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Resultaten 
De gevalsstudies zullen in 1997 uitgevoerd worden. De nadruk tijdens de presentatie op de 

ORD zal dan ook liggen op de eerste twee fasen van het onderzoek en op de opzet en 

uitvoering van de gevalsstudies.  
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Parallelklassen: verschillen en overeenkomsten. Leerkracht- en schooleffecten in het 
voortgezet onderwijs 
 
H. Luyten, Universiteit Twente & R. de Jong, RijksUniversiteit Groningen, GION  
 
De paper heeft betrekking op de consistentie van schooleffecten. De meeste studies waarin 

zowel verschillen tussen leerkrachten als verschillen tussen scholen zijn bekeken, laten 

aanzienlijk grotere verschillen zien tussen leerkrachten en vaksecties met betrekking tot de 

leerprestaties. Over het algemeen lijken verschillen tussen leerkrachten en vaksecties meer 

gewicht in de schaal te leggen dan verschillen tussen scholen. In de presentatie willen we een 

wat meer genuanceerd beeld geven op basis van de beschikbare gegevens. 

Het feit dat in het voortgezet onderwijs aanzienlijke verschillen zijn gevonden tussen de 

leerprestaties voor verschillende vakken wordt vaak toegeschreven aan het feit dat in het 

voortgezet onderwijs vakleerkrachten werkzaam zijn die samenwerken in vaksecties. Van de 

andere kant blijkt dat ook in het basisonderwijs de correlaties tussen schoolgemiddelden voor 

verschillende vakken verre van perfect zijn, al is de consistentie over het algemeen wel hoger. 

Grote verschillen in leerkrachteneffectiviteit blijken zich met name voor te doen wanneer 

verschillende jaargroepen worden vergeleken. Dergelijke verschillen worden veelal 

toegeschreven aan de losjes gekoppelde organisatiestructuur van scholen. Wanneer 

parallelklassen worden vergeleken blijken de verschillen tussen leerkrachten echter 

opmerkelijk kleiner te zijn.  

In de paper worden de resultaten besproken van een studie betreffende de verschillen in 

wiskunde-prestaties tussen parallelklassen in het Nederlandse voortgezet onderwijs (22 

scholen, 44 klassen/leerkrachten, 956 leerlingen). Een multilevel analyse laat zien dat wanneer 

gecontroleerd wordt voor het aanvangsniveau van de leerlingen, de verschillen tussen klassen 

en leerkrachten zeer klein zijn. De verschillen tussen scholen zijn minstens vijf keer zo groot 

als de verschillen tussen de klassen binnen scholen. In veel opzichten bleek de autonomie van 

de leerkrachten ingeperkt. Dit heeft vooral betrekking op de inhoud en doelen van het 

onderwijs en op de inhoud, frequentie en beoordeling van proefwerken. De leerkrachten 

bleken een flink aantal gemeenschappelijke proefwerken (d.w.z. identieke inhoud en 

beoordeling) per jaar te geven. Het gemiddelde aantal bedroeg 8.7. Dit vormt naar alle 

waarschijnlijkheid een sterke stimulans voor de leerkrachten om binnen een school eenzelfde 

niveau te bereiken met de leerlingen. Op de achtergrond speelt wellicht mee dat leerkrachten 
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het niet gerechtvaardigd achten wanneer leerlingen van verschillende klassen in dezelfde 

school op verschillende manieren worden beoordeeld. 

Uit de analyses komt verder naar voren dat de verschillen tussen leerkrachten wat betreft hun 

wijze van lesgeven wel zeer groot zijn. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op gegevens die zijn 

verkregen aan de hand van een enquête onder de leerlingen. 

 

 

 

Taak- en functiedifferentiatie: aanknopingspunt voor een schoolintern 
personeelsbeleid 
 
S. Hellings & L. Sels, K.U.Leuven 

E. Hendrickx, RUCA 

 

De hier vermelde resultaten werden gedistilleerd uit een loopbanenonderzoek uitgevoerd bij 

leerkrachten uit het Vlaams secundair onderwijs (Hellings, e.a. 1996). Dit onderzoek 

bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief luik. Via een schriftelijke enquête werden 

2000 leerkrachten bevraagd (respons 59,2%). Daarnaast werden directieleden mondeling 

geïnterviewd en werden panelgesprekken met leerkrachten georganiseerd. Via deze 

gesprekken werden de resultaten, verkregen via deze kwantitatieve bevraging, verder 

uitgeklaard en becommentarieerd. Deze werden tevens vergeleken met een gelijkaardig 

Nederlands onderzoek (Van Gennip, e.a., 1993). 

 

Dit onderzoek bestudeerde de beleving van de onderwijsloopbaan van leerkrachten. Dit 

gebeurde via volgende onderzoeksvragen: 

1. Kunnen verschillende loopbaantrajecten in het onderwijs worden vastgesteld via de 

loopbaankenmerken ‘functiewisseling’ (alle onderwijsfuncties die een persoon heeft 

ingenomen), ‘taakintegratie’ (integratie van niet-lesgebonden taken), ‘rotatie’ 

(wijzigingen van school, onderwijsvorm, onderwijsgraad, vakkenpakket)?  

2. Hoe tevreden is de leerkracht secundair onderwijs over zijn job, over de lesgevende 

opdracht, over de werkomgeving en over de (horizontale en verticale) loopbaan-

mogelijkheden binnen het onderwijs? 

3. Welke loopbaanwensen heeft de leerkracht secundair onderwijs? 

 

Op basis van deze informatie werden beleidsaanbevelingen geformuleerd, gericht aan de 

overheid en aan de scholen zelf. Het ontwikkelen van een schoolintern 

taak(verdelings)beleid
30
 kreeg hierbij extra aandacht (Van Dongen, e.a., 1993, 7-11). 

Dergelijk beleid kan immers worden aangewend om de vastgestelde taakbelasting te 

verminderen en vormt tevens het aanknopingspunt bij uitstek voor het ontwikkelen van een 

daadwerkelijk loopbaanbeleid binnen het onderwijs. Zeker bij een toenemende 

schoolautonomie, met ruimte voor een schoolspecifiek personeelsbeleid, is dergelijk 

onderwerp beleidsrelevant (Van den Bossche, 1995 & 1996).  
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Het taakbeleid beoogt een optimale afstemming tussen het algemeen takenpakket van een school en de 

kwaliteiten en beschikbare tijd van het personeel. 


