population were mentioned which could possibly explain the 

difference in success at school between students in Friesland and in the rest of the 

Netherlands. Although the Frisian disadvantage in performance level can be almost 

entirely attributed to primary education, the results of the analyses in this thesis can 

provide some insight into the degree to which specific characteristics actually 

influence the school success of students in Friesland. The findings are discussed 

separately. 

 

Intelligence and performance 

The prior performance of students has the most influence on their future 

performance. Given the lower achievements of Frisian students at the end of their 

primary education, it was expected that the success rates of Frisian students in 

secondary education would be lower than those of students in the rest of the 

Netherlands. The results of the multilevel analysis of the success of students, who 

were recommended pre-vocational education as the maximum attainable level, 

appeared to correspond with this expectation. Frisian students had achieved a lower 

educational position in the fifth cohort year than students in the rest of the 

Netherlands, and this difference could be entirely explained by the lower 

performance level at the start. However, both with and without correcting for 

performance rates at the beginning, the multilevel analysis of the success of students 

who were recommended at least pre-vocational/senior general secondary education 

indicated no significant difference in educational position achieved between students 
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in Friesland and in the rest of the Netherlands. Analysis of the difference in 

educational position achieved by means of a t-test, however, resulted in a 

significantly lower educational position in the fifth and sixth cohort year achieved 

by Frisian students who were recommended at least pre-vocational/senior general 

secondary education. An explanation for the difference in the results between both 

analyses is that multilevel analysis controlled for the random check, which made the 

result more reliable. 

 In the introductory chapter it was suggested that Frisian students are perhaps less 

intelligent, which could explain why their performance is lower. What the sample 

indeed showed was that Frisian students had lower scores on the IQ-test in the 

second cohort year. This difference, however, could be explained by the fact that 

Frisian students with lower recommendations were over-represented in the sample. 

The calculation of the average IQ of a selection of Frisian students in the sample, 

who were given the same average recommendation as those in the population of 

Frisian students, showed that Frisian students have the same average IQ scores as 

students in the rest of the Netherlands. What is remarkable is that in the sample (the 

whole sample rather than only the select group of Frisian students) the effect size of 

the difference in IQ (Cohen’s d = 0.13) is smaller than that of the difference in 

performance level at the beginning of secondary education (Cohen’s d = 0.29). 

Given an equal level of intelligence, the achievement rates of the Frisian students are 

lower than those of the students in the rest of the Netherlands (effect size Cohen’s d 

= 0.20). This means that part of the talent of Frisian students is insufficiently used 

compared to that of students in the rest of the Netherlands.  

 

Socio-economic status 

Boudon (1974) argues that socio-economic status influences success at school in 

two ways. He distinguishes between a primary and secondary stratification effect. 

The primary stratification effect implies that students with a low socio-economic 

status have a lower school performance as a result of their cultural disadvantage 

relative to students with a higher socio-economic status. By the time when students 

have entered secondary education, this effect has – after having taken account of 

prior achievement – decreased considerably. At this point, however, the secondary 

stratification effect increases. This means that the aspiration level, that what a 

student strives for, depends on his or her socio-economic status. The choice – in the 

sense of aspiration – of a particular type of education is influenced by the 

environment. To express their cultural solidarity, students tend to choose education 

which coincides with the culture of their family and circle of friends. Therefore, a 

student with a low socio-economic status will be more inclined to make a choice 

which is unfavourable for his or her school success. The population-wide figures 

have shown that, on average, the socio-economic status of students in Friesland is 

lower than that of those in the rest of the Netherlands. This is why the question arose 

whether the stratification effects mentioned play a role in the explanation of the 

difference in success at school between students in Friesland and in the rest of the 

Netherlands. In the sample, however, there was no difference in socio-economic 

status between students in Friesland and in the rest of the Netherlands. However, 

there did appear to be a difference in the aspiration level of the parents, which makes 

it very well possible that secondary stratification effects play a role here. 
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Ambition 

According to Boudon’s theory the aspiration level of students corresponds with their 

socio-economic status, because students tend to adjust their aspiration level to their 

home culture. An additional analysis indeed indicated that the aspiration level of 

parents is higher as their socio-economic status is higher. Although in our sample no 

differences have been found in the average socio-economic status, the average 

aspiration level of parents in Friesland appeared to be lower than that of parents in 

the rest of the Netherlands. The effect size of this difference was Cohen’s d = 0.26, 

which is a weak to moderate effect. According to Boudon’s theory the ambitions of 

Frisian students are therefore lower than those of students in the rest of the 

Netherlands, with the consequence that Frisian students in secondary education will 

make less favourable choices, resulting in less successful school careers. 

 The multilevel analyses confirmed that school success rates are higher for 

students whose parents have a high aspiration level and lower for students whose 

parents have a low aspiration level. The results indicated that there is a positive 

correlation between the aspiration of parents and inaccurate school recommendation. 

Students whose parents had a high aspiration level were often over-recommended, 

and students whose parents had a low aspiration level were often under-

recommended. After controlling for prior achievement the aspiration level of parents 

appeared to have an influence on the educational position achieved. The higher the 

aspiration level, the higher the educational position achieved. Further, it appeared 

that students of parents with a low aspiration level repeat classes less frequently, but 

demote to lower types of education more often than students whose parents have a 

high aspiration level. Demotion to a lower type of education is, however, less 

favourable for school success than repeating a class, because students attending a 

lower type of education probably more often take exams in lower education types 

than students who repeat a class. 

 The multilevel analyses indicated that Boudon’s theory partly coincides with the 

differences found in the school success of students in Friesland and in the rest of the 

Netherlands. The stratification effects are, however, not explained by a lower socio-

economic status of students in Friesland, but by a lower aspiration level. The 

analyses showed that at the start of secondary education Frisian students had a lower 

performance level (the primary stratification effect). Moreover, it appeared that 

Frisian students were more often under-recommended than students in the rest of the 

Netherlands, and that the lower aspiration level of the Frisian parents partly 

explained this difference. In addition, Frisian students who were recommended pre-

vocational education as the highest attainable level repeat classes less often and 

more often demote to lower types of education than students in the rest of the 

Netherlands. However, correcting for student characteristics, among which the 

aspiration level of the parents, had no influence on the differences found in repeating 

a class and the degree of demotion/promotion to another track. 

 

Native language 

An important aspect of Friesland is that this province has its own language: Frisian. 

This is why many students speak a different language at home (Frisian) than at 

school. They are therefore multi-linguistic. Since a number of years the policy of the 

province of Fryslân (2006) is to stimulate multilingualism at schools. In this way the 
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province hopes that schools are better equipped to achieve the core targets of Frisian 

on a more frequent basis, and that the students’ multilingualism will result in better 

achievements and school careers. The province wants to stimulate the trilingual 

education model on the basis of the results of a research study into the project ‘The 

trilingual school’, in which a trilingual system was introduced in a number of 

primary schools (Dutch, Frisian, and English). This research showed that the 

achievements in Dutch of students in Friesland attending a trilingual school are just 

as good as those of the Frisian students in the control group. So the multi-linguistic 

education did not lead to a decrease in Dutch fluency. The Frisian fluency of the 

students of the trilingual schools was, however, better than that of the students in the 

control group (Van Ruijven, 2007). The province starts from the assumption that 

multilingualism will lead to better achievements in the areas of cognition and 

communication. However, as already described in paragraph 1.3, the evidence for a 

positive relation between multilingualism and school performance is frankly weak. 

 In this thesis there is controlled for the home language of students in several 

analyses. The analyses of the success of students, who were recommended pre-

vocational education as the maximum attainable level, indicated that students who 

only speak Frisian or a Dutch dialect at home have reached a slightly higher 

educational position (in terms of months of education slightly more than half a 

month) by the fifth cohort year than students who only speak Dutch. In the analysis 

of the success of students, who were recommended at least pre-vocational/senior 

general secondary education, this effect on the educational position achieved was 

not found in the fifth, but in the sixth cohort year. The difference was somewhat less 

than a month of education. Students who only speak Frisian or a Dutch dialect at 

home, however, did appear to repeat classes less often than students who only speak 

Dutch at home. Moreover, it appeared that students who were recommended pre-

vocational education and who only speak Frisian or a Dutch dialect at home move 

slightly more often to a higher type of education than students who only speak 

Dutch. Students who only speak Frisian or a Dutch dialect at home did not obtain 

lower exam grades than students who only speak Dutch at home. 

 With respect to the educational position achieved in the fifth or sixth cohort year, 

demotion and promotion to another track, and repeating a class, no significant 

differences were found between students raised bilingually and those raised in the 

Dutch language only. Analysis of the exam grades has shown that those of bilingual 

students are slightly lower than those of students who only speak Dutch at home. 

For the students who were recommended pre-vocational education as maximum the 

difference was 0.12 points, and for students who were recommended at least pre-

vocational/senior general secondary education 0.07 points. 

 Students with a minimum pre-vocational/senior general secondary education 

recommendation and who are raised in a language other than Dutch, Frisian or a 

Dutch dialect, have achieved a higher educational position in both the fifth and sixth 

cohort year than students who only speak Dutch (a difference of almost three and 

more than three and a half months of education respectively). It appeared that these 

students repeat classes less often and move to a higher type of education more 

frequently than students who only speak Dutch. Students who only speak a language 

other than Dutch, Frisian or a Dutch dialect at home did not obtain lower exam 

grades than those who only speak Dutch at home. 
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 The differences in school success between students who only speak Dutch at 

home and those who speak Frisian, a Dutch dialect, or a language other than these at 

home – the multilingual students – are rather small. This result shows that the 

effectiveness, in terms of future success at school, of stimulating multilingualism is 

doubtful to say the least. The results also indicate, however, that speaking Frisian at 

home has by no means a disadvantageous influence on school success. The analysis 

in which it was verified whether students in Friesland are being under-

recommended, also showed that their native language could not be explained as a 

part of the under-recommendation as is typical in Friesland. 

 

Small degree of urbanisation 

Friesland consists primarily of small town regions and rural municipalities. The 

average degree of urbanisation is therefore lower in the case of the Frisian students 

in the sample than in the case of students in the rest of the Netherlands. Because of 

this smaller degree of urbanisation the average level of the provision of facilities is 

likely to be lower in Friesland than in the rest of the Netherlands. As a result, some 

types of secondary education are not sufficiently accessible to all students. Often 

pre-vocational schools are in closer proximity than schools for senior general 

secondary or pre-university education. It is therefore assumed that some students in 

rural areas go to a pre-vocational school, whereas in fact they could have attended a 

higher level (Van der Vegt & Van Velzen, 2002). Population-wide figures have 

shown that Frisian students more often pass their exam in the theoretical learning 

trajectory of pre-vocational education (the highest level of pre-vocational education) 

and less often in pre-university education, and that they obtain a higher average 

exam grade in the theoretical trajectory of pre-vocational education than students in 

the rest of the Netherlands. These facts seem to confirm the assumption that students 

in rural areas attend pre-vocational education more often, whereas they are possibly 

capable of entering a higher level, given their higher average exam grade. The 

results of the multilevel-analyses of the exam grade confirm this hypothesis only 

partly. The stronger demotion to a lower type of education of the Frisian students 

explained only a small part of the difference in exam grade between Frisian students 

and students in the rest of the Netherlands. Also, the under-recommendation of 

Frisian students did not explain any difference.  

 In their research Bun-Siersma and Spruit (1982) observe that the degree to which 

high-standard (living) facilities are available, as well as the density of the population 

and the diversity of the jobs structure in a region have an indirect influence on the 

average achievements and school recommendations. The effect of these regional 

characteristics on the average achievements and recommendations was in line with 

the area’s social disadvantage. Later research indicated that with equal 

achievements, students in the Randstad are given on average a higher 

recommendation than those outside the Randstad (Dronkers et al., 1998). In their 

research Van der Vegt and Van Velzen (2002) observe a difference in performance 

focus between regions which consist primarily of small towns and rural 

municipalities and more urban regions. According to the researchers this is due to 

the economic climate in non-urban areas. The employment in these regions, to 

which Friesland also belongs, is especially aimed at lower educated workers. This 

has a negative influence on the importance the parents of the student attach to a 
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higher education. Parents in these areas find it less important that their children 

attend higher forms of education because also (or especially) with a lower education 

they will be able to find a job within their own region. According to Van der Vegt 

and Van Velzen the teachers also adopt this mentality, as a result of which they are 

less inclined to stimulate students to achieve at their maximum. Research has shown 

similar relations among a rural labour market which is merely focussed on semi-

skilled workers, low expectations of parents, and low achievements of students to 

explain the lower achievement rates in rural areas of the US (Roscigno & Crowley, 

2001). 

 In this thesis the school success of Frisian students has been compared with that 

of students in other provinces. The analyses showed no clear differences in success 

at school between students in provinces with a similar jobs structure as in Friesland 

and students in provinces with a different jobs structure. The analyses also indicated 

that there are no differences between students in provinces in the Randstad and 

outside the Randstad, which makes it unlikely that differences in school success can 

be explained by differences in the degree of urbanisation. In the analyses of the 

sector or profile choice it was also investigated whether the degree of urbanisation, 

defined as the address density area per square kilometre belonging to the student’s 

postal code, influences the choice of an educational trajectory. It appeared that 

students attending pre-vocational education in areas with a low degree of 

urbanisation choose the Agricultural sector slightly more often than the Engineering 

sector, and slightly less often Economics than Engineering as compared to students 

in more urban areas. Students attending senior general secondary education and pre-

university education in urban areas opt more often for a profile focussed on societal 

issues than for Physics and Engineering than students in less urbanised areas. So in 

particular students who attend senior general secondary and pre-university education 

in areas with a low degree of urbanisation, choose more often an exact – and 

therefore more favourable – profile than students in urban areas. 

 

Implications for practice 

 

The analyses showed that in secondary education Frisian students obtain an 

educational disadvantage at choice and selection moments relative to students in the 

rest of the Netherlands. Most of the educational disadvantage of Frisian students 

arose in primary school, however. Frisian primary schools are less capable of 

optimising the talent of their students than those in the rest of the Netherlands. As a 

result, the performance level of Frisian students is lower than of those in the rest of 

the Netherlands. Due to this lower performance level at the end of their primary 

education, students in Friesland have less success at school during secondary 

education. Among the specific characteristics of Friesland and its population, lower 

ambition level seems to play an important role in explaining the differences in 

school success between students in Friesland and in the rest of the Netherlands. 

 The lower aspiration level of the Frisian parents appeared to play an important 

role in explaining the under-recommendation given to Frisian students. Students 

whose parents have a low aspiration level often are given an under-recommendation, 

whereas students whose parents have a high aspiration level are more often over-

recommended. In addition, the aspiration level appeared to have a considerable 
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influence on students’ school success during secondary education. A low aspiration 

level has a negative influence on school success and a high aspiration level a 

positive impact. It is likely that a low aspiration level of parents also has a negative 

influence on the achievements of students in their primary education. The lower 

aspiration level of Frisian parents is therefore a factor of importance in the 

emergence of differences in school success between students in Friesland and in the 

rest of the Netherlands. A possible explanation for a lower aspiration level of Frisian 

parents is the lower average level of education of the Frisian population (Source: 

CBS, Beroepsbevolking naar bedrijfstak, onderwijsniveau en provincie, 2001 

(Central Statistical Office, labour force according to industrial branch, level of 

education, and province, 2001)) The socio-economic status – defined as the highest 

educational level of the Frisian population – of the Frisian students in the sample is 

of course not lower than that of the students in the rest of the Netherlands, but apart 

from the parents’ level of education, their aspiration level could possibly also be 

influenced by the educational level of the area. Further research is required to 

provide conclusive answers to this issue. 

 It will be quite hard, however, to increase the aspiration level of all parents in 

Friesland. Modifying the aspiration level acquires a change of mentality, and 

accomplishing this will most likely be a costly affair. It would be wiser to make 

teachers and schools aware of the negative influence of parents’ lower aspiration 

level on school success, so that they can adopt a different approach. In the 

formulation of school recommendation at the end of primary education, teacher and 

schools should let themselves be led - even more than has been the case until now - 

by the actual performance level of the student. In addition, teachers and schools 

themselves should strive for the highest attainable level of the student by setting 

high expectations, since this thesis as well as earlier research (Brophy, 1983; Good, 

1987; Jussim & Harber, 2005) has shown that this approach influences school 

success positively. The under-recommendation as it occurs in Friesland, however, 

shows that this is not always the case in this region. The higher degree of demotion 

to a lower type of education in Friesland could possibly also be the consequence of a 

lower aspiration level of Frisian teachers and schools. Through the higher degree of 

demotion, students end up in lower types of education. After obtaining their diploma 

in secondary education many students continue their school trajectories by attending 

tertiary education rather than a higher type of secondary education. Therefore, the 

higher degree of demotion to lower levels results in students finishing secondary 

education at a lower level. A better alternative for demotion to a lower level of 

education would be to have students repeat a class in the same type of education. 

The on average higher exam grades obtained by Frisian students at the A-/O-level 

Examination indicate that students in Friesland are possibly capable of completing a 

higher level of education. One can therefore conclude that Frisian talent is being 

used insufficiently. The consequence of the lower level of education of Frisian 

students is that they are more restricted in the number of possible options to continue 

their education, with the result that they are more limited in choosing their final 

profession. The higher the educational level attained, the more options there are. In 

addition, salaries are higher as the level of education is higher (ROA, 2008). Further, 

from a societal point of view it is desirable that students have the maximum 

attainable educational level, because the higher their educational level, the more 



 199 

people can contribute to society. In this way, a high educational level of the 

population contributes to the economic growth. Moreover, both people’s prosperity 

and welfare increase as the level of education is higher (Healy & Côté, 2001). One 

extra average year of education per member of the labour force leads to an increase 

of the gross national product by about six percent (Bassanini & Scarpetta, 2001). 

Therefore, the lower level of education of Frisian students has an impact on both the 

individual and society.  

 

Limitations of the research 

 

A first limitation of the research is that the sample applies to one cohort of students 

rather than to a number of cohorts. The sample is, however, a large one. In addition, 

it is not very likely that the school success of students who attended the first year of 

secondary in 1999 deviates significantly from that of students in other years. 

 A second limitation of the research concerns its representativeness. The Frisian 

students within VOCL’99 appeared not to be completely representative of all Frisian 

students. In the sample the average recommendation of the Frisian students was 

lower than that of the population of Frisian students. The selectivity of the sample of 

the Frisian students limits the degree to which the results can be generalised with 

respect to the analyses, in which no correction was made for the level of the students 

at the beginning of their school careers. However, in the multilevel analyses there is 

always also corrected for student characteristics. The bias of these results due to the 

selectivity of the sample will therefore have been restricted to a minimum. 

 A third limitation refers to the way in which it was investigated whether there is 

a more general region-based effect on school success. To this end the province was 

used as a research entity. However, the province is possibly too large a measure to 

examine the influence of regional or area characteristics on school success. For 

example, within a province there may be large differences in jobs structure and the 

degree of urbanisation of areas or regions. However, the address area density per 

square kilometre is possibly too precise a measure to determine the influence of an 

area’s degree of urbanisation on school success, because people often make use of 

facilities (schools) located outside a kilometre radius from their house. A more 

logical demarcation would be a division into nodal areas. According to this division 

of the Netherlands into regions, those regions have been chosen which provide a full 

range of primary and secondary education. These regions consist of a central core 

surrounded by a care area. Another possibility is a division of the Netherlands into 

COROP-areas. This division is based on the same principle as the nodal division, 

while taking account of the provincial boundaries. For the future research into region 

effects on school success, it is therefore recommendable to use this kind of division. 

 

Recommendations for future research 

 

The aspiration level of the parents has a relatively large negative influence on the 

school success of students in comparison to other student characteristics. Future 

research has to shed light on the type of intervention necessary to enable teachers to 

deal with parents’ lower aspiration level in such a manner that there are no negative 

consequences for the success of students at school. In addition, it should be 
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investigated how the aspiration level of parents could be increased. Parents should 

become more aware of the advantage of a maximum level of education for their 

child. 

 The under-recommendation given by teachers – which is in fact also a form of 

insufficient aspiration level – appeared to leave a clear mark on the school success 

of students. Future research should indicate whether there is a way to avoid under-

recommendation. The awareness of primary school teachers of the negative effect of 

under-recommendation on the school success of students will possibly be a 

significant step forward. In addition, it should be investigated whether teachers and 

schools of secondary education could prevent the negative effects of under-

recommendation. In this respect, it is necessary, certainly during the first two years, 

to monitor regularly whether students attend an education at a level which is 

maximal attainable for them. 

 The lower aspiration level in Friesland played an important role in explaining the 

Frisian under-recommendation. An alternative explanation for the under-

recommendation in Friesland is perhaps that teachers give lower recommendations 

because the suitable type of education is not located in the vicinity of the students’ 

place of residence. Friesland mainly consists of small cities and rural municipalities 

where the level of facilities is generally less high than in more urbanised areas. This 

means that the under-recommendation as it occurs in Friesland is therefore a result 

of the low level of facilities in this region. Research is required to determine whether 

the level of facilities has an influence on the level of recommendation. If this is the 

case, it is the task of the municipalities and provinces to make every type of 

education accessible to all students. 

 What is most urgently required, however, is extensive research into the 

relationship between the quality of the primary education in Friesland and the 

learning achievements of the Frisian primary school students. Prior research has 

shown that the lower achievements in arithmetic of primary school students in 

Friesland compared to students in Limburg were related to the smaller amount of 

learning time and the lower yields of the primary schools in Friesland compared to 

the primary schools in Limburg (Van Ruijven, 2004). It is unknown, however, 

which quality aspects can explain performance differences when the Frisian schools 

are being compared to the schools in the rest of the Netherlands. The report of the 

Inspectie van het Onderwijs (Inspection of Education) (2009) offers some insight 

into the quality differences. In this report the Inspection’s evaluations of the Frisian 

schools with respect to the different quality aspects have been compared with the 

nationwide evaluations. The research study has, however, not included the 

relationship between the different quality aspects and the learning achievements of 

students. In future research, therefore, it should be analysed to what degree 

indicators of the educational learning process (such as the provision of subject 

material, didactic approaches, an active role of students, care, and guidance) and 

characteristics of the schools (such as a uni-polar or a multi-polar school board, 

structure of the board, school size, denomination, competence of the individual 

teachers and of the team of teachers as a whole, composition of the student 

population) can explain differences in performance levels between students in 

Friesland and in the rest of the Netherlands. 



 

 




