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Hoofdstuk zes 

 

Verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen in cognitieve opbrengsten 

 

6.1 Inleiding 

In hoofdstuk vijf is de leerlinginstroom in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs van 

Vrije scholen vergeleken met de leerlinginstroom van reguliere scholen. Er kwam een aantal 

verschillen in achtergrond- en instroomkenmerken naar voren. In dit hoofdstuk staan de tweede en 

derde vraag van het onderzoek naar de effectiviteit van de Vrije scholen ten aanzien van de 

cognitieve opbrengsten in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs centraal. De specifieke 

onderzoeksvragen luiden: 

 

2. (a) Zijn er verschillen in effectiviteit met betrekking tot de cognitieve opbrengsten tussen 

Vrije scholen en reguliere scholen, nadat gecontroleerd is voor verschillen in  achtergrond- en 

instroomkenmerken (gemiddelde toegevoegde waarde)? 

3. (a) Zijn er verschillen in effectiviteit met betrekking tot de cognitieve opbrengsten voor specifieke 

groepen leerlingen (onderscheiden naar achtergrond- en instroomkenmerken) tussen 

Vrije scholen en reguliere scholen (differentiële toegevoegde waarde)? 

 

In paragraaf 6.2 wordt een ruwe vergelijking gemaakt tussen Vrije scholen en reguliere scholen op 

cognitieve opbrengsten in het derde leerjaar. Daarna wordt in paragraaf 6.3 gekeken of de verschillen 

blijven bestaan nadat gecontroleerd is voor verschillen in achtergrond- en instroomkenmerken van 

leerlingen. Hiermee is vraag 2a ten aanzien van de gemiddelde toegevoegde waarde beantwoord. In 

paragraaf 6.4 wordt onderzocht of sprake is van verschillen in differentiële toegevoegde waarde 

tussen Vrije scholen en reguliere scholen, waarmee een antwoord gegeven is op vraag 3a. Tenslotte 

worden in paragraaf 6.5 alle resultaten samengevat. 

 

6.2 Een ‘ruwe’ vergelijking van leerprestaties 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende toetsen om de cognitieve opbrengsten van 

leerlingen in het derde leerjaar te meten, namelijk toetsen Nederlands, wiskunde en algemene 

vaardigheden basisvorming (alvabavo). Deze toetsen zijn in hoofdstuk vier beschreven. 

 

De resultaten van de leerlingen op deze toetsen staan in Tabel 6.1, uitgesplitst naar leerlingen op de 

Vrije scholen en leerlingen op de reguliere scholen. De resultaten zijn uitgedrukt in gemiddelde 
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somscores. De somscores zijn berekend door het aantal goed gemaakte items op te tellen, waarbij de 

niet-gemaakte items ‘fout’ zijn gerekend. De maximale scores voor de toetsen Nederlands, wiskunde 

en algemene vaardigheden bedragen respectievelijk 40, 33 en 24. De scores in de tabel zijn 

gemiddelden op leerlingniveau, met tussen haakjes de standaarddeviaties. In de laatste kolom zijn de 

effectgroottes opgenomen. 

 

Tabel 6.1 Gemiddelde toetsscores derde leerjaar 

 

 

 

Vrije scholen 

 

Reguliere scholen 

 

Effectgrootte 

Nederlands* 23.90 (4.17) 24.92 (4.34) -.24 

Wiskunde* 18.21 (5.02) 20.13 (5.16) -.37 

Alvabavo* 16.34 (3.22) 18.65 (3.43) -.68 

* p ≤ .01 

 

Uit de tabel valt op te maken dat de leerlingen op de Vrije scholen op alle toetsen achterblijven ten 

opzichte van de leerlingen op de reguliere scholen. De verschillen zijn significant en de 

effectgroottes matig (voor Nederlands en wiskunde) tot groot voor algemene vaardigheden. Nadere 

inspectie van de resultaten op deze laatste toets laat zien dat Vrije schoolleerlingen veel minder items 

hebben gemaakt dan leerlingen op reguliere scholen. 

 

6.3 Effecten van het schooltype, achtergrond- en instroomkenmerken 

 

6.3.1 Inleiding 

In hoofdstuk vijf is vastgesteld dat leerlingen op Vrije scholen op een aantal voor het onderwijs 

relevante geachte achtergrond- en instroomkenmerken verschillen van leerlingen op reguliere 

scholen. Zo is bijvoorbeeld de sociaal-economische status van Vrije schoolleerlingen gemiddeld 

hoger dan die van leerlingen op reguliere scholen. Ook zijn er verschillen in initiële leerprestaties 

gevonden. In paragraaf 6.2 is gebleken dat ook met betrekking tot de toetsresultaten in het derde 

leerjaar verschillen bestaan tussen Vrije scholen en reguliere scholen. Bekend is dat 

achtergrondkenmerken en initiële leerprestaties belangrijke voorspellers zijn van cognitieve 

opbrengsten. Met behulp van de meerniveau methode is geanalyseerd of de verschillen tussen 

Vrije scholen en reguliere scholen zich nog steeds voordoen, nadat gecontroleerd is voor verschillen 

in achtergrond- en instroomkenmerken van de leerlingen. Het schooltype is als eerste verklarende 

variabele in het model opgenomen, waardoor zichtbaar wordt hoeveel van de variantie op 

schoolniveau door het schooltype wordt verklaard. Door achtergrondkenmerken, initiële 
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leerprestaties en leerling- en schoolgebonden niet-cognitieve instroomkenmerken aan het model toe 

te voegen, worden veranderingen in het effect van het schooltype zichtbaar gemaakt. 

Achtereenvolgens worden drie meerniveau modellen besproken voor de toetsen in het derde jaar. 

Omdat de leerlingpopulatie tussen Vrije scholen en reguliere scholen van elkaar verschilt en er 

verschillen zijn in samenstelling van de klassen, worden in paragraaf 6.3.5 een aantal mogelijke 

compositie effecten besproken. 

 

6.3.2 Verschillen in gemiddelde toegevoegde waarde voor de toetsscores Nederlands 

In Tabel 6.2 staan de resultaten van de meerniveau analyse met als afhankelijke variabele de scores 

op de toets Nederlands. In het lege model is te zien hoe het totale percentage te verklaren variantie 

is verdeeld over het school-, klas- en leerlingniveau. Het variantiepercentage op schoolniveau 

bedraagt slechts 3.1%. Dit betekent dat niet meer dan ongeveer 3% van de verschillen tussen 

leerlingen is toe te schrijven aan de school. In model 1, als het schooltype aan het model is 

toegevoegd, daalt het percentage onverklaarde variantie op schoolniveau met bijna een derde naar 

2.1%. Na het invoeren van de achtergrondkenmerken (model 2) daalt het variantiepercentage op 

klasniveau naar 20.2% en op leerlingniveau naar 61.8%. Als de pre-test (de initiële leerprestaties) aan 

het model (3) wordt toegevoegd dalen de variantiepercentages op alle niveaus naar 60.5%, 16.7% en 

1.9% op respectievelijk het leerling-, klas- en schoolniveau. In model 4 worden de leerlinggebonden 

kenmerken toegevoegd. De variantiepercentages dalen hierdoor nauwelijks. Het toevoegen van de 

schoolgebonden instroomkenmerken (model 5) laat alleen een daling zien op het school- en 

leerlingniveau naar respectievelijk 1.7% en 59.8%. 

 

Als gekeken wordt naar de effecten van achtergrond- en instroomkenmerken, dan valt op dat 

geslacht, intelligentie, sociaal-economische status en het cultureel kapitaal een significant positieve 

bijdrage leveren aan de voorspelling van de taalscores. Het onderwijsondersteunend gedrag van 

ouders levert een significant negatieve bijdrage, zij het niet meer in het laatstse model. Ook de score 

op de pre-test, de taaltoets in het eerste jaar, blijkt een krachtige voorspeller. Van de 

leerlinggebonden instroomkenmerken (model 4) is een significant negatief effect te zien van 

emotionele stabiliteit. In model 5 zijn ook de schoolgebonden instroomkenmerken in het model 

opgenomen. Van deze kenmerken laten prestatiemotivatie en de concrete strategie een significant 

negatief effect zien. Het effect van de integratieve strategie is significant positief. 
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Tabel 6.2 Resultaten meerniveau model Nederlands derde leerjaar 

 

Nederlands 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Leeg Type Achtergr. Cognitief  Leerling School 

Intercept 24.49 (.24) 24.73 (.27) 12.19 (.81) 11.53 (.79) 11.82 (.91) 12.88 (.98) 

Schooltype  -.85 (.52) -.75 (.46) -.61 (.42) -.73 (.42) -.89* (.42) 

       

Geslacht   .99** (.11) .71** (.11) .63** (.12) .71** (.12) 

IQ   .10** (.01) .08** (.01) .08** (.01) .08** (.01) 

SES   .16* (.06) .14* (.06) .14* (.06) .14* (.06) 

Autoritatief   -.14 (.26) -.16 (.26) -.16 (.26) -.20 (.26) 

Onderwijs onderst. gedrag   -.35** (.10) -.23* (.10) -.24* (.10) -.18 (.10) 

Cultureel kapitaal   .03 (.02) .04* (.02) .04* (.02) .04* (.02) 

       

Pre-test (taal)    .22** (.02) .22** (.02) .22** (.02) 

       

Extraversie     -.07 (.07) -.06 (.07) 

Mildheid     .10 (.06) .11 (.06) 

Ordelijkheid     .01 (.06) .08 (.06) 

Emotionele stabiliteit     -.15** (.07) -.20** (.07) 

Autonomie     .09 (.07) .13 (.07) 

Academisch zelfbeeld     .01 (.15) .08 (.15) 

         

Schoolbeleving      .06 (.10) 

Prestatiemotivatie      -.31* (.14) 

Meerwerk      -.08 (.11) 

Integratief      .24* (.11) 

Concreet      -.37** (.08) 

       

School 3.1% 2.1% 2.1% 1.9% 1.9% 1.7% 

Klas 30.6% 30.8% 20.2% 16.7% 16.7% 16.7% 

Leerling 66.3% 66.3% 61.8% 60.5% 60.3% 59.8% 

* p ≤ .025; ** p ≤ .005 

 

In de eerste regel van de modellen staat het effect van de variabele schooltype gegeven. In model 1, 

waarin het schooltype als enige variabele in het model is opgenomen, is te zien dat deze variabele 

geen significant effect heeft op de voorspelling van de scores op de toets Nederlands, terwijl het 

variantiepercentage daalt van 3.1% naar 2.1%. Dit betekent dat de verschillen in taalscores tussen 

scholen nauwelijks kunnen worden verklaard door het schooltype, in dit geval Vrije scholen en 

reguliere scholen. Nadat in de modellen 2 en 3 respectievelijk de achtergrondkenmerken en de 

initiële leerprestaties aan het model zijn toegevoegd, blijft het effect van het schooltype niet 

significant. Nadat in model 5 de schoolgebonden instroomkenmerken aan het model zijn 
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toegevoegd, is er echter wel een significant negatief effect van het schooltype. Dit betekent dat de 

leerlingen op de Vrije scholen lager scoren op de toets Nederlands dan de leerlingen op de reguliere 

scholen, nadat gecontroleerd is voor verschillen in achtergrond- en instroomkenmerken van de 

leerlingen.  Geconcludeerd kan worden dat de gemiddelde toegevoegde waarde van de Vrije scholen 

voor de toetsscores Nederlands wat lager ligt dan die van de reguliere scholen. 

 

6.3.3 Verschillen in gemiddelde toegevoegde waarde voor de toetsscores wiskunde 

In Tabel 6.3 staan de resultaten van het meerniveau model met als afhankelijke variabele de scores 

op de toets wiskunde. In de variantieverdeling van het lege model is te zien dat het percentage te 

verklaren variantie op het schoolniveau voor de toetsscores wiskunde zoals verwacht met 17% fors 

hoger ligt dan voor de toetsscores Nederlands. De te verklaren variantiepercentages op klas- en 

leerlingniveau bedragen respectievelijk 30.5% en 52.5%. 

 

Nadat in model 1 de variabele schooltype is ingevoerd, daalt het variantiepercentage op 

schoolniveau naar 14.4%. In model 2 zijn de achtergrondkenmerken aan het model toegevoegd. 

Hierdoor dalen de variantiepercentages op school-, klas- en leerlingniveau naar respectievelijk 

11.1%, 17.7% en 46.3%. Ook door de pre-test aan het model toe te voegen dalen de 

variantiepercentages op alle  niveaus naar 9.3%, 12.6% en 44.3%. Het toevoegen van de 

leerlinggebonden instroomkenmerken laat geen duidelijke daling op de variantiepercentages zien. 

Hetzelfde geldt voor het opnemen van de schoolgebonden instroomkenmerken in het model. 

 

In model 2, waarin de achtergrondkenmerken van leerlingen in het model zijn opgenomen, valt op 

dat er geen effect is van het geslacht terwijl dit meestal wel het geval is bij wiskundetoetsen. Wel zijn 

er effecten van intelligentie, sociaal-economische status en onderwijsondersteunend gedrag. Nadat in 

model 3 de pre-test aan het model is toegevoegd, is het effect van het schooltype niet meer 

significant. Het effect van geslacht is na invoering van de pre-test wel significant positief; meisjes 

scoren hoger op de wiskundetoets dan jongens. Ook de persoonlijkheidsfactor extraversie en het 

academisch zelfbeeld van leerlingen (model 4) en de concrete strategie (model 5) laten significante 

effecten zien. 
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Tabel 6.3 Resultaten meerniveau model wiskunde derde leerjaar 

 

Wiskunde 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Leeg Type Achtergr. Cognitief  Leerling School 

Intercept 19.46 (.45) 20.07 (.52) 3.40 (.92) 3.03 (.88) 2.27 (.99) 2.96 (1.06) 

Schooltype  -1.82* (.89) -1.69* (.76) -1.15 (.68) -1.12(.68) -1.20 (.69) 

       

Geslacht   .14 (.11) .34** (.11) .43** (.12) .49** (.12) 

IQ   .16** (.01) .12** (.01) .12** (.01) .12** (.01) 

SES   .19** (.06) .15* (.06) .15* (.06) .15* (.06) 

Autoritatief   .43 (.27) .37 (.26) .35 (.26) .33 (.26) 

Onderwijs onderst. gedrag   -.41** (.10) -.24* (.10) -.21* (.10) -.18 (.10) 

Cultureel kapitaal   .02 (.02) .02 (.02) .02 (.02) .02 (.02) 

       

Pre-test (rekenen)    .29** (.02) .28** (.02) .28** (.02) 

       

Extraversie     -.33** (.07) -.31** (.07) 

Mildheid     .04 (.06) .05 (.06) 

Ordelijkheid     .08 (.06) .11 (.07) 

Emotionele stabiliteit     .05 (.07) .03 (.07) 

Autonomie     -.07 (.07) -.07 (.07) 

Academisch zelfbeeld     .34* (.15) .39** (.16) 

         

Schoolbeleving      -.08 (.10) 

Prestatiemotivatie      -.27 (.15) 

Meerwerk      .13 (.11) 

Integratief      .13 (.11) 

Concreet      -.17* (.08) 

       

School 17.0% 14.4% 11.1% 9.3% 9.2% 9.2% 

Klas 30.5% 30.4% 17.7% 12.6% 13.0% 13.0% 

Leerling 52.5% 52.5% 46.3% 44.3% 44.0% 43.8% 

* p ≤ .025; ** p ≤ .005 

 

In model 1 is de variabele schooltype als eerste verklarende variabele in het model opgenomen. Het 

effect van deze variabele is significant negatief en blijft dat ook als de achtergrondkenmerken aan het 

model zijn toegevoegd. Dit betekent dat de toetsscores wiskunde op de Vrije scholen lager zijn dan 

op de reguliere scholen, ook als gecontroleerd is voor de achtergrondkenmerken van de leerlingen. 

In de modellen 3, 4 en 5 waar respectievelijk de initiële leerprestaties, de leerlinggebonden en 

schoolgebonden instroomkenmerken aan het model zijn toegevoegd, is het negatieve effect van het 

schooltype niet meer significant. Omdat in het eerste leerjaar het verschil tussen Vrije scholen en 

reguliere scholen op de rekentoets erg groot was bestaat het vermoeden dat deze variabele het 
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verschil in het derde leerjaar kan verklaren. Dit blijkt ook uit model 3, het effect van de pre-test is 

significant en het significante negatieve effect van het schooltype is verdwenen. Dit betekent dat de 

gemiddelde toegevoegde waarde van de Vrije scholen voor wiskunde niet significant verschilt van 

die van de reguliere scholen, nadat gecontroleerd is voor de initiële leerprestaties. De lagere ruwe 

scores van de Vrije scholen, die beschreven zijn in paragraaf 6.2 worden voor een groot deel 

verklaard uit de lagere rekenscores in het eerste leerjaar. 

 

6.3.4 Verschillen in gemiddelde toegevoegde waarde voor de toetsscores algemene 

vaardigheden 

Net als bij wiskunde is het variantiepercentage op schoolniveau voor de scores op de toets algemene 

vaardigheden (Tabel 6.4) hoog in vergelijking met de scores op de toets Nederlands. Bijna 16% van 

de te verklaren variantie ligt op het schoolniveau, 24.1% op het klasniveau en 60.1% op het 

leerlingniveau. 

 

Als de variabele schooltype aan het model wordt toegevoegd, daalt het variantiepercentage op 

schoolniveau naar 7.8%. Met andere woorden, de helft van de variantie op het schoolniveau kan 

worden verklaard uit het schooltype. Als de achtergrondkenmerken aan het model worden 

toegevoegd daalt met name het variantiepercentage op het niveau van de klas (naar 18.2%), maar 

ook op school- en leerlingniveau dalen de percentages. Door het invoeren van de initiële 

leerprestaties dalen de variantiepercentages verder naar respectievelijk 6.6%, 15.9% en 56.4% op 

school-, klas- en leerlingniveau. In model 4 en 5 (leerling- en schoolgebonden instroomkenmerken) 

blijven de variantiepercentages op alle niveaus nagenoeg gelijk. 

 

De achtergrondkenmerken geslacht, intelligentie en sociaal-economische status vertonen stabiele 

significante positieve effecten. Ook het effect van de pre-test is significant positief. Van de 

schoolgebonden instroomkenmerken laat alleen de integratieve strategie een significant positief 

effect zien. 

 

Nadat in model 1 de variabele schooltype is ingevoerd, blijkt dat het effect van het schooltype 

significant negatief is. Ook nadat de achtergrondkenmerken, de initiële leerprestaties, de 

leerlinggebonden en de schoolgebonden niet-cognitieve instroomkenmerken aan het model zijn 

toegevoegd, blijft het effect van het schooltype significant negatief. De grootte van het effect blijft 

stabiel, er zijn geen noemenswaardige fluctuaties in de verschillende modellen. Geconcludeerd kan 
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worden dat de gemiddelde toegevoegde waarde van de Vrije scholen voor algemene vaardigheden 

lager is dan die van de reguliere scholen. 

 

Tabel 6.4 Resultaten meerniveau model algemene vaardigheden basisvorming derde leerjaar 

 

Alvabavo 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Leeg Type Achtergr. Cognitief  Leerling School 

Intercept 17.94 (.29) 18.69 (.28) 10.03 (.66) 10.04 (.65) 10.31 (.74) 10.42 (.80) 

Schooltype  -2.28** (.50) -2.27** (.46) -2.25** (.44) -2.29** (.44) -2.33** (.44) 

       

Geslacht   .91** (.08) .90** .09) .86** (.09) .89** (.10) 

IQ   .07** (.01) .05** (.01) .05** (.01) .05** (.01) 

SES   .12* (.05) .10* (.05) .10* (.05) .10* (.04) 

Autoritatief   .27 (.20) .27 (.20) .27 (.20) .26 (.20) 

Onderwijs onderst. gedrag   -.07 (.08) -.02 (.08) -.02 (.08) -.00 (.08) 

Cultureel kapitaal   .01 (.02) .01 (.02) .01 (.02) .01 (.02) 

       

Pre-test (info. verwerking)    .12** (.01) .12** (.02) .12** (.02) 

       

Extraversie     -.01 (.06) -.01 (.06) 

Mildheid     .02 (.05) .00 (.05) 

Ordelijkheid     .02 (.05) .02 (.05) 

Emotionele stabiliteit     -.09 (.06) -.10 (.06) 

Autonomie     .05 (.06) .05 (.06) 

Academisch zelfbeeld     -.05 (.12) -.03 (.12) 

         

Schoolbeleving      -.03 (.08) 

Prestatiemotivatie      -.07 (.11) 

Meerwerk      -.10 (.09) 

Integratief      .21* (.09) 

Concreet      -.08 (.07) 

       

School 15.9% 7.8% 7.3% 6.6% 6.5% 6.5% 

Klas 24.1% 23.7% 18.2% 15.9% 15.9% 15.8% 

Leerling 60.1% 60.1% 57.0% 56.4% 56.3% 56.2% 

* p ≤ .025; ** p ≤ .005 

 

6.3.5 Aanvullende analyses 

Uit voorgaande analyses is gebleken dat de Vrije scholen lager scoren op de cognitieve opbrengsten. 

Eerder al bleek dat leerlingen op Vrije scholen lager scoren op een aantal relevante achtergrond- en 

instroomkenmerken zoals bijvoorbeeld intelligentie en initiële leerprestaties. Uit de literatuur komt  

naar voren dat er naast de effecten van individuele achtergrond- en instroomkenmerken, ook 
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mogelijke effecten zijn van leerlingcompositie op cognitieve opbrengsten. Om alternatieve 

verklaringen, die niet met het onderwijs maar met de leerlingcompositie te maken hebben uit te 

sluiten, zijn een aantal aanvullende analyses uitgevoerd. De tabellen van de aanvullende analyses zijn 

te vinden in bijlage II. 

 

In de meerniveau analyses (paragraaf 6.3.2, 6.3.3 en 6.3.4) is gekeken naar verschillen in de 

gemiddelde toegevoegde waarde voor de toetsscores Nederlands, wiskunde en algemene 

vaardigheden. Om vast te kunnen stellen of verschillen in toetsscores naast individuele achtergrond- 

en instroomkenmerken ook nog kunnen worden verklaard door compositie-effecten, is voor elke 

toets een model toegevoegd met compositievariabelen op klasniveau. Voor elk van de variabelen die 

in het volledige model op leerlingniveau een significant effect hadden op de respectievelijke 

toetsscores is een compositievariabele geconstrueerd, en wel door berekening van het 

klasgemiddelde van de betreffende variabele.  Deze  compositie-variabelen zijn vervolgens als 

verklarende variabelen op schoolniveau toegevoegd aan het spaarzame model. 

 

Voor de toetsscores wiskunde blijken er compositie-effecten van intelligentie, SES en initiële 

leerprestaties, maar de toetsscores wiskunde verschillen ook na het invoeren van 

compositievariabelen niet tussen Vrije scholen en reguliere scholen (tabel 1, bijlage II). Ook voor de 

toetsscores algemene vaardigheden wordt een compositie-effect gevonden van de initiële 

leerprestaties, maar het verschil in toetsscores algemene vaardigheden ten nadele van de Vrije 

scholen blijft ook na invoering van de compositievariabelen bestaan. Voor de toetsen wiskunde en 

algemene vaardigheden kan dus worden geconcludeerd dat er wel additionele effecten zijn van 

leerlingcompositie, maar dat dit geen effect heeft op de verschillen tussen Vrije scholen en reguliere 

scholen. Het licht negatieve effect van het schooltype met betrekking tot de toetsscores Nederlands, 

wordt door invoering van de compositievariabelen echter wat groter. Met andere woorden, door 

controle voor leerlingcompositie worden de verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen op 

de toetsscores Nederlands groter, in het nadeel van de Vrije scholen. Dit wordt met name 

veroorzaakt door compositie-effecten van intelligentie en de initiële prestaties. 

 

Daar waar in de voorgaande analyses is gekeken naar verschillen tussen Vrije scholen en reguliere 

scholen na controle voor individuele achtergrond- en instroomkenmerken en compositie-

kenmerken, is in een aanvullende covariantie-analyse op de cognitieve opbrengsten, tevens gekeken 

naar het effect van het type basisschool dat de leerlingen hebben bezocht (al dan niet Vrije 

basisschool). Hierover zijn alleen gegevens bekend van de leerlingen die op de Vrije scholen zitten.  
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Van leerlingen die op een reguliere school voor voortgezet onderwijs zitten, is niet bekend of ze op 

een reguliere of Vrije basisschool hebben gezeten. Het is echter aannemenlijk dat slechts een 

verwaarloosbaar deel van de leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs op een Vrije basisschool 

heeft gezeten. Er is daarom een variabele geconstrueerd met drie waarden: 0, regulier basis en 

voortgezet onderwijs; 1, regulier basisonderwijs en Vrije school voortgezet onderwijs; 2, Vrije school 

voor zowel basis als voortgezet onderwijs. Door de covariantie-analyse kan worden vastgesteld of er 

bovenop het effect van achtergrond- en instroomkenmerken, nog een effect is van het type 

basisschool dat leerlingen hebben bezocht. 

  

De resultaten wijzen uit dat er voor alle toetsen een effect is van de basisschool bovenop de effecten 

van achtergrond- en instroomkenmerken (tabel 2, bijlage II). De variantiepercentages  voor de 

toetsscores Nederlands en wiskunde zijn klein (0,5%). Het variantiepercentage voor  de toetsscores 

algemene vaardigheden is met 7% aanzienlijk. De groep leerlingen die een reguliere basisschool heeft 

gevolgd en op een Vrije school voor voortgezet onderwijs zit (1, slechts 8% van alle leerlingen), 

scoort op alle toetsen het laagst, gevolgd door de groep leerlingen die zowel de Vrije basisschool 

heeft gevolgd als op een Vrije school voor voortgezet onderwijs zit (2). De groep leerlingen die 

zowel regulier basisonderwijs heeft gevolgd als regulier voortgezet onderwijs volgt (0), scoort op alle 

toetsen het hoogst. De verschillen zijn het grootst voor de toetsen Nederlands en wiskunde. Voor 

de toetsscores algemene vaardigheden geldt dat er met name een verschil is tussen leerlingen die op 

een Vrije school voor voortgezet onderwijs zitten en leerlingen op reguliere scholen voor voortgezet 

onderwijs. Het type basisschool dat deze leerlingen hebben bezocht maakt daarbij nauwelijks een 

verschil. 

 

6.4 Verschillen in differentiële toegevoegde waarde tussen Vrije scholen en reguliere 

scholen 

Behalve naar de verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen in gemiddelde toegevoegde 

waarde voor de cognitieve opbrengsten van leerlingen in het derde leerjaar, is het ook van belang te 

kijken naar de differentiële toegevoegde waarde. De differentiële toegevoegde waarde betreft de 

toegevoegde waarde met betrekking tot de leerprestaties voor specifieke groepen leerlingen, die zijn 

te onderscheiden op basis van hun achtergrond- en instroomkenmerken. De vraag is hier of de 

Vrije scholen verschillen van reguliere scholen in hun differentieel toegevoegde waarde voor 

leerlingen met verschillende achtergrond- en instroomkenmerken. Om een antwoord te geven op 

deze vraag is voor elke afhankelijke variabele (toetsscore) een interactiemodel geanalyseerd. De 

interactietermen bestaan uit een kruising van het schooltype (Vrije scholen versus reguliere scholen) 
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met de achtergrond- en instroomkenmerken van de leerlingen. De reguliere scholen zijn de baseline. 

De hoofdeffecten van de achtergrond- en instroomkenmerken (in de bovenste helft van Tabel 6.5) 

zijn de effecten op de afhankelijke variabele. De interactie-effecten (in de onderste helft van de 

tabel) moeten worden geïnterpreteerd als additionele effecten van achtergrond- en/of 

instroomkenmerken in Vrije scholen. Het totale effect voor de Vrije scholen bestaat uit de som van 

het hoofdeffect van de desbetreffende variabele en het bijbehorende interactie-effect. In Tabel 6.5 

staan de resultaten van de interactiemodellen op alle drie de derdejaars toetsen. 

 

Tabel 6.5. Resultaten interactiemodellen Nederlands, wiskunde en algemene vaardigheden 

  

Nederlands 

 

Wiskunde 

 

Alvabavo 

Intercept 20.82 (.57) 14.37 (.73) 9.79 (.64) 

Hoofdeffect    

Type -.82 (.43) -1.25** (.60) -2.25** (.44) 

Geslacht .79** (.11) .49** (.11) .90** (.08) 

IQ .07** (.01) .10** (.01) .05** (.01) 

SES .16* (.06) .16* (.06) 11* (.05) 

Pre-test .22** (.02) .28** (.02) .12** (.01) 

Extraversie  -.35** (.07)  

Emotionele stabiliteit -.19** (.06)   

Academisch zelfbeeld  .42** (.15)  

Prestatiemotivatie -.20 (.14)   

Integratieve strategie .31** (.10)  .11 (.07) 

Concrete strategie -.38** (.08) -.11 (.07)  

    

    

Interactie-effect    

Type*IQ .03** (.01) .05** (.01)  

    

    

Modelfit p>0.100 p=0.003 p>0.100 

* p ≤ .025; * p ≤ .005 

 

Het belangrijkste dat uit de tabel valt af te lezen, is het positieve significante effect van de 

interactieterm schooltype*intelligentie op zowel de toetsscore Nederlands als op de toetsscore 

wiskunde. De modelfit is echter voor de toets Nederlands niet significant hetgeen betekent dat de 

uitkomst van deze analyse discutabel is. 
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Om de interpretatie van de differentiële effecten te vergemakkelijken, zijn de interacties uit tabel 6.5 

afgebeeld in de grafieken 6.1 en 6.2. De waarden van intelligentie zijn gebaseerd op het algemeen 

gemiddelde van intelligentie, plus en min 1 standaarddeviatie. 

 

Grafiek 6.1 Interactie schooltype * intelligentie op toetsscore Nederlands 
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Uit de grafiek kan worden opgemaakt dat naarmate leerlingen intelligenter zijn, het minder verschil 

maakt op welk type school zij zitten met betrekking tot de toetsscores Nederlands. Leerlingen met 

een lagere intelligentie scoren op Vrije scholen beduidend lager op de toets Nederlands dan 

overeenkomstige leerlingen op reguliere scholen. Dit verschil verdwijnt bij leerlingen met een 

intelligentie die een standaarddeviatie boven het gemiddelde ligt. De hellingshoek van de lijn van de 

Vrije scholen is steiler dan die van de reguliere scholen. Dit zou kunnen indiceren dat de samenhang 

tussen intelligentie en toetsscores Nederlands op Vrije scholen sterker is dan op reguliere scholen, 

maar vanwege de slechte ‘fit’ van het analysemodel is er wellicht ruimte voor alternatieve 

verklaringen. 

 

Het interactie effect van schooltype * intelligentie op de wiskundetoets is vergelijkbaar met dat van 

dit effect bij de toets Nederlands (grafiek 6.2). Naarmate leerlingen intelligenter zijn, maakt het voor 

de wiskundescores minder uit op welke school een leerling zit. Bij een intelligentie van een 

standaarddeviatie onder het gemiddelde scoren Vrije scholen beduidend lager op de wiskundetoets. 

Bij een standaarddeviatie boven het gemiddelde is het verschil in wiskundescores tussen 

Vrijescholen en reguliere scholen verdwenen. Ook hier indiceert de steilere hellingshoek van de lijn 

van de Vrije scholen dat de samenhang tussen intelligentie en toetsscores wiskunde op Vrije scholen 

sterker is dan op reguliere scholen. 



 

 105 

Grafiek 6.2 Interactie schooltype * intelligentie op toetsscore wiskunde 
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6.5 Samenvatting 

In deze afsluitende paragraaf worden de resultaten gerelateerd aan de onderzoeksvragen zoals deze 

zijn geformuleerd aan het begin van dit hoofdstuk. De vraag was of Vrije scholen verschillen  van 

reguliere scholen in gemiddelde toegevoegde waarde met betrekking tot de cognitieve opbrengsten. 

Daarnaast  is gekeken naar de verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen in de differentiële 

toegevoegde waarde voor verschillende groepen leerlingen, onderscheiden naar achtergrond- en 

instroomkenmerken. 

 

Uit de eerste vergelijking van de gemiddelde scores op de toetsen Nederlands, wiskunde en 

algemene vaardigheden basisvorming bleek dat Vrije scholen op alle toetsen lager scoren dan 

reguliere scholen. Met name het verschil op de toets algemene vaardigheden basisvorming was erg 

groot. 

  

Om het effect van het schooltype (Vrije school versus reguliere school) vast te stellen, is in de 

meerniveau analyses gekeken naar de afname van het percentage variantie op schoolniveau na 

invoering van het schooltype in het model.  In het lege model was dit percentage respectievelijk 

3.1% 17% en 15.9% voor Nederlands, wiskunde en algemene vaardigheden. In model 1, waarin 

alleen de variabele schooltype als verklarende variabele was opgenomen, daalden de 

variantiepercentages op schoolniveau met 32% voor de toets Nederlands, 15% voor  de toets 

wiskunde en 51% voor de toets algemene vaardigheden. Dit betekent dat respectievelijk 32%, 15% 

en 51% van de variantie op het schoolniveau kon worden verklaard door het schooltype. 

 



 

 106 

In de volgende stappen van de meerniveau analyses zijn achtereenvolgens de achtergrond- en 

instroomkenmerken ingevoerd in de modellen. Voor alle drie de toetsscores geldt dat er structurele 

effecten waren van de achtergrondkenmerken van leerlingen. Geslacht, intelligentie en sociaal-

economische status waren belangrijke voorspellers van de toetsscores. Ook het instroomniveau (pre-

test), de toetsscore in het eerste leerjaar, bleek een krachtige voorspeller voor alle toetsscores. Voor 

de score op de wiskundetoets geldt dat het instroomniveau een belangrijk deel van de verschillen 

tussen beide categorieën scholen kon verklaren. In vergelijking met het eerste leerjaar lieten de 

persoonlijkheidsfactoren veel minder effecten zien op de verschillende toetsscores. Het academisch 

zelfbeeld had alleen voor de wiskundetoets een significant effect, net als in het eerste jaar waar alleen 

een effect op de rekentoets werd gevonden. In tegenstelling tot het eerste jaar vertoonde de 

meerwerk strategie in het derde jaar geen effect meer. Prestatiemotivatie daarentegen vertoonde in 

het eerste jaar geen effecten. In het derde jaar was er een significant negatief effect op Nederlands. 

 

Naast effecten van individuele achtergrond- en instroomkenmerken, zijn er aanvullende analyses 

gedaan naar mogelijke compositie-effecten. Uit deze analyses is gebleken dat er een aantal 

compositie-effecten zijn, maar dat deze alleen op de toetsscores Nederlands een effect hebben op 

het verschil tussen Vrije scholen en reguliere scholen. Door rekening te houden met deze 

compositie-effecten wordt het verschil tussen de Vrije en de reguliere scholen groter, in het nadeel 

van de Vrije scholen. Daarnaast blijkt uit covariantie analyses dat, nadat rekening is gehouden met 

achtergrond- en instroomkenmerken, leerlingen die op een reguliere basisschool hebben gezeten en 

daarna naar de Vrije school zijn gegaan, het laagst scoren op met name de toetsen Nederlands en 

wiskunde. De leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs die tevens regulier basisonderwijs 

hebben gevolgd, scoren het hoogst.  

 

De allerbelangrijkste bevinding was dat, na controle voor alle achtergrond- en instroomkenmerken, 

er nog steeds een negatief effect was van het schooltype, hetgeen betekent dat Vrije scholen nog 

steeds lager scoren dan reguliere scholen. Dit effect was significant voor Nederlands en algemene 

vaardigheden. Dit betekent dus dat de leerlingen op de Vrije scholen gemiddeld lager presteren dan 

de leerlingen op de reguliere scholen, nadat gecontroleerd is voor de verschillen in achtergrond- en 

instroomkenmerken van de leerlingen (en tevens voor compositiekenmerken en al dan niet Vrije 

basisschool bezocht). Met andere woorden de gemiddelde toegevoegde waarde van Vrije scholen is 

lager dan die van reguliere scholen. Voor de differentiële toegevoegde waarde is gevonden dat de 

samenhang tussen intelligentie en toetsscores Nederlands en wiskunde sterker is op Vrije scholen 

dan op reguliere scholen. Dit betekent dat het verschil in prestaties (Nederlands en wiskunde) tussen 
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Vrije scholen en reguliere scholen minder groot zijn naarmate de leerlingen intelligenter zijn. Met 

andere woorden, de verschillen tussen Vrije scholen en reguliere scholen zijn voor Nederlands en 

wiskunde het grootst voor de minder intelligente leerlingen. Voor de intelligentere leerlingen zijn de 

verschillen tussen beide schooltypen nihil. 



 

 




