
? Tijdschrift voor Onderwijsresearch 10 (1985), nr. 5, pp. 201-216. Vergelijkbaarheid van scores van leerlingen op deschoolbelevingsschaal J-P.M. Mullink Centrum voor Didaktiek en Onderzoek van Onderwijs,Th Twente abstract Validity properties of the 'School attitude questionnaire' (Dutch abbreviation: 'SBS') are inves-tigated. Stoel investigated relationships between certain properties of secondary schools and theattitudes and feelings of their pupils towards school, using the SBS. 135 Pupils from six classes, second year MAVO, are classified into three groups by means ofratings given by teachers: pupils who feel clearly comfortable at school, pupils who feel clearlyuncomfortable at school and pupils who cannot be classified in the comfortable or uncomfortablegroup. The SBS is able to make a distinction between these groups, within and across classes.Comparability of SBS-scores seems quite

possible if scores of all three groups are compared acrossclasses. Restriction of range and the procedure for classification are most acceptable explanationsfor non-comparibility of SBS-scores of, only, uncomfortable and not clearly classified pupils. DE SCHOOLBELEVINGSSCHAAL een landelijk onderzoek (Stoel, 1982b) werd bij 7016 leerlingen van middelbare scholenOnderzocht of er een relatie bestaat tussen diverse schoolvariabelen en de schoolbeleving van'eerlingen. Onafhankelijke variabelen in dit onderzoek waren:grootte van de school/scholengemeenschap (aantal leerlingen);schooltype (de diversiteit van soorten onderwijs op een school of scholengemeenschap);Urbanisatiegraad van de gemeente waarin de school of scholengemeenschap zich bevindt;het leerjaar van de leeriing;&quot; het geslacht van de leeriing. J^e afhankelijke variabele, de schoolbeleving van leerlingen, werd gemeten

met de school-belevingsschaal, voortaan SBS. De SBS bevat 75 items die in totaal zeven aspecten van desehoolbeleving meten. De aspecten definiëren subschalen van de SBS als volgt:&quot; algemeen schoolwelbevinden : Alg. SWB houding ten opzichte van de leerstof : Stof relaties met leraren/leraressen op persoonlijk gebied : Persoonrelaties met leraren/leraressen op didactisch gebied : Didactbeleving van de organisatie/gebouwensituatie : Organ, beleving van het eigen verstandelijk functioneren : Acas.&quot;T relaties met medeleerlingen : Vrienden. . e achter de omschrijvingen vermelde afkortingen zijn die welke voortaan gebezigd worden'n dit verslag. '^dres auteur: Postbus 217, 7500 AE Enschede



? 202 Score vergelijkbaarheid op Schoolbelevingsschaal Stoel (1980) vermeldt de items van de SBS, gerangschikt naar de component die zij meten:inspectie van zijn bijlage VII, deel II, geeft een inhoudeUjke interpretatie van de componen-ten. Stoel (1982b) vergeleek, variantie-analytisch, de effecten van de onafhankelijke variabelenop de schoolbeleving van de leerHngen, nl. de SBS-totaalscores, en op de diverse aspecten vande schoolbeleving, nl. de subschaalscores. De systematisch verklaarde variantie bedroeg 12.5% van de totale variantie. Van die12.5% systematische variantie verklaarde schoolgrootte 2%, schooltype 7%, urbanisa-tiegraad 0.9%, leerjaar 31% en geslacht 0.7% (allen als hoofdeffect). Stoel (1980) con-cludeert dat '... de variabele schoolgrootte ... gemiddeld 2.4% van de ... verschillen inschoolwelbevinden ... verklaart...' (pag. 82, deel I)'... dat de relatie (tussen

schoolgrootteen schoolwelbevinden) afhankelijk (is) van het schooltype en de mate van verstedelijking...'en '... de variabelen leerjaar, schooltype en urbanisatiegraad... (blijken) ... minstens zobelangrijk ... (voor)... het welbevinden van leerlingen als ... schoolgrootte ...' (pag. 86/87, deel I). 'In grote hjnen gedroegen de subschalen zich overeenkomstig de totaal-score' (pag. 77,deel I), met als 'afwijking' dat Vrienden, qua aantal, minder significante effecten opleverdedan de andere subschalen en dat voor Acas. 'weinig significante effecten gevonden zijn' (pag-78, deel I). 'Alg. SWB geeft meestal een hoger gemiddelde voor meisjes' (pag. 78, deel I). De SBS is de focus van het huidige onderzoek; haar validiteitskenmerken worden onder-zocht, d.w.z. we gaan na of de SBS schoolbeleving meet en of haar scores over scholen/klassenvergelijkbaar zijn. Het concurrente criterium 'een beoordeling

door leraren/leraressen' ge-niet hierbij het voordeel van de twijfel (Runkei & McGrath, 1972). Discriminerend vermogen van de SBS Ten grondslag aan Stoel's variantie-analyse liggen de volgende assumpties over het meetni-veau van de SBS: - een intervalniveau van de SBS-scores (Tversky, 1970); - zinvolheid en vergelijkbaarheid van de SBS-scores; d.w.z. dat binnen nauw omschrevengrenzen éénzelfde SBS-score éénzelfde mate van schoolbeleving impliceert (Tversky.1970); Doel van onderhavig onderzoek is empirisch steun te vinden voor de assumptie van zinvolheiden vergelijkbaarheid van de SBS-scores. Een methode daartoe is de zgn. 'know-groupscomparison' (Anastasi, 1968): volgens deze methode gaan we te werk. HYPOTHESES EN GENERALISEERBAARHEID Stel dat men beschikt over een voor leerlingen constant criterium om hen in drie categorieënin te delen, nl.

één groep leerhngen die zich duidelijk welbevindt op school (voortaanW-groep, van I^elbevinden), één groep leerlingen die zich duidelijk niet welbevindt op school(voortaan O-groep, Onwelbevinden) en een 'neutrale' groep leeriingen die niet in één van deduidelijke categorieën kan worden geplaatst (voortaan N-groep, van A^eutraal). En stel datdie indeling in totaal bij j klassen uit j verschillende scholen plaatsvindt, zodat de termen klascn school in dit verslag synoniem zijn. Beperken we onze aandacht vooreerst tot de W- en O-grocpen. Dan zijn de volgendehypothesen afleidbaar.



? J. P. M. Mullink 203 a) Zijn W.|j en O ^ de gem. (= gemiddelde) SBS-scores van de leerlingen uit de W- enO-groep uit klas k, dan kan van een zinvolle meting door de SBS worden gesproken als H^qverworpen wordt:Hao : W.^ = a, Hg] : W.it > 0.|( p = .05; éénzijdig Voor elke klas moet de gem. SBS-score van de W-groep hoger zijn dan die van deO-groep. Wordt uit de diverse W- en O-groepen één W-totaalgroep en één O-totaalgroep gevormd,dan verejst vergelijkbaarheid van SBS-scores dat Hto verworpen wordt:Hbo: W. = O.. Hbi : W.. > O.. p = .05; éénzijdig De diverse W- en O-groepen moeten uit populaties met verschillend gemiddelde en al ofniet veischihende varianties afkomstig zijn. De gem. SBS-scores van de N-groepen moeten tussen die van de W- en de O-groepen in'iggen. Gedragen de gem. SBS-scores van de N-groepen zich volgens die verwachting, dankan een groter aantal

leerhngen zinvol vergeleken worden op hun SBS-scores.Als pen^nten_van de Hb vloeien voor de N-totaalgroep voort:Hco : W.. = N., Hci : W., > N p = .05; éénzijdig en Hdo : Ö,. = N. H<j| : O < N p = .05; éénzijdig Op basis van verschillen tussen gehele klassen in gem. SBS-scores (T-k) en eventueel invarianties, zijn schommelingen te verwachten in de gemiddelden van de diverse W. N. k-0.|(-groepen. H(,i, Hji en Hj, moeten tegen die schommelingen bestand zijn, maar spreken zich inWezen niet uit over dc eis dat vergelijkbaarheid van SBS-scores idealiter vereist dat elkeW-groep (uit welke klas dan ook) een hogere gem. SBS-score heeft dan elke andereN-groep en dat elke N-groep op haar beurt een hogere gem. SBS-score heeft dan elkeandere O-groep. Gegeven de verwerping van de H,o in de diverse klassen, is het verwer-pen van de H(,o, H^o en H^o een minimale voorwaarde om van

vergelijkbaarheid vanSBS-scores te kunnen spreken: zij toetsen verschillen tussen W-, N- en O-totaalgroepen,zonder wezenlijk rekening te houden met verschillen (in T-k) tussen gehele klassen.Indien er een onderscheid gemaakt wordt tussen een schooleffcct (verschillen in T.^) eneen classificatie-effect (verschillen tussen W-, N- en O-groepen als gevolg van degroepsindeling) op de SBS-scores, dan moet het classificatie-effect het schooleffcct over-stijgen willen de SBS-scores vergelijkbaar zijn. De gcneraliseerbaarheidscoëfficiënt van de classificatie R^ass (formule 2) spreekt zich uitover de relatieve sterkte van het classificatie-effect ten opzichte van het schooleffcct. R^i^j,geeft een getalsmatige indicatie voor de vergelijkbaarheid van de SBS-scores van W-, N-en O-groepen. anienvattend: Onderzocht wordt of de SBS een zinvol onderscheid tussen leerhngen maaktPer klas (Ha) en of de

SBS-scores van school tot school vergelijkbaar zijn (H^, H,,, H., en Rdass)-b, Hj en Hd zijn op te vatten als minimale voorwaarde om van vergelijkbaarheid van°S-scores te spreken.



? 204 Score vergelijkbaarheid op Schoolbelevingsschaal METHODE Materiaal De SBS, in de versie gebruikt in het landelijk onderzoek, wordt afgenomen ter bepaling vande schoolbeleving van leerhngen. Voor de SBS zij verwezen naar Stoel (1980). Als criterium van groepsindehng wordt een beoordehngsschaal gehanteerd: drie leraren/leraressen schatten onafhankehjk van elkaar de schoolbeleving van alle leerhngen in een klasin. Zij benoemen eerst die leerhngen die zich duidelijk prettig dan wel duidehjk onprettigvoelen op school. Deze beoordehngsschaal kent zes schaalwaarden, waarvan alleen de uiter-sten zijn aangegeven (Mulhnk, 1981). Procedure Een week na aanschrijving van de scholen werd telefonisch contact met de directie opgeno-men. Elke aangeschreven school verleende haar medewerking aan het onderzoek. Telefo-nisch werd de directie verzocht een klas met

ongeveer 18-23 leerhngen aan te wijzen vooronderzoek, die als een 'doorsnee'klas qua cijfers was te beschouwen. Dit verzoek werd te laat gericht tot de directie van de school te Kohum, zodat deze klaswelhcht geen 'doorsnee'klas qua cijfers is. Het onderzoek vond plaats in de periode 10/3 toten met 22/4/1980. De SBS werd groepsgewijs afgenomen in het bijzijn van de proefleider,zodat vragen over invulhng van de SBS beantwoord konden worden. Respondenten Respondenten in dit onderzoek zijn 59 jongens en 78 meisjes van zes tweede klassen MAVOvan scholen te Roden, Silvolde, Zutphen, Kollum, Dieren en Scheemda. Na weglating vantwee respondenten (zie protocollering en scoring) zijn de overige respondenten als volgt overde scholen verdeeld. Tabel 1: Respondenten, verdeeld naar geslacht en school klas jongens meisjes totaal Roden 11 12 23 Silvolde 14 15 29

Zutphen 7 17 24 KoIIum 10 7 17 Dieren 9 12 21 Scheemda 8 13 21 totaal 59 76 135 Het constant zijn van de factoren leerjaar, schooltype (categorale MAVO) en urbanisa-tiegraad kan ten gunste zijn van de H51, H^ en H^i, omdat leerlingen op die factoren alvergelijkbaar zijn, maar stelt beperkingen aan de generaliseerbaarheid van de resultaten naarde populatip van alle middelbare scholieren in Nederiand. Op de vergelijkbaarheid vah onzesteekproef met de populatie van interesse komen we bij de resultatensectie terug.



? J. P. M. Mullink 205 ONDERZOEKSONTWERP Design Per klas beoordelen drie leraren/leraressen de mate van schoolbeleving van leerlingen uit eenklas. Op basis van de overeenstemming tussen en de som van deze beoordelingen wordenleerlingen in de drie groepen ingedeeld; de SBS-scores worden op de vermelde wijze onder-zocht. Criterium Met het oog op de validiteit van de beoordelingen is het wenselijk dat de leraren/leraressen deleerlingen in redelijke mate kennen: al te grote scholen Hjken niet in aanmerking te komen.'^Is restricties aan de benoeming van leraren/leraressen als beoordelaars werden gesteld:~ dat zij al minimaal drie jaar les gaven op middelbare scholen en dat de te beoordelen leerlingen vanaf het begin dat ze onderwijs op de onderzochte schoolvolgden les hadden van deze leraren/leraressen.Het stond leraren/leraressen vrij de beoordelingstaak te weigeren. Twee

leraren wezen hetVerzoek tot medewerking af, omdat ze volgens eigen zeggen niet aan de criteria voldeden als inde instructie vermeld (zie Mullink, 1981). De 'trio's' leraren/leraressen verschillen van school'ot school en worden door de schooldirectie zelf aangewezen: variantie-analytisch zijn zij perklas als een random factor te beschouwen. De beoordelingsschaal voor leraren/leraressen werd meestal niet ingevuld in het bijzijn vande proefleider. Uitdrukkelijk werd de leraren/leraressen verzocht de schaal onafhankelijkVan elkaar in te vullen. De betrouwbaarheid van beoordelingsschalen is afhankelijk van het aantal schaalwaarden(Nunnally, 1967): zes schaalwaarden lijken minimaal. De validiteit van beoordelingen hangtpositief samen met de duidelijkheid van het criterium waarop beoordeeld wordt (Guilford,^^54). Het beoordelingscriterium wordt omschreven door middel van items van de com-ponent

'algemeen SWB' van de proefversie van de SBS (Mullink, 1981). Storende variabelen ^f^striction of range: Indien leerlingen in een klas (of de gehele steekproef) niet al teveel vanelkaar verschillen in schoolbeleving, dan zijn zij minder goed onder te verdelen in duidelijk^an elkaar te onderscheiden W- en O-groepen, ^lassegrootte: Bij een klein aantal leerlingen in de te onderscheiden groepen zal een verschil'f ssen die groepen minder snel significant zijn dan wanneer er meer leerlingen in die groepenhouden zijn (Scott & Wertheimer, 1962). De H30 wordt in beide gevallen minder snel verworpen en bijgevolg de Hbo, H^o en Hjo. Het1'et verwerpen van de H^o (Hbo etc.), waarvan een te kleine spreiding in SBS-scores en/of in'Combinatie met een te klein aantal waarnemingen per groep als oorzaak beschouwd moetJ^orden, en niet het onvermogen van de SBS om onderscheid te maken tussen

leerlingen,&quot;etekent dat men de H^q (H^o etc.) ten onrechte niet verwerpt; een fout van de tweede soort. Controle van deze storende variabelen heeft plaatsgevonden door de schooldirectie tcVerzoeken een klas voor onderzoek aan te wijzen die als een 'doorsnee'klas qua cijfers konborden aangemerkt en minimaal 18 leerlingen bevatte. Wagner (1975a) komt in een over-zichtsartikel over het verband van diverse variabelen met houding ten opzichte van school tot&quot;e conclusie dat cijfers matig tot sterk correleren met schoolbeleving. Voldoende variantie inetjfers geeft m.a.w. meer waarborg voor voldoende variantie in SBS-scores.Het niet verwerpen van de nulhypothesen kan te wijten zijn aan invaliditeit van het criterium



? 206 Score vergelijkbaarheid op Schoolbelevingsschaal van groepsindeling in die zin dat leerhngen niet in de 'juiste' groepen worden ingedeeld.Vertrouwen in een juiste indehng van leerhngen uit één klas in W-, N- en O-groep wordtondersteund in zoverre de drie leraren/leraressen uit die klas overeenstemmen in zowel derelatieve positie van leerlingen ten opzichte van elkaar, als in de absolute mate ('projectie'Crano & Brewer, 1973) van schoolbeleving dat zij aan leerlingen toekennen. Denkbaar is datbeoordehngen in een klas 1.00 met elkaar correleren, maar dat de beoordehngen verschillenin de absolute mate van schoolbeleving die wordt toegekend (Tinsley & Weiss, 1975). Aangezien op basis van de beoordehngen beshssingen worden genomen omtrent groepsin-deling van leerhngen, wordt bij de berekening van de mate van overeenstemming tussenleraren/leraressen per klas

rekening gehouden met absolute verschillen binnen trio's vaneenzelfde klas. In dit onderzoek wordt voor het overige aangenomen dat de verschillen tussen leraren/le-raressen binnen eenzelfde klas vahde verschillen zijn: gevolg van de manier waarop/de matewaarin de leraar/lerares de leerhngen kent. Ze zijn inherent aan de experimentele situatie ener wordt juist naar gevraagd. 'Leniency' (Crano & Brewer, 1973) is de neiging van beoordelaars anderen in gunstige zinte beoordelen. De gemiddelde beoordeling van leraren/leraressen zal door het leniency-effecthoger zijn dan het schaalmidden (3.5) en de kans op absolute overeenstemming zal iets groterzijn voor leerhngen uit de W-groep dan voor leerhngen uit de N- of O-groep. Rekening houdend met het leniency-effect is een criterium voor groepsindeling dat debovengrens voor indehng in de O-groep 3 x (de gem. beoordeling - één

standaarddeviatie)bedraagt en de ondergrens voor toekenning aan de W-groep 3 x (de gem. beoordehng + éénstandaarddeviatie), waarbij gemiddelde en variantie worden berekend op het totale bestandvan leraren/leraressen, d.w.z. zonder rekening te houden met 'tussen'klassenvariantie inbeoordehngen. Vrijwel absolute overeenstemming tussen leraren/leraressen over de mate van schoolbele-ving van leerhngen imphceert bijvoorbeeld dat: - voor indehng van leerlingen in de O-groep minstens twee leraren/leraressen een beoorde-ling van 3 of minder aan eenzelfde leerling toekennen, terwijl de andere leraar/leraresdaarmee niet in tegenspraak is (d.w.z. een score van ten hoogste 4 toekent); - voor indehng van een leerling in de W-groep elke leraar/lerares een score van 5 of hogeraan de leerhng toekent. De vergelijkbaarheid van het beoordelingscriterium tussen klassen is niet

gegarandeerd,omdat de 'trio's' leraren/leraressen van klas tot klas verschillen. Het ene trio leraren/lerares-sen kent gezamenlijk een iets hogere of lagere schoolbeleving toe aan leerlingen dan eenwillekeurig ander trio. Wij nemen aan dat verschillen tussen trio's leraren/leraressen eenvahde afspiegehng zijn van objectieve verschillen in schoolbeleving van de leerhngen uit dediverse klassen; we beschouwen trio's als vergelijkbaar. Er is geen controle voor verschillentussen trio's. Protocollering en scoring Onafhankehjke variabele voor indeling van leerlingen is de somscore van de beoordelingen.Vertrouwen in de somscore van de lerarenbeoordehng wordt gestaafd als de individueleverschillen tussen de leerlingen meer gewicht in de schaal van de somscore leggen dan deverschillen tussen de leraren/leraressen. Afhankelijke variable is de somscore van de leerlingen op de SBS. De

items worden vermelddoor Stoel (deel II, bijlage); bijna de helft van de items wordt gespiegeld alvorens deSBS-score van leerlingen te berekenen. De items 38'), 40, 50 en 51 werden uit de vragenlijst



? J. P. M. Mullink 207 Verwijderd wegens het opvallend hoge percentage missing data (10%) in vergelijking metandere items (1,5%). Item 17 werd eveneens uit de vragenhjst verwijderd; zij stelt exactdezelfde vraag als item 1. De items 17,38 en 40 werden ook in het landelijk onderzoek niet bijde berekeningen betrokken. Twee leeriingen werden niet in de berekeningen opgenomen, omdat zij een teveel aanmissing data hadden (9%). Voor de overige leerlingen werden missing data vervangen doorhet klassegemiddelde van het betreffende item. STATISTISCH ONTWERP De generaliseerbaarheidscoëfficiënt Rsomscore houdt rekening met zowel de relatieve over-eenstemming van de beoordelingen als met de absolute overeenstemming (c.q. verschillen)tussen de beoordelingen. Aangezien de leraren/leraressen en leerlingen per klas als eenrandom factor worden beschouwd wordt Rsomscore

berekend op basis van een 'two-way random•iioder. Na aanpassing van formule (15) (Bartko, 1966; pag. 4) middels de Spearman-Brownformule voor testverlenging luidt R voor de somscore van elk trio leraren/leraressen: leerlingen somscore 3o leerlingen&quot;'&quot; beoordelaars ^ O^error ^^^ n(MSP - MSE) ^omscore nMSP -F MSR - MSE '&quot;et n als het aantal leeriingen, MSP (fersonen) de mean squares voor leeriingen, MSR(«aters) die voor leraren/ leraressen en MSE die voor de error. drukt, rekening houdend met MSE, de door leerlingen verklaarde variantie uit als proportie van de totale^arjantie. I^somscore gecft aan in hoeverre een willekeurig ander trio leraren/leraressen tot dezelfdesomscore van de leerlingen zou komen; zij varieert van 0.00 tot 1.00 en is interpreteerbaar alseen correlatie-coëfficiënt (Bartko, 1966). Om vertrouwen te kunnen stellen in de groepsin-eling wordt als

(arbitraire) ondergrens voor Rsomscore een waarde van .60 gesteld. Coëfficiënt-® Pha geeft informatie over de overeenstemming binnen trio's over de relatieve posities van deeerlingen, afgezien van verschillen in gemiddelde beoordeling binnen een trio. Men vateraren/leraressen op als een 'fixed' factor. Toetsing van de H^, Hb, H(, en Hj vindt plaats op de vermelde significantienivcaus met een&quot;toets met al dan niet gepoolde variantie (Mendenhall et al., 1974). Een generaliscerbaarhcidscoèfficënt van de classificatie, Rdass, c.q. de vergelijkbaarheid^an de SBS-scores van W.k-, N.k- en O.k-groepen, wordt berekend met: b ^ class •^class^) O^class + O^cholen &quot;1&quot; O^dass x scholen ^ 'Nummering voor alle items volgens vragenlijstexemplaren; zij stemt voor sommige items niet met^ Stoel's bijlage overeen. ) C. Lewis, vakgroep Statistiek & Meettheorie, R.U. Groningen, was behulpzaam

bij deze formule.



? 208 Score vergelijkbaarheid op Schoolbelevingsschaal (i-l)(MS,-MS,3) Rclass = --(2)- (i - l)MSe + (i - l)(j - 1)MS„ + jMS,- ijMSe met MSc als de mean squares voor de classificatie; MSs als die voor scholen; MScs a's die voor de interacde; i als bet aantal classificaties (i =3) en j als bet aantal scholen (j=6). Rciass varieert van 0.00 tot 1.00 en drukt de uitsluitend door de classificade verklaardevariantie uit als proporde van de door alle factoren verklaarde variantie. Aangezien hetclassificatiecriterium per assumptie vergelijkbaar is van school tot school is de groepsindelingop te vatten als een fixed factor niet genest onder de factor scholen. De factor school is eenrandom factor. Leerlingen zijn genest onder factor school, maar worden opgevat als replica-ties van elkaar. MS;., MS^, MS^^ en MS^ zijn te berekenen met een tweewegvariantie-analyseop basis van een mixed model. Rdass's

gebaseerd op tabel 8.1.1 (Scheffé, 1964, pag. 269;'mixed model'). Bij een two-way fixed model zou R^igsj getalsmadg aldjd hoger uitvallen dandie volgens onze formule. We moeten verwachten dat ons design variande-analytisch ongebalanceerd is, omdat de 18cellen geen gelijke aantallen leerlingen zullen bevatten. Door de afhankelijkheid van defactoren 'classificade' en 'scholen' is de totale verklaarde variantie niet uniek te verdelentussen interacde-effect en, met name, hoofdeffecten onderling. Searle (1971) geeft exactematrixformules voor de directe berekening van de diverse o^-componenten voor de bereke-ning van R^iass. We achten de meerwaarde van Searle's 'fitdng constants method' (pag. 443e.v.) te gering ten opzichte van de door ons gevolgde methode. Multipele regressie kent een zgn. hiërarchische analyse waarbij voor de berekening van dckwadratensom van een

factor het effect van eerder ingevoerde factoren wordt uitgepartiali-seerd. Wij berekenen de kwadratensom voor de beide hoofdeffecten na uitpartialisering van het andere hoofdeffect. Als SS^assificatie + SS^^hoien -I- SSi„,„actie = SSy • Rj., 2......k-SSnje,.uniek, rnet k = 17 voor — in die volgorde - twee dummy's voor de classificade, vijf voor de scholen en tien voor de interacdes (dummy-coderingen; 1,0), dan geldt dat SS^iassincatic = SSy-Rj(i,2.3.....7), SSschoien = SSy • R2(3.....7. ,2, cn SSj^,„actie = SSy • R^fg.....17.1,.„7) voor onze berekeningen. SS„ie,.u„ick is de niet-unieke onder te verdelen verklaarde variantie die, door de andere factor niet uit tepardaHseren, aan SSdassificatie of SSschoien I^ari worden toegewezen. (2) Geldt voor gelijke aantallen per cel, en het is moeilijk in te zien hoe ongelijke aantallenzich vertalen in (2). SSnje,.uniek kent strikt genomen geen

interpretatie, maar we kunnenSS„ic,.uniek beschouwen als maat voor niet-orthogonaliteit. D.w.z. bij onafhankelijke design-faktoren geldt SSnid.uniek = O, bij een positieve samenhang is zij negatief en bij een negadeveposidef. De invloed van niet-orthogonaliteit als gevolg van ongelijke aantallen per cel kunnenwe aangeven door de mean squares voor (2) te berekenen op basis van het harmonischgemiddelde aantal waarnemingen per cel (Winer, 1971); we vermelden berekendvolgens dezé methode. We verwachten dat Searle's 'fitting constants method' minimaal van dedoor ons gehanteerde methode verschilt in de getalsmadge hoogte van R^ass' zeker indienSSnie,.uniek ccn rcladcf klein deel van de totale variande bedraagt.



? J. P. M. Mullink 209 RESULTATEN Vergelijkbaarheid van de huidige steekproef met de populatie van interesse Tabel 2 vergehjkt de gem. SBS-scores en standaardeviaties van het huidige met die van het'andelijk onderzoek. Aangezien in het landehjk onderzoek de SBS 75 items telt en in hethuidig onderzoek 77 items, dient van het in huidig onderzoek gevonden gemiddelde van deSBS, nl. 229.6, het gemiddelde van de items 23, 52, 73 en 81 afgetrokken en dat van de items50 en 51 opgeteld te worden teneinde de gemiddelden vergelijkbaar te achten. De standaard-deviaties zijn ongewijzigd gelaten en hebben betrekking op 77 (huidig onderzoek) en 75(landelijk onderzoek) items. Tabel 2: Gemiddelde SBS-scores en standaarddeviaties in huidig (n=135) en landelijk (n=7016)onderzoek; F-tocts voor homogeniteit van varianties; t-toets voor heterogene varianties. gem. SBS st.dev. F p t p Huidig

onderzoek (229.6) = 224.0 28.8 L24 .05 -1.96 .025 Landelijk onderzoek 228.9 25.9 In huidig onderzoek is gebruik gemaakt van 'clustered sampling'; de steekproef bestaat uit'eerlingen van zes gehele klassen. Een grotere variantie is te verwachten (Kish, 1965), omdatde waarnemingen van clusters homogener zijn dan bij een even groot aantal respondentengetrokken volgens een simple random sample procedure. Tabel 3 vergelijkt de correlaties van de SBS van de huidige steekproef met die van hetlandelijk onderzoek. L^e betrouwbaarheden van de subschalen zijn hoog en verschillen niet tussen de onderzoeken,^n het landelijk onderzoek liggen dc correlaties op een iets lager niveau dan in het huidigonderzoek. Het patroon van de correlaties is voor beide onderzoeken identiek te noemen:naarmate een correlatie verder van de diagonaal af ligt is de correlatie lager, met uitzonderingVan de schalen

Acas en Vrienden. De huidige steekproef lijkt niet zonder meer vergelijkbaar met de populatie van interesse:^&quot;e middelbare scholieren in Nederland. Haar gem. SBS-score en standaarddeviatie ver-schillen ietwat. De sample lijkt wat meer op elkaar dan een random sample: haar correlaties?net andere variabelen zullen hoger zijn. Naarmate leerlingen, als gevolg van de clusteredSampling procedure, binnen éénzelfde klas meer op elkaar lijken dan op willekeurige leerlin-gen, zal de tussenklassenvariantie een relatief groter deel van de totale variantie beslaan dan|Vanneer leerlingen binnen eenzelfde klas evenveel op elkaar hjken als op willekeurige'eerlingen. Correlaties van de SBS-subschalen onderhng en met andere variabelen die metSchoolbeleving samenhangen, zullen hoger uitvallen in onze sample dan in een randomSample, ook al zijn verschillen minimaal: de intraclasscorrelatie (formule

3.6.2, Lindemann et1980) voor de SBS-totaal-scores bedraagt .13. b cus, per klas ^e generaliseerbaarheidscoëfficiënten van de beoordelingen door leraren/leraressen zijnl'oor alle klassen, behalve Scheemda, bevredigend. De soms van de beoordelingen komt per'eerling in belangrijke mate tot stand door de kenmerken van de leerling. Leraren/leraressen



? 210 Score vergelijkbaarheid op Schoolbelevingsschaal Tabel 3: Correlaties van de subschalen van de SBS in het landelijk (n=7016, rechter bovendriehoek)(Stoel, 1980; deel II, bijlage VIII) en in het huidig onderzoek (n=135, linker benedendrie-hoek). Stoel Huidig Stoel Huidig Stoel Huidig SBS') SWB ST PE Dl OR AZ VR ALPHA items^) SBS') .71 .72 .76 .74 .62 .55 .25 .93') .94') 77 75 Alg. SWB .73 .72 .57 .54 .52 .49 .25 .83 .82 8 7 Stof .74 .78 .61 .61 .55 .45 .16 .79 .78 10 10 Persoon .78 .61 .67 .78 .59 .46 .19 .85 .83 15 15 Didact .81 .60 .69 .83 .58 .44 .15 .78 .81 9 9 Organ. .66 .52 .60 .65 .66 .33 .14 .73 .74 10 10 Acas. .56 .47 .48 .49 .51 .42 .30 .81 .78 14 13 Vrienden .27 .32 .10 .29 .26 .15 .23 .84 .79 11 11 ') Gecorrigeerd, d.w.z. de correlatie van de subschaal met de totaalscore SBS, zónder die subschaal.Het aantal items tussen landelijk en huidig onderzoek verschilt soms. Dit

zal de correlaties minimaalbeïnvloeden.') Alpha-stratified (Nunnally, 1967). Tabel 4: De generaliseerbaarheidscoëfficiënten van de beoordelingen door leraren/leraressen per klas. Roden Silvolde Zutphen Kollum.68 .83 .71 .76 .69 .88 .73 .85 R-somscorealpha's Dieren Scheemda.84 .52 .87 .52 Stemmen zowel overeen in de absolute mate van schoolbeleving die zij de leerling toekennenals in de reladeve poside van leerlingen in een klas ten opzichte van elkaar. Aangezien de beoordelingen van de leerlingen te Scheemda niet hoger overeenstemmendan de arbitraire grens van .60 komt Scheemda feitelijk niet in aanmerking voor verdereberekeningen. De berekeningen zullen echter zowel exclusief als inclusief Scheemda wordenuitgevoerd. Beslissingsregel voor classificatie Het gemiddelde en de standaarddeviade van de beoordelingen voor alle leraren/leraressen isresp. 4.42 en 1.14

inclusief en resp. 4.37 en 1.09 exclusief Scheemda. Op basis van het hiervoor ('leniency') genoemde criterium bedraagt de bovengrens voortoekenning aan de O-groep een somscore van 10 (3 x 3.28) en de ondergrens voor toekenningaan de W-groep een somscore van 16 (3 x 5.46), beide na afronding. Combinade met de regel voor vrijwel absolute overeenstemming levert een classificatie opmet in totaal 23 leerlingen in de O-groepen en in totaal 32 leerlingen in de W-groepen. De



? J. P. M. Mullink 211 aantallen in de O-groepen zijn voor sommige klassen minimaal; in de volgorde van scholenvan Tabel 4 is het aantal leerlingen in de O-groepen: 6, 9, 3, O, 4 en 1. Een lege cel isonwenselijk; vier leerlingen per O-groep lijkt minimaal om de resultaten kracht bij te zetten. De beslissingsregel voor classificatie is om bevredigender aantallen te verkrijgen wat aange-past aan de data. Zij gaat uit van de somscore van de beoordelingen en luidt als volgt: - indien de som <:11 én twee leraren/leraressen <3, wordt een leerling ingedeeld in deO-groep; - indien de som ^16 öf drie leraren/leraressen >5, wordt een leeriing ingedeeld in deW-groep; - alle andere leerlingen worden ingedeeld in de N-groep. Voor leerlingen uit de O-groep is één score van 5 of 6 toegestaan, mits de andere scores 3 en 3resp. 2 en 3 zijn. En leerlingen uit de W-groep mogen één minimale score van 4 hebben, mitsdie

gepaard gaat met tweemaal een 6. Vrijwel absolute overeenstemming wordt niet vereistVoor classificatie in de O-groep. Toetsing van de hypothesen H„ Hh, H^ en Hj Tabel 5: Gemiddelde SBS-scores, standaarddeviaties cn aantallen van W-, N- en O-groepen per klas envan gehele klassen(T.i(); F-toets voor homogeniteit van varianties; t-toets voor de Hg. gehele Hj:t-toets W-groep N-groep O-groep klas W-k vs O-k Roden n 5 11 7 23 F 1.29 gem. 246.6 216.1 195.0 216.3 t 3.58 st.dev. 22.7 20.7 25.8 28.7 P <.005 Silvolde n 6 14 9 29 F 2.00 gem. 228.9 219.5 207.8 217.8 t 1.61 st.dev. 19.6 21.5 27.7 23.7 P <.07 Zutphen n 11 7 6 24 F 1.57 gem. 247.2 205.9 212.4 226.5 t 3.20 st.dev. 19.7 27.5 24.6 29.7 P <.005 Kollum n 11 3 3 17 F 11.52») gcm. 240.0 233.8 204.9 232.7 t 3.28 st.dev. 30.9 13.9 9.1 28.5 P <.01 Dieren n 8 8 5 21 F 1.42 gem. 257.7 235.3 237.8 244.4 t 1.87 st.dev. 17.4 29.6 20.8 24.8 P

<.05 ._ Scheemda n 8 10 3 21 F 3.07 gem. 248.8 245.7 242.5 246.4 t .46 st.dev. 16.7 32.5 29.3 25.8 P .48 -— *) Voor alle klassen zijn de varianties gelijkwaardig, behalve bij Kollum. De t-waarde voor Kollumbaseert zich op de 'ongepoolde' variantie van W- en O-groep (Mendenhall et al., 1974).



? 212 Score vergelijkbaarheid op Schoolbelevingsschaal Tabel 5 geeft een overzicht van de voor de H^ relevante informatie: de H^o wordt, al dan nietbijna, voor iedere klas behalve voor Scheemda verworpen. Voor Scheemda (Tabel 4) is degeneraliseerbaarheidscoëfficiënt van de beoordeling door leraren/leraressen echter onvol-doende, zodat de resultaten met betrekking tot de H^ aan de verwachtingen voldoen: de SBSmaakt per klas een zinvol onderscheid tussen duidehjk te onderscheiden groepen. Tabel 6: Gemiddelde SBS-scores, standaarddeviaties en aantallen van de 'overall' W-, N- en O-groepenmèt en zonder Scheemda en voor de steekproef als geheel (Grand Mean); F-toets voorhomogeniteit van varianties; t-toets voor Hb, H^, en Hj. W- N- O- Grand Ht: H,: Hj: groep groep groep Mean W..-0.. W..- N.. 0..-N.. 'overall' zonder Scheemda n gem.st.dev. 41244.623.5

43220.424.3 30210.526.2 114226.528.3 F:t :p: 1.24*)5.75.000 1.074.64.000 1.16-1.66.060 'overall'met Scheemda n gem.st.dev. 49 245.322.7 53225.127.7 33213.428.0 135229.628.8 F:t:P: 1.525.68.000 1.494.02.000 1.02-1.90.031 *) geen enkele F-waarde op <.05 Tabel 6 geeft een overzicht van de voor de Hb, H^ en Hj relevante informatie, inclusief enexclusief Scheemda. Hbo en H^q worden, ongeacht de aanwezigheid van Scheemda, verwor-pen. De Hdo wordt bij aanwezigheid van Scheemda wel verworpen, bij uitsluiting vanScheemda net niet. De resuhaten met betrekking tot de Hb, H^ en H^ kunnen bevredigendworden genoemd: de SBS-scores voldoen aan een minimale voorwaarde om vergelijkbaar teworden geacht over de klassen. Tevens is uit Tabel 5 en Tabel 6 op te maken dat (exclusief Scheemda) 27% van deleerlingentotdeO-groepenbehoort, met een gem. score van

(210.5 : 77) = 2.73 op een itemvan de SBS. Gezien de antwoordcategorieën van de SBS (range 1 tot 4) is het volgens dezegroep leerlingen zélf alleszins redelijk gesteld met hun schoolbeleving. Figuur 1 geeft de informatie van de Tabellen 5 en 6 visueel weer: de gem. SBS-scores van deW-, N- en O-groepen van de diverse klassen worden verbonden door een ononderbroken lijn;de Scheemda-groepen zijn niet in de lijn opgenömen, maar worden door punten weergege-ven. De gem. SBS-scores van de drie 'totaal'-groepen (alle drie zonder Scheemda) wordendoor horizontale stippellijnen aangegeven. Generaliseerbaarheidscoëfficiënt van de classificatie Rciass 's berekend inclusief en exclusief Scheemda. Tabel 7 geeft de relevante informatie voorde berekening van Rj-ias^. Zowel het effect van de classificatie als dat van scholen is significant; zowel inclusief alsexclusief Scheemda

verklaart het classificatie-effect meer variantie dan het schooleffcct. Hetuitsluiten van Scheemda doet de hoeveelheid door de classificahe verklaarde variantie toe-nemen en de hoeveelheid door de scholen verklaarde variantie afnemen. Dit is te verwachtenop basis van de gemiddelden van de drie groepen leerhngen in Scheemda (men inspectereFiguur 1). Het niet-uniek aan classificatie- of schooleffcct toe te schrijven deel van devariantie is relatief klein.



? J. P. M. Mullink 213 Fi, 'Suur 1: Grafiek van de gemiddelde SBS-scores van de W-, N- cn O-grocpcn in diverse klassen. Stippellijnen: gemiddelde SBS-scores van de drie 'totaal' W-, N- en O-groepen.Punten: gemiddelde SBS-scores van W-, N- en O-groepen in Scheemda. I^ciass bedraagt inclusief Scheemda .52 en exclusief Scheemda .70. Toewijzing van de•J'et-unieke variantie aan school- en classificatie-effect geeft beneden- en bovengrenzen voorKciass: en .59 inclusief, .58 en .74 exclusief Scheemda. Op basis van het harmonisch gemiddelde aantal waarnemingen per cel (resp. 6.10 en 6.27)bedraagt R^iasj .49 inclusief en .71 exclusief Scheemda. De kwadratensommen worden ver-Héld door Mullink (1981) en kunnen met tabel 5 berekend worden. De ongehjke aantallenPer cel beïnvloeden de hoogte vanReUss nauwehjks. Inclusief Scheemda moet de vergelijkbaarheid van gem. SBS-scores

over de scholen alsOnvoldoende worden beschouwd. Exclusief Scheemda kunnen de gem. SBS-scores en W-, N-en O-groepen ondanks schommelingen over scholen in grove mate vergelijkbaar wordengeacht.



? 214 Score vergelijkbaarheid op Schoolbelevingsschaal Tabel 7; Muhipele regressie-analyse van de data uit Tabel 5, inclusief en exclusief Scheemda. SS^assberekend na uitpartialisering van schooleffect; SSjchooi na uitpartialisering van classificatie-ef-fect; SS„ie,.uniek: zie tekst. incl. Scheemda excl. Scheemda bron SS df MS F1 SS df MS F» classificatie 16991 2 8496 14.382 18808 2 9404 16.658 scholen 14214 5 2843 4.813 8007 4 2002 3.546 interactie 6750 10 675 (1.143) 4831 8 604 (1.070) niet-uniek 4885 - - 3996 — — error 69111 117 591 55890 99 565 totaal 111951 134 91532 113 * F-waarden tussen haakjes; niet significant; alle andere F-waarden significant op minstens p <.05. ^d>ss voor N- en O-groepen alleen Deze coëfficiënt is berekend met uitsluiting van Scheemda. Tabel 8 bevat de voor deberekening van de coëfficiënt relevante gegevens. Tabel 8: Idem als Tabel 7,

voor N- en O-groepen alleen, met uitsluiting van Scheemda. bron SS df MS F* classificatie scholen interactie niet-uniek error 16347207244211236370 16341802611 577 (2.830)3.121(1.058) 144 63 47765 72 totaal 1  F-waarden tussen haakjes: niet significant;overige F-waarde: p<.05. Het schooleffect verklaart een significante hoeveelheid variantie, classificatie- en interactie-effect doen dat niet. R^ass (N.O) exclusief Scheemda bedraagt .14. M.a.w. de hoogte van R^ass van .70 voor alle driede classificatiegroepen is uitsluitend gevolg van het onderscheid tussen W-groepen enerzijdsen N- en O-groepen anderzijds; N- en O-groepen alleen zijn qua SBS-scores volstrekt nietvergelijkbaar. Echter, Rdassis een gekwadrateerde correlatiecoëfficiënt en dus'gevoelig voor restriction ofrange: de waarde . 14 is moeilijk te interpreteren. Ook al is de reductie in kwadratensom voorhet

classificatie-effect het grootst als gevolg van de verwijdering van de W-groepen: datmoeten we verwachten op basis van restrictie; en al maken we een 'sophisticated guess' als westellen dat die reductie groter is dan op basis van uitsluitend restrictie (we kunnen vanuit tabel7 een verwachting voor (n.q) uitspreken, rekening houdend met alleen restrictie); de



? J. P. M. Mullink 215 interpretatie van rdass (n,o) blijft gecompliceerd omdat er geen dringende reden is te veron-derstellen dat W-, N- en Ö-groepen gem. SBS-scores hebben die evenver van elkaar afliggen.d.w.z. W-, N- en O-groepen bestaan dankzij onze classificatieprocedure die niet per sé eengroepsindeling op intervalnivo oplevert. DISCUSSIE De empirische steun voor de zinvolheid en vergelijkbaarheid van de meting volgens de SBS isVoldoende: de SBS maakt een zinvol onderscheid tussen onderscheiden groepen leerlingen enscores zijn volgens de Hb, H,. en Hj vergehjkbaar. De generaliseerbaarheidscoëfficiënt van deSBS-scores voor alle te onderscheiden groepen ondersteunt de assumptie van vergelijkbaar-heid over scholen. Het is moeihjk te beshssen of de SBS-scores van N- en O-groepen alleen al dan nietVergelijkbaar zijn, omdat de lage waarde van R^^i^^^ (n.q) geweten kan

worden aan restrictie ofonze classificatieprocedure. Strikt genomen is het voldoende dat er sprake is van een mono-tone relatie tussen SBS-scores en classificatie. En we hadden in plaats van te classificeren hetVerband tussen SBS-scores en beoordelingen op continue basis kunnen onderzoeken omWellicht een kwadratische trend te constateren. Wellicht ook kunnen leraren/leraressen beteronderscheid maken tussen leerlingen die zich prettig voelen en de 'rest'. Wij achten onze assumpties dat de beoordelingen per klas en het criterium voor groepsin-deling van klas tot klas vergelijkbaar zijn, de enig juiste. Men zou per trio per klas de leerlingen in W-, N- en O-groepen kunnen indelen of men zoude variantiecomponenten kunnen berekenen door covariantie-analyse met als covariaat degem. SBS-score per klas. Echter, gegeven de verwerping van H^o in de diverse klassen worden'n beide gevallen de

hbi, H^,, Hji en R^ass getalsmatig bevoordeeld. Vergelijkbaarheid vanSBS-scores kan opgevat worden uit een geheel andere invalshoek dan die van dit onderzoek:nl. als een vraag naar het meetmodel van de SBS (Mullink, 1982). Voldoet de SBS aan deassumpties van het Rasch-model, dan is vergelijkbaarheid van scores over, bv., scholenpsychometrisch aannemehjk gemaakt (Van Schuur & Niemöller, 1977). Wil men de resultaten van huidig onderzoek zien als steun voor de vergelijkbaarheid vanSBS -scores over klassen/scholen, dan mag niet vergeten worden dat niet alle scholen catego-rale MAVO's zijn zoals de in dit onderzoek betrokken scholen, en niet alle klassen tweedeklassen. Dit stelt beperkingen aan de generaliseerbaarheid van de bevindingen van ditonderzoek naar èlle middelbare scholen van Nederland. Men mag evenmin vergeten dat hetConstant zijn van de faktor 'tweede

klas/categorale MAVO' ten gunste van de Hb, H^, Hj enRdass werkt. LITERATUUR ?^nastasi, A., (1968). Psychological testing. New York: MacMillan Company.®artko, J.J., (1966). The Intraclass Correlation Coefficient as a measure of reliability. PsychologicalReports, 19, 3-11. Crano, W.D. & Brewer, M.B., (1973). Principles of research in social psychology. New York: McGraw-Hill. Guilford, J.P., (1954). Psychometric methods. New York: McGraw-Hill,&quot;^'sh, L., (1965). Survey sampling New York: Wiley & Sons. Lindemann. R.H., Merenda, P. F., & Gold, R.Z., (1980). Introduction to bivariate and multivariateanalyses. Illinois: Scott, Foresman and Company.
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