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Voorwoord 

Dit proefschrift is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd op basisscholen die 
onderdeel uitmaakten van een onderwijsvoorrangsgebied. Teneinde kansarme kinderen 
meer kansen te bieden, maakten op deze scholen directie en leerkrachten de keuze om 
te gaan werken volgens de principes van het circuitmodel. Omdat een wetenschappelij
ke evaluatie van de effecten door eenieder van belang werd geacht, openden de scholen 
gedurende driejaren hun deuren voor de vaak lastige onderzoekers. Ik ben alle betrok
kenen zeer erkentelijk, in het bijzonder de ruim 1100 kinderen die bereid waren jaar
lijks de taal-, reken-, lees- en intelligentietoetsen te maken. 
Ik hoop dat de resultaten van dit onderzoek leerkrachten in staat stelt het circuitmodel 
te verbeteren en te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de - mijns inziens -
waardevolle didactische principes ervan. Ook Mark Thyri en Miep Kramer (APS) en 
Jan Tillema (Violenschool) dank ik voor hun inbreng in de verschillende fasen van het 
onderzoek. 

Het AIO-schap en het schrijven van dit proefschrift boden mij waardevolle leermomen
ten. Door gewijzigde arbeidsomstandigheden is de laatste driejaren de afronding van 
het proefschrift in het gedrang gekomen. Zonder de stimulans van de omgeving was 
misschien uiteindelijk alles in de prullenbak verdwenen In het bijzonder bedank ik 
hiervoor Rinus Voeten, die steeds weer op de meest onmogelijke momenten bereid was 
mijn werk kritisch en met aandacht te beoordelen. Dolf van den Berg en Hetty Dekkers 
dank ik voor de bewaking van de planning, hun geduld en waardevolle adviezen. De 
inhoudelijke begeleiding en ondersteuning van Anton Wesselingh en de kritische blik 
van Paul Jungbluth waren voor mij van groot belang. 

Rick van Dam, Brunhilde van der Sluijs, Liem Che Yuen en Janneke van der Gnendt 
verrichtten als student-assistenten veel werk gedurende de looptijd van het onderzoek, 
Anneke Hoffs was onontbeerlijk bij de data-invoer en administratieve werkzaamheden. 
Lia Mulder (ITS), Jan van Leeuwe en Cor Aamoutse waren bereid data beschikbaar te 
stellen voor de normering van de gegevens. Henny Utterwijk (CITO) ben ik erkentelijk 
voor het verstrekken van de CITO-toetsresultaten. Bert Felling dank ik omdat hij me 
op het juiste moment pushte de klus te klaren. 

Een full-time baan en een gezin maken het vrijwel onmogelijk voldoende tijd vrij te 
maken voor de afronding van een proefschrift. Het feit dat het toch zover is gekomen 
is onder andere te danken aan Jos Willems, directeur van het IOWO, die me toestem-
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ming gaf gedurende twee maanden onafgebroken aan het proefschrift te werken. Bin
nen de sectie Onderwijs & Educatie vond ik hiervoor een rustige werkplek. Bij (vooral) 
Eddie, Femke, Annemarie en Paul kon ik daar terecht voor inhoudelijke, sociaal-emoti-
onele en administratieve ondersteuning. 
Wille Straathof keek met een professionele blik naar het eindconcept en gaf waarde
volle suggesties voor verbetering. Mark Leiblum was bereid in de zomervakantie de 
samenvatting te vertalen in het Engels. Mijn ouders, familie, viend(inn)en en collega's 
op het IOWO dank ik voor alle keren dat ze informeerden naar mijn proefschrift. Het 
heeft zonder meer bijgedragen aan de voltooiing ervan. 

Mijn drie schatten Steffie, Aafke en Lotte voor de vanzelfsprekende rnanier waarop 
jullie gewend zijn geraakt aan een moeder die teveel tijd besteed aan haar werk en 
daardoor niet altijd even aandachtig luisterde naar jullie verhalen. Peter, zonder jou zou 
ik maar half degene zijn die ik nu ben. Dat zegt genoeg. 



Inleiding 

Onderwijsachterstanden van kinderen uit lagere sociale milieus worden veroorzaakt 
door een complex geheel aan factoren. De basis voor ongelijke onderwijskansen wordt 
al gelegd tijdens de voorschoolse socialisatie, waardoor bepaalde leerlingen met een 
achterstand het basisonderwijs binnenstromen. Uit veel onderzoek is gebleken dat 
gedurende de basisschoolperiode achterstanden alleen maar groter worden. Dit alles 
heeft gevolgen voor de instroom in het voortgezet onderwijs en de verdere school- en 
beroepsloopbaan. 

Op een aantal basisscholen in Nederland is men van mening dat men door middel van 
een onderwijsmodel, het 'circuitmodel' genaamd, belangrijke tegenkeuzes kan maken. 
Kansen voor alle leerlingen en scholen vormt de doelstelling van het circuitmodel. 
Verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden bij leerlingen tracht men te bereiken 
door niet alleen de leerlingen tot doelgroep te kiezen, maar ook door de betrokkenheid 
van leerkrachten en ouders te intensiveren. De extra investering die het uitwerken van 
het circuitonderwijs op school- en klasniveau vraagt van leerkrachten en schoolleiding 
werd bekostigd uit middelen die beschikbaar werden gesteld krachtens het Onderwijs
voorrangsbeleid, het huidige Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid. 
Het AlgemeenPedagogisch Studiecentrum verzocht de Vakgroep Onderwijskunde van 
de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1992 een evaluatie uit te voeren naar de effec
ten van het circuitmodel. 

In het kader van dit onderzoek zullen resultaten van dit model worden beschreven aan 
de hand van de drie centrale concepten van het model en voor zover deze resultaten 
betrekking hebben op het reduceren van onderwijsachterstanden, veroorzaakt door 
sociaal-economische of sociaal-culturele omstandigheden van leerlingen. 

De algemene vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: 
zijn leerkrachten in staat door middel van de toepassing van het circuitmodel 
onderwijsachterstanden als gevolg van sociaal-economische of sociaal-culturele 
omstandigheden van leerlingen op te heffen ofte verminderen?. 

De opbouw van dit proefschrift is als volgt. In het eerste hoofdstuk wordt een beschrij
ving gegeven van het circuitmodel als onderwijsmodel in het basisonderwijs. 
Vervolgens worden theoretische invalshoeken geschetst in de discussie over onderwijs
achterstanden en gaan we in op beleid en onderzoek op dit terrein. 
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Tenslotte karakteriseren we het circuitmodel theoretisch aan de hand van drie dilem
ma's. Tegenkeuzes die binnen deze dilemma's gemaakt zijn, worden toegelicht en 
theoretisch ingekaderd. 
Om na te gaan of het circuitmodel duurzaam in de scholen wordt gebruikt, wordt in 
hoofdstuk twee het begrip institutionalisering theoretisch verkend. Institutionalisering 
wordt nader toegelicht aan de hand van de twee niveaus die kunnen worden onderschei
den: individueel en organisatorisch. De mate van institutionalisering van het circuitmo
del fungeert in dit onderzoek als verklarende variabele voor de gevonden resultaten. 
In hoofdstuk drie besteden we aandacht aan de uitwerking van de probleemstelling. Dit 
resulteert in vier specifieke onderzoeksvragen die in de daarop volgende hoofdstukken 
zullen worden beantwoord. De conceptuele en operationeel veronderstelde samenhang
en alsmede de selectie van de scholen, de onderzoeksinstrumenten en de normering van 
de onderzoeksgegevens zullen in dit hoofdstuk worden verduidelijkt. We eindigen dit 
hoofdstuk met een karakterisering van de onderzoeksgroep. 

In hoofdstuk vier staat de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag centraal. We 
gaan na in hoeverre het circuitmodel verankerd is in het denken en handelen van leer
krachten en in de bestaande institutionele structuren is opgenomen. Aan de hand hier
van zullen de resultaten uit de hoofdstukken vijf tot en met zeven worden verklaard. 
In hoofdstuk vijf gaan we na in hoeverre in circuitscholen het beeld dat leerkrachten 
hebben van leerlingen wordt beïnvloed door de sociaal-economische afkomst van 
leerlingen (tweede onderzoeksvraag). 

Hoofdstuk zes gaat in op de mate waarin onderwijsoriëntaties van ouders en leerkrach
ten in circuitscholen overeenstemmen (derde onderzoeksvraag) 
De vierde onderzoeksvraag heeft betrekking op resultaten bij leerlingen. In hoofdstuk 
zeven wordt vastgesteld in hoeverre het circuitmodel leidt tot positieve resultaten bij 
leerlingen in het algemeen en achterstandsleerlingen in het bijzonder. 
Tenslotte zullen we de bevindingen in hoofdstuk acht in samenhang beschrijven en 
interpreteren in het licht van de centrale uitgangspunten van het circuitmodel en alge
mene ontwikkelingen op het gebied van onderwijsachterstanden en onderwijsinnova
ties. 



Circuitonderwijs en 
onderwijsachterstanden: theoretische 
achtergronden 

1.1 Inleiding 

Kansenongelijkheid in het onderwijs houdt niet alleen de gemoederen van wetenschap
pers sinds een aantal decennia bezig, ook voor het onderwijsveld is het ongelijkheids
probleem een motief voor vernieuwingen. Zo heeft een aantal Nederlandse basisscho
len met het oog op de bestrijding van onderwijsongelijkheid het circuitmodel omarmd. 
Dit circuitmodel reguleert op deze basisscholen nadrukkelijk het onderwijsleerproces. 
Verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden bij leerlingen tracht men te bereiken 
door niet alleen de leerlingen tot doelgroep te kiezen, maar door de school als geheel 
te benaderen. Het circuitmodel is naar onderwijskundige vormgeving en theoretische 
achtergronden uitvoerig besproken in een aantal publicaties van het Algemeen Pedago
gisch Studiecentrum (Kramer, 1994,1996; Hansma & Ursem, 1990). 
In dit hoofdstuk beschrijven we de onderwijskundig-didactische vormgeving van het 
circuitmodel. De uitwerking van het model zal achtereenvolgens aan de hand van de 
ontstaansgeschiedenis, de onderwijsleersituatie en kenmerken van het onderwijsmateri
aal worden beschreven. Ook worden relaties gelegd met andere onderwijskundige 
modellen. 

Vervolgens gaan we meer in het algemeen in op ongelijke kansen in het onderwijs: 
oorzaken van onderwijsongelijkheid, beleidsmatige interventies en onderzoek. Tot slot 
plaatsen we het circuitmodel temidden van deze onderwijssociologische theorieën over 
onderwijsongelijkheid aan de hand van een driedeling die in de uitgangspunten van het 
circuitmodel is aangebracht. 

1.2 Beschrijving van het circuitmodel 

1 2.1 Ontstaansgeschiedenis 

De eerste ontwikkelingen van het circuitmodel hebben plaatsgevonden eind jaren 
zeventig op de Violenschool in Hilversum en zijn in gang gezet door leerkrachten en 
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directie, in samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst. De desbetreffende basis
school is gelegen in de Hilversumse binnenstad; de schoolpopulatie was destijds gro
tendeels samengesteld uit autochtone en allochtone leerlingen uit achterstandssituaties. 
Als ontwikkelingsproject ten tijde van de integratie kleuter- en lager onderwijs eind 
jaren zeventig werd de school gefacihteerd om de doelstelling van het nieuwe basis
onderwijs (de ontwikkeling van leerlingen volgen en uitlokken) concreet vorm te 
geven. De vormgeving van het toenmalige kleuteronderwijs kon volgens de ontwikke
laars van het circuitonderwijs de bestaande barrières doorbreken voor het hele basison
derwijs. Gebaseerd op de open leersituatie van de kleuterschool werd het circuitmodel 
ontwikkeld. De aanleiding voor de ontwikkeling van het circuitmodel had twee kernge
dachten (Tillema & Spoor, 1985). Allereerst zag het team onvoldoende mogelijkheden 
om binnen het klassikale onderwijs effectief aan te sluiten bij verschillen tussen leer
lingen: het klassikale onderwijs bood onvoldoende mogelijkheden voor methodische 
differentiatie. Daarnaast wilden leerkrachten de school niet langer een instituut voor 
kennisoverdracht laten zijn; de doelstelling moest breder geformuleerd worden: leer
lingen begeleiden in hun totale ontwikkeling, luidde het nieuwe motto. 
Het vernieuwde onderwijs op de Hilversumse basisschool ging als voorbeeld fungeren 
voor andere basisscholen, die hun onderwijs wilden vernieuwen naar analogie van het 
circuitmodel. Toen bleek dat het circuitmodel op de Violenschool niet zonder effecten 
bleef (leerlingen bleken meer gemotiveerd, leerprestaties verbeterden) heeft de project
groep OVB van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum de begeleiding bij het 
uitbouwen van circuitonderwijs ter bestrijding van onderwijsachterstanden als activiteit 
aangeboden aan het onderwijsveld. 

I 2.2 Het circuit 

Het circuitmodel is een model voor de organisatie van het onderwijs, vooral op het 
terrein van de ondenvijsleersituatie, waarbij voor elk vakgebied een leerlijn is uitgezet 
(instructie, toetsing en een leerlingvolgsysteem), die is uitgewerkt in circuits. De grens 
van een circuit ligt altijd bij een vak- of vormingsgebied of een onderdeel daarvan 
(Kramer, 1996). Leerlingen kiezen voor een werkvorm of verwerkingswijze binnen dit 
vak- of vormingsgebied. Elk circuit kent de cyclus knng-hoeken-kring. 
De ondenvijsleersituatie van het circuitmodel kenmerkt zich door een indeling van het 
lokaal in hoeken met als centrum de kring. De hoeken differentiëren vooral naar werk
vorm, leerstijl en naar de mate waarin met anderen wordt samengewerkt. Het individue
le kind staat bij deze werkwijze centraal; het onderwijs is er op gericht de leerstof ter 
verwerking aan te bieden op een wijze die het meest past bij de wensen en mogelijkhe
den van het kind. Door het aanbieden van betekenisvolle activiteiten en leerinhouden 
probeert men de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en te stimuleren. Onderwijs-
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inhouden kunnen dankzij de organisatie van de hoeken via een groot aantal differentia-

tievormen worden aangeboden en zijn afgestemd op de interesse en de belevingswereld 

van de leerlingen. Aan het werken met circuits gaat altijd een kringgesprek vooraf 

(aanvangskring). De kring bij aanvang van een circuit kan verschillende doelstellingen 

hebben: het motiveren van kinderen (motivatie-kring), het geven van gerichte instructie 

(instructie-kring), het introduceren van nieuwe werkwijzen (introductiekring) of het 

toelichten van organisatorische zaken (organisatiekring). Na afloop van een circuit kan 

de kring gebruikt worden voor presentaties van de in circuits gemaakte producten, 

verslagen, spreekbeurten en dergelijke (verslagkring) of voor het evalueren van het 

werk (evaluatiekring). Figuur 2.1 geeft een schematisch overzicht van een circuit. 

verhaal- en 
lekenhock 

slnphock 

uiblerhock 

stelkisthoek 

gedi 

puzzelhoek 

spcllctjeshoek 

Λ Λ / λ 
kring 

ν J 
V y 

chtenhoek 

typemachme-
hock 

krantenhoek 

inslrucliehoek 

Figuur 2 I - Voorbeeld van circuit 'stelvaardigheden oefenen ' 
(bron Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) 

Vanuit de kring maken de kinderen een keuze voor het werken in een van de hoeken. 

Deze keuze is essentieel in het circuilonderwijs omdat hiermee de leerlingen naar 

verwachting kiezen voor een bij de eigen leerstijl en interesse passende wijze van 

leerstofverwerking en mate van samenwerking met klasgenoten. In de hoeken kunnen 

de kinderen werken aan bepaalde leerdoelen. De leerlingen treffen er opdrachten aan, 

waarvan de leerdoelen voor alle hoeken identiek zijn. 

Binnen de hoeken bestaat, afhankelijk van de complexiteit van het vakgebied, soms de 

mogelijkheid tot niveaudifferentiatie. Tussen de hoeken is geen sprake van een rangor

dening naar niveau. Om die reden kan de keuze van de hoeken, gebaseerd op de inte

resse en leerstijl van het kind, volledig aan de leerlingen zelf worden overgelaten. 

Doordat de keuze voor de kinderen vrij is, krijgen ze de mogelijkheid steeds te partici

peren aan verschillende groepen (heterogeniteit). Daarnaast biedt circuitonderwijs 

leerlingen de ruimte om zelfstandig te werken (zelfwerkzaamheid) of opdrachten uit te 



16 Achterstandsbestnjding door circuitonderwijs 

voeren in groepsverband (samenwerking). Dit laatste heeft als functie de sociale vor
ming van de kinderen te stimuleren en ze onderlinge verschillen te laten accepteren. 
De leerlingen geven aan wanneer ze hulp van de leerkracht nodig hebben en worden 
tevens gestimuleerd hulp aan medeleerlingen te vragen. Ze mogen elkaar helpen en 
overleggen tijdens de hoekactiviteiten (zelfinstructie). Leerlingen zijn uiteindelijk zélf 
verantwoordelijk voor de eigen taken. 

De registratie van de hoekactiviteiten gebeurt veelal door de leerlingen zelf en vindt 
plaats met behulp van een registratieformulier. Bij een volgende gelegenheid kiezen 
leerlingen een nieuwe hoek of gaan ze verder met een nog niet afgemaakte opdracht. 

1 2.3 Het handelen van leerkrachten 

Werken volgens de uitgangspunten van het circuitmodel heeft consequenties voor het 
handelen van leerkrachten en leerlingen evenals voor de interactie tussen leerkrachten 
en leerlingen. De positie van de leerkracht verandert met de invoering van het circuit
model. Er vindt een kentering plaats in de rollen en taken die hij of zij vervult in de 
eigen schoolklas. Allereerst is de leerkracht verantwoordelijk voor de organisatie van 
kring- en hoek-activiteiten. Doordat de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn heeft 
de leerkracht tijdens de hoekactiviteiten de mogelijkheid leerlingen continu te observe
ren, waardoor de leerkracht in staat is begeleiding te geven die direct aansluit op de 
behoefte van de leerlingen. Hierbij motiveert de leerkracht de leerlingen en geeft hen 
vertrouwen in de eigen kwaliteiten. 

De positie van de leerkracht in het schoolteam verandert van een autonoom persoon 
met slechts individuele verantwoordelijkheden voor de eigen leerlingen naar een mede
verantwoordelijk teamlid voor de in gang gezette innovatie. Dat houdt in dat teamleden 
naar elkaar toe moeten groeien, dat leerkrachten moeten streven naar een gemeenschap
pelijke visie op onderwijs en leren en een kritische houding moeten ontwikkelen ten 
aanzien van het eigen functioneren en het functioneren van collega's. De circuitschool 
kenmerkt zich door openheid in het team. Observatie in eikaars klassen tijdens circuit-
lessen bevordert een kritische reflectie op het eigen functioneren en op elkaar. 
Figuur 2.2 toont de onderwijskundig-didactische uitgangspunten van het circuitmodel. 

Het leren werken volgens de uitgangspunten van het circuitmodel (het beheersen van 
het model) is een vaardigheid die leerkrachten zich eigen moeten maken. Zo ook vergt 
het opstellen van ontwikkelingsleerhjnen en het vertalen van deze leerlijnen in circuits 
investeringen van alle betrokkenen. Door middel van gerichte nascholingsactiviteiten 
en een voldoende facihtering moeten garanties gegeven worden dat de in gang gezette 
ontwikkelingen kunnen worden gecontinueerd. 
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Figuur 2 2 - Centrale kenmerken van het circuitmodel (bron Kramer, 1996) 

1.2 4 Onderwijsmateriaal 

Een van de kernpunten van het circuitonderwijs is de verantwoordelijkheid van de 
leerkrachten en het schoolteam voor de samenstelling van het materiaal. Voor de 
constructie van circuits maakt men in de meeste gevallen gebruik van leer-, 
ontwikkelings- en instructielijnen en verwerkingsopdrachten uit bestaande methoden. 
Deze verwerkingsopdrachten, aangevuld met verrijkings- en verdiepmgsstof, dienen 
als basis voor de circuits. De verrijkings- en verdiepingsstof varieert per onderdeel en 
is sterk afhankelijk van de leef- en ervaringswereld van de leerlingen. Ook worden 
breed-maatschappelijk georiënteerde opvattingen, zoals bijvoorbeeld opvattingen rond
om multiculturaliteit en meertaligheid, en de betekenisgeving door en ervaringen van 
de kinderen in de circuits verwerkt. 
Een circuit moet voldoen aan bepaalde eisen (Tabak, Heerkens & Luchtmeyer, 1994): 

• Er moet een leerlijn uitgezet zijn. Dit is een denkbeeldige lijn, waarop voor alle 
groepen de vaardigheden staan gerangschikt die voor een bepaald vak geleerd 
moeten worden. 

• Er moet gebruik gemaakt kunnen worden van verschillende soorten instructie, 
afhankelijk van de specifieke kenmerken en problemen van de individuele leerling. 

• Er dient veel en veelsoortig, goed geordend materiaal aanwezig te zijn. 
• Er moet duidelijkheid zijn over de organisatie van kring-en hoekactiviteiten evenals 

over de registratie en administratie van vorderingen van de leerlingen. 
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• Aansluitend aan de leerlijn is er een toetshjn: de toetsing kan individueel, klassikaal 
of groepsgewijs plaatsvinden. 

Zoveel mogelijk probeert men bij de keuze van materialen rekening te houden met 
binnen- en buitenschoolse ervaringen en ontwikkelingen; men probeert altijd uit te gaan 
van de interesse en belevingswereld van de leerlingen op school. Dit vereist in de eerste 
plaats inzicht van leerkrachten in de belevingswereld en (sociaal-culturele) omstandig
heden van de leerlingen. Het is van belang dat kinderen zich niet alleen inhoudelijk 
voelen aangetrokken tot het materiaal, maar dat tevens de vorm en werkwijze aansluit 
bij de onderwijsonëntaties die voor de leerlingen vertrouwd zijn. Bovendien vereist het 
bij leerkrachten inzicht in onderwijskundige achtergronden van onderwijsleermaten-
aal. 

Nagenoeg alle leergebieden zijn geschikt om in de vorm van circuits aan te bieden. Er 
zijn in de praktijk verschillende soorten circuits denkbaar. Het Algemeen Pedagogisch 
Studiecentrum geeft aan dat circuits zijn in te delen in drie categorieën: ontwikkeling-
circuits, doelstellingencircuits en lcerlijnencircuits. Deze indeling representeert als het 
ware een continuüm, waarop alle schoolvakken kunnen worden geplaatst. 

Onder ontwikkehngcircuits verstaat men circuits die betrekking hebben op een vakge
bied dat de ontwikkeling en interesse van een kind volgt gedurende de gehele schoolpe-
node. Een voorbeeld hiervan is het schrijfcircuit. Het schrijfcircuit kent nauwelijks 
losse lijnen en representeert een continue ontwikkeling. Het is relatief gemakkelijk te 
ontwikkelen. Scholen die met het circuitmodel starten, beginnen daarom vaak met de 
ontwikkeling en invoering van het schrijfcircuit. De instructie en toetsing vindt in de 
meeste gevallen klassikaal plaats. 

Bij een doelstellmgencircuit zijn leerdoelen algemener van aard en is sprake van brede 
doelstellingen. Als voorbeeld noemt men het leesonderwijs. 

Lcerlijnencircuits omschrijft men als circuits voor meer cursorische onderdelen die 
bestaan uit een aantal duidelijk van elkaar af te bakenen doelen en gespecificeerde 
tussendoelen. Vooral de leervakken als rekenen, maar ook spelling lenen zich hiervoor 
De praktijk leert dat de school eerst enige tijd ervaring moet opdoen met het circuitmo-
del voordat kan worden overgegaan tot de ontwikkeling en invoering van lcerlijnencir
cuits. Naarmate een vak meer gecompliceerd en gedifferentieerd is opgebouwd, is de 
kans dat het circuit kan worden omschreven als een leerlijnencircuit groter. 
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Tenslotte noemt men het zorgcircuit. Dit kan gebruikt worden wanneer kinderen door 
gebeurtenissen van buiten ontregeld raken en extra zorg nodig hebben. 

1.2 5 Onderwijskundige oriëntatie van het circmtmodel 

De onderwijskundige vormgeving van het circuitmodel is niet nieuw; voor een deel 
leunt het circuitmodel op visies ontleend aan de traditionele vernieuwingsbeweging en 
op aspecten van adaptief onderwijs (Kramer, 1996). Elementen uit Montessori-onder-
wijs, Jenaplanonderwijs, Freinet en Dalton zijn verwerkt in de uitgangspunten van het 
circuitonderwijs. 

Zo is bijvoorbeeld de keuze voor de hoeken ontleend aan het Montesson-onderwijs: 
ieder kind heeft een wil om te leren, mits het hiervoor rijp is. De hoeken als represen
tanten van verschillende leerstijlen en interesses geven de leerlingen de mogelijkheid 
de voor hen betekenisvolle verwerkingswijze te kiezen. De voorkeur voor heterogene 
groepen van ongeveer drie leerjaren is ook terug te vinden in het Jenaplanonderwijs, 
evenals de wisselende samenstelling van groepen. Deze groepen zijn in het circuitmo
del samengesteld op basis van interesse en leerstijl en niet, zoals in het Jenaplanonder
wijs, op basis van niveau. De ideeën van Helen Parkhurst (Daltononderwijs) komen tot 
uiting in het individueel werken met taken, de instructie-differentiaties en de nadruk 
op verantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking. Bij het Freinetonderwijs 
is aansluiting gevonden door de ervaringswereld van de leerlingen nadrukkelijk te 
verwerken bij de samenstelling van de circuits, met als doel de leerlingen betekenisvol
le inhouden aan te reiken. Daarnaast registreren en corrigeren leerlingen zoveel moge
lijk zelf de opdrachten. 

Veel kenmerken van het circuitmodel zijn later tevens terug te vinden in het onderwijs
concept van het adaptief onderwijs, onderwijs dat is afgestemd op de leerlingen. Deze 
wijze van vormgeving van het onderwijs is vooral populair geworden in het kader van 
de Weer Samen Naar School-projecten, met als doel kinderen met leerproblemen zo 
lang mogelijk in het reguliere basisonderwijs te houden. Met adaptief onderwijs beoogt 
men door aanpassingen in leeractiviteiten, werkvormen, leerstofkeuzes et cetera de 
verschillen tussen leerlingen weg te werken om leerlingen tot vergelijkbare prestaties 
te brengen (Andeweg, 1994). 

Op basis van en met respect voor verschillen tussen leerlingen, tracht men het onder
wijs naar instructie, werkvormen en materialen zo in te richten dat leerlingen optimaal 
de mogelijkheid krijgen om zich te ontplooien. Een pedagogisch klimaat dat gericht is 
op zelfvertrouwen en hoge verwachtingen, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijk
heid, omgaan met individuele verschillen en de nadruk op zowel cognitieve als sociaal-
emotionele doelen staat centraal bij adaptief onderwijs (Stevens, 1997). 
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1.3 Onderwijs en maatschappelijke ongelijkheid 

13 1 Inleiding 

Het circuitmodel wordt sinds de tweede helft van de jaren tachtig expliciet toegepast 
om onderwijsachterstanden als gevolg van de sociaal-economische of sociaal-culturele 
leefsituatie van bepaalde groepen leerlingen op te heffen of te verminderen. De wijze 
waarop dit gebeurt is beschreven in de theoretische achtergronden van het circuitmodel, 
waarin keuzes en overwegingen die ten grondslag liggen aan de vormgeving van 
circuitonderwijs expliciet zijn gemaakt. 
Over de oorzaken van ongelijke onderwijskansen is na de Tweede Wereldoorlog uitge
breid gediscussieerd. Om de rol van het circuitmodel ter bestrijding van ongelijke 
onderwijskansen beter te begrijpen, zullen we in deze paragraaf ingaan op gevoerde 
discussies over de oorzaken en de bestrijding van kansenongelijkheid in het onderwijs 
en maatschappelijke oriëntaties die aan deze discussies ten grondslag liggen. We be
schrijven in het kort de theorievorming over onderwijsongehjkheid. Vervolgens beste
den we aandacht aan de wijze waarop door de overheid beleidsmatig hiermee is omge
gaan, aan de resultaten die deze beleidsinterventies hebben opgeleverd en aan visies op 
onderwijsachterstanden. 

13 2 Theoretische invalshoeken 

Onderwijs en maatschappelijke ongelijkheid vormt vooral na de Tweede Wereldoorlog 
in onderwijsonderzoek en onderwijsbeleid een belangrijk aandachtspunt. Uit tal van 
statistieken bleek er sprake te zijn van een ongelijke verdeling van leerlingen naar 
milieu van herkomst over de verschillende typen voortgezet en hoger onderwijs. Een 
belangrijk internationaal onderzoek waann het fenomeen van kansenongelijkheid in het 
onderwijs overtuigend werd aangetoond is dat van de Amerikaan James Coleman et al. 
(1966). Op basis van een grootschalig opgezet onderzoek in opdracht van de Ame
rikaanse federale overheid concludeerde hij dat prestatieverschillen tussen scholen 
vooral konden worden verklaard uit de sociaal-economische achtergrond van de leer
lingen, gemeten naar opleidings- en beroepsniveau van de ouders, en de aspiraties van 
de overige leerlingen in de school. 

Over de oorzaken van deze kansenongelijkheid is sinds de jaren zestig veel gedebat
teerd. Dekkers (1999) gaf een overzicht van de verklaringsgronden van onderwijson
gehjkheid die sinds de start van het ongehjkheidonderzoek in de jaren vijftig de revue 
zijn gepasseerd. Zij stelde dat het onderwijs nog onvoldoende toegankelijk is voor 
bepaalde groepen leerlingen. Verschillen in schoolloopbanen en onderwijsniveau zijn 
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niet zuiver terug te voeren op individuele verschillen in competentie (de zogeheten 
meritocratische grondslag van het onderwijs) maar ook op groepsgebonden kenmerken 
zoals afkomst, etniciteit en sekse. 

De eerste verklaringen van groepsgebonden onderwijsachterstanden vanuit het oogpunt 
van sociaal-economische of sociaal-culturele factoren hadden betrekking op de invloe
den van het gezin van herkomst. De visie dat achterstanden vooral veroorzaakt worden 
door een gebrekkig opvoedingsklimaat is te duiden als een individueel déficitaire 
opvatting (Wesselingh, 1983). Binnen deze opvatting beschouwt men onder andere 
aangeboren begaafdheidsverschillen en sociaal-culturele determinanten in gezinsopvoe
ding als tekorten die een negatief effect hebben op schoolloopbaan en maatschappelijke 
carrière. Een reactie hierop in de vorm van de differentiethese benadrukte dat opvoe
ding en taal van achterstandsgroepen geen tekorten vertonen, maar als anders moeten 
worden beschouwd. 

In de reproductiethese wordt het onderwijs als doorgeefluik beschouwd van de on
gelijke verdeling van maatschappelijke posities. Met andere woorden: onderwijs levert 
geen bijdrage aan de bestaande ongelijkheid, maar is mede handhaver van ongelijke 
maatschappelijke verhoudingen en dient ook zelf object van onderzoek te zijn 
(Wesselingh, 19832). Volgens sommigen moest de oorzaak van kansenongelijkheid 
vooral op dit terrein worden gezocht (Apple, 1979; Bowles & Gintis, 1976; Wesse
lingh, 1985). Verschillen m maatschappelijke posities (die ongelijk zijn verdeeld) zijn 
verantwoordelijk voor verschillen in de vorm en inhoud van de socialisatieprocessen. 
Deze verschillende processen zijn milieu-specifiek en leiden uiteindelijk tot ongelijke 
kansen in de school (milieu-specifieke achterstanden en ongelijke schoolloopbanen) 
en buiten de school (ongelijke verdeling van maatschappelijke posities). Deze cirkel 
wordt mede door het onderwijs zelf in stand gehouden, doordat ook het onderwijs 
geneigd is de cultuur van de blanke dominante middenklasse als norm te nemen. 
In paragraaf 1.3.4 gaan we nader in op onderzoeksresultaten die in meer of mindere 
mate ondersteuning bieden aan de genoemde theoretische invalshoeken. 

1.3.3 Beleid 

In de jaren zestig en zeventig zijn zowel binnen als buiten Nederland door overheden 
programma's gefinancierd en opgestart die tot doel hadden onderwijsachterstanden te 
compenseren en potentiële aanleg te activeren. De meest bekende Nederlandse projec
ten in dit kader waren het Innovatieproject Amsterdam (Van Calcar, 1980) en het 
Rotterdamse project Onderwijs en Sociaal Milieu (Slavenburg & Peters, 1989). Er was 
geen sprake van eenduidigheid in opzet, uitvoering en evaluatie van deze projecten. 
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Resultaten, zo die er al waren, waren wisselend van aard en positieve verworvenheden 
bij leerlingen bleken van korte duur (zie onder andere Van der Kley, 1973; 
Kohnstamm, 1997). Het ontwikkelen van effectieve compensatieprogramma's is een 
langdurig proces dat jaren in beslag kan nemen. In de periode na de evaluaties van 
bovengenoemde compensatieprogramma's is op velerlei manieren getracht het beleid 
ten aanzien van achterstandsbestrijding te stroomlijnen (zie bijvoorbeeld Peschar & 
Wesselingh, 1995, pp.147-152). 

Alle beleidsmatige interventies om onderwijsachterstanden te voorkomen ofte bestrij
den zijn in 1986 georganiseerd in het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB). Het OVB 
stelde zich tot doel onderwijsachterstanden (negatieve effecten op de leer- en ontwikke
lingsmogelijkheden van leerlingen), die het gevolg zijn van sociaal- economische of 
sociaal-culturele omstandigheden, te bestrijden. Het beleid kende (en kent deels nog) 
twee componenten. 

Allereerst deformatiecomponent. In het kader van de bestrijding van onderwijsachter
standen is met de inwerkingtreding van de Wet op het Basisonderwijs (WBO) de 
zogenaamde gewichtenregeling in het leven geroepen. De nonnatieve formatie of 
basisformatie waarop basisscholen recht hebben wordt gewogen aan de hand van een 
aantal criteria (Formatiebesluit Wet Basisonderwijs, 1992; Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen, 1993). Het nominale aantal leerlingen wordt vermenigvuldigd met 
een gewicht per categorie. Autochtone doelgroepleerlingen (beide ouders hebben een 
opleiding niet hoger dan op het niveau van het Lager Beroepsonderwijs) krijgen het 
gewicht 1,25, schipperskinderen 1,40, zigeunerkinderen 1,70 en allochtone doelgroep
leerlingen (beide ouders hebben een opleiding niet hoger dan LBO niveau) 1,90. De 
niet-doelgroepleerlingen tellen mee voor 1,00. Het aantal formatieplaatsen wordt 
bepaald aan de hand van het aldus gewogen aantal leerlingen. De wet voorziet niet in 
voorschriften voor de besteding van deze formatie. In het formatiebesluit WBO is 
tevens vastgelegd dat scholen waarvan het schoolwerkplan voorziet in Onderwijs in 
Eigen Taal en Cultuur van de doelgroepleerlingen (OETC) recht hebben op extra 
formatie. 

De tweede component van het Onderwijsvoorrangsbeleid was de gebiedencomponent. 
Hiermee kon men beleidsmatig voorzien in een regionale aanpak van onderwijsachter
standen in gebieden waar sprake was van een opeenhoping van achterstandsfactoren. 
Een belangrijke aanzet voor het gebiedenbeleid was het in 1982 verschenen Onderwijs-
voorrangsplan (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1982). Na een lange 
politieke discussie kreeg in 1993 dit gebiedenbeleid een wettelijke status, nader gecon
cretiseerd in het Besluit Onderwijsvoorrangsgebieden (Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen, 1993) en het Landelijk Beleidskader Onderwijsvoorrang (Ministerie 
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van Onderwijs en Wetenschappen, 1993). Een gezamenlijke inzet van scholen en 
welzijnsinstellingen om onderwijsachterstanden te lijf te gaan stond hierin centraal. 
De geografische en bestuurlijke context waarbinnen deze samenwerking gestalte moest 
krijgen is sindsdien aan beleidsmatige fluctuaties onderhevig: van aangewezen onder-
wijsvoorrangsgebieden bij aanvang van het gebiedenbeleid naar gebieden die samen
vielen met de verzorgingsgebieden van de onderwijsbegeleidingsdiensten tot het in 
1998 ingevoerde gedecentraliseerde Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 
(GOA) (Van Langen & Portengen, 1999). De gemeente heeft hierbij een groot aantal 
bevoegdheden gekregen, de centrale overheid blijft resultaatverantwoordelijk. 
Op basis van een lokale probleemanalyse dient de gemeente steeds voor een periode 
van vier jaar een onderwijsachterstandenplan op te stellen. Hierin wordt onder andere 
vastgesteld op welke wijze toegekende middelen worden verdeeld, hoe dit wordt gead
ministreerd en wat mogelijke sancties zijn bij het niet besteden conform de afspraken. 
Hiertoe heeft de gemeente de beschikking over de middelen die voorheen aan de gebie
den ten deel vielen alsmede over de opbrengst van de aangescherpte gewichtenregeling. 
De gewichtengelden worden nog steeds rechtstreeks toegekend aan de scholen en 
dienen te worden ingezet m overeenstemming met het onderwijsachterstandenplan. 
Bij oneigenlijk gebruik ervan heeft de gemeente echter geen sanctiemogelijkheid 
anders dan een signaalfunctie aan de Minister (Ministerie van Onderwijs en Weten
schappen, 1997). 

13 4 Onderzoek 

Onderzoek naar de omvang van onderwijsachterstanden en effecten van de bestrijding 
ervan vindt in Nederland plaats langs twee lijnen (Dekkers, 1999). 
Een eerste onderzoekslijn betreft het onderwijssociologisch onderzoek. Dit onderzoek 
concentreerde zich eind jaren vijftig vooral op met-ontwikkelde intelligentie of het 
vermoeden van intellectuele reserves bij leerlingen uit de lagere sociale milieus in 
Noord-Brabant (Matthijssen & Sonnemans, 1958) en daarop volgend op het mogelijk 
met doorstromen naar de hogere vormen van het voortgezet onderwijs van daartoe 
geschikten, gemeten naar objectieve maatstaven (Van Heek, 1968). Vooral schoolge-
schiktheid bleek nauw samen te hangen met het sociale milieu waaruit leerlingen 
afkomstig waren en deze milieuspecifieke schoolgeschiktheid bepaalde voor een groot 
deel de doorstroming naar de verschillende typen voortgezet onderwijs. Het lager 
beroepsonderwijs werd vooral bevolkt door kinderen van laaggeschoolde ouders, in de 
hogere vormen van het voortgezet onderwijs waren vooral kinderen te vinden van 
gemiddeld en hoger opgeleide ouders. Deze groepsgebonden verschillen werden in de 
loop der jaren in tal van onderzoekingen vastgesteld. Dit onderwijssociologisch onder
zoek concentreerde zich vooral op het opsporen van omgevingsfactoren die bepalend 
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zijn voor de (verschillen in) schoolloopbanen van leerlingen. Aandachtspunten hierbij 
waren onder meer de mate van aangeboren dan wel aangeleerde intelligentie en de 
factoren die van invloed zijn op de activering van aanleg in relatie tot sociale afkomst 
van leerlingen. In de jaren zeventig heeft, als gevolg van de immigratiestroom uit 
vooral Turkije, Marokko en Suriname, de doelgroep van de allochtone leerlingen haar 
intrede gedaan. Naast specifieke culturele omstandigheden en een taalbarrière waarmee 
deze groepen leerlingen kampen, bleek ook hier vooral het sociaal milieu de belangrijk
ste factor die tot onderwijsachterstanden leidt (Driessen, 1990). 
In een zoektocht naar de determinanten van groepsgebonden verschillen in schoolpres
taties en schoolloopbanen wordt aandacht besteed aan het effect van de gezinssituatie 
(structurele of culturele kenmerken van het thuismilieu van leerlingen) op schoolpresta
ties en schoolloopbanen en de invloed van schoolinterne factoren. Driessen, Mulder & 
Jungbluth (1995) stelden onder andere vast dat het effect van culturele gezinskenmer
ken op leerprestaties zeer gering is na controle voor structurele kenmerken als 
opleidings- en beroepsniveau van de ouders. Opleidings- en beroepsniveau van de 
ouders blijven een dominante rol spelen. Ook het falen van veel compensatieprogram
ma's (zie onder andere Van der Kley, 1973), die m de jaren zestig en zeventig zijn 
uitgevoerd en waarbij vooral het compenseren van de negatieve gevolgen van deze 
gezinskenmerken centraal stond, kan in dit licht worden geïnterpreteerd. Wanneer 
wordt uitgegaan van individuele tekorten als hoofdoorzaak van ongelijkheid gaat men 
voorbij aan het feit dat oorzaken ook binnen de school gezocht kunnen worden. 
In hoeverre schoolinterne factoren belemmerend dan wel bevorderend werken voor 
bepaalde groepen leerlingen is onder meer onderzocht door Jungbluth. Hij stelde 
bijvoorbeeld vast dat de afkomst van leerlingen een rol speelt in de verwachting die 
leerkrachten hebben van leerlingen en het niveau dat zij nastreven (Jungbluth, 1985). 

Een andere onderzoekslijn waarbij schoolinterne factoren centraal staan is bekend als 
het schooleffectiviteitsonderzoek. Dit onderzoek concentreert zich op het opsporen van 
factoren binnen de school die een gunstig effect hebben op de prestaties van leerlingen 
en effectieve scholen kunnen onderscheiden van met-effectieve scholen. Daarnaast 
staat bij het schooleffectiviteitsonderzoek de term differentiële effectiviteit centraal 
Scholen kunnen meer of minder effectief zijn voor bepaalde groepen leerlingen. 
Ook binnen het schooleffectiviteitsonderzoek is vastgesteld dat schoolprestaties van 
achterstandsgroepen achterblijven bij die van niet-achterstandsgroepen. Hierbij worden 
veelal de termen quality en equity gebezigd (Reynolds, Creemers, Nesselrodt, Schaffer, 
Snngfield & Teddlie, 1994). Kwaliteit (quality) gemeten naar het gemiddeld prestatie
niveau van een school èn gelijkheid (equity) gemeten naar verschillen in effectiviteit 
tussen sociale categorieën. Het schooleffectiviteitsonderzoek houdt zich bezig met het 
meten van output-kenmerken (leerprestaties en ontwikkelingen daarvan) gerelateerd 
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aan achtergrondkenmerken van leerlingen en schoolkenmerken. Op deze wijze kunnen 
quality en equity van scholen worden vastgesteld: het algemene prestatieniveau van 
leerling èn de mate waarin scholen in staat zijn prestatieverschillen als gevolg van 
verschillen in sociale herkomst te minimaliseren. De effectiviteit van scholen wordt in 
dit geval uitgedrukt in de term compenserend vermogen. Uit tal van onderzoeken zijn 
indicatoren in de vorm van schoolkenmerken onderscheiden die mogelijk positief van 
invloed zijn op de effectiviteit van scholen. Hieruit blijkt dat schooleffectiviteit afhan
kelijk is van de allerlei omgevingsfactoren en van een gelijktijdige implementatie van 
een complex geheel van effectieve schoolkenmerken op verschillende niveaus binnen 
de schoolorganisatie. 
Levine & Lezotte ( 1990) hebben een overzicht gegeven van kenmerken van ongewoon 
effectieve scholen. Zij onderscheiden de volgende effectiviteitskenmerken: een positief 
schoolklimaat en een productieve schoolcultuur, een nadruk op het verwerven van 
basisvaardigheden, een geschikt leerlingvolgsysteem, een voortdurende praktische 
ontwikkeling van het schoolteam, een zeer goed schoolleiderschap, het bevorderen van 
ouderparticipatie, het vormgeven van effectieve onderwijsarrangementen en hoge 
verwachtingen en eisen ten aanzien van leerprestaties (duidelijk geoperationaliseerd). 
Een overzicht van Nederlandse onderzoeksresultaten op dit gebied leert ons dat voor 
het basisonderwijs vooral gestructureerd lesgeven en feedback, een orderlijk klimaat, 
leerlingevaluatie, klassikaal onderwijs, prestatiegerichtheid en de hoeveelheid tijd en 
huiswerk mogelijk positief van invloed zijn op leerprestaties. Differentiatie, onderwijs
kundig leiderschap en teamstabihteit- en cohesie daarentegen zouden een negatief 
direct effect hebben op leerprestaties (Scheerens & Creemers,1996). 
Niet in alle studies zijn bovenstaande bevindingen overtuigend aangetoond. Hallinger 
& Heek ( 1996) wezen bijvoorbeeld op het feit dat door het meten van indirecte effecten 
van schoolkenmerken op leerprestaties geconstateerde resultaten uit ander onderzoek 
deels weersproken kunnen worden. 

Ook in grootschalige beleidsevaluaties is het probleem van ongelijke onderwijskansen 
aan de orde gesteld. Zo wordt het Onderwijsvoorrangsbeleid in Nederland sinds 1986 
systematisch geëvalueerd (Tesser, Van der Werf, Mulder & Weide, 1989; Tesser, 
Mulder & Van der Werf, 1991; Mulder, 1993,1994; Mulder, Vierke& Petersen, 1997). 
Resultaten laten overduidelijk zien dat er sprake is van grote verschillen in leerpresta
ties tussen de onderscheiden categorieën leerlingen. Ondanks vele activiteiten en pro
jecten die op scholen worden uitgevoerd lijken bemoeienissen in het kader van het 
Onderwijsvoorrangsbeleid vooralsnog weinig op te leveren. Autochtone doelgroepleer-
lingen scoren slechter dan niet-doelgroepleerlingen. Leerprestaties van de allochtone 
doelgroepleerlingen blijven ver achter bij die van de autochtone doelgroepleerlingen. 
Van vooruitgang is er sinds 1988 nauwelijks sprake. De onderlinge verhoudingen 
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tussen de achterstandsgroepen zijn nagenoeg gelijk gebleven. De hardnekkigheid van 
het fenomeen van milieubepaalde onderwijsachterstanden wordt hierdoor aangetoond. 
Met betrekking tot verschillen tussen leerlingen met eenzelfde leerlmggewicht op 
verschillende schooltypen concludeerde Mulder (1996) dat, zo er al vooruitgang ge
boekt is, deze vooruitgang zich vooral op de gebiedsscholen manifesteert en nauwelijks 
op de formatie- en met-OVB scholen. Dit effect blijkt echter grotendeels te verdwijnen 
na controle voor de verblijfsduur van allochtone leerlingen in Nederland. Ook naar 
stedelijke en plattelandsgebieden blijkt er vooral verschil te zijn in de samenstelling van 
de schoolpopulatie. Allochtone leerlingen zijn relatief oververtegenwoordigd in de vier 
grote steden, waar 3 5 procent van alle allochtone leerlingen woonachtig is (Van Langen 
& Vierke, 1992a). Het algemene beeld van de leerprestaties van de doelgroepleerhngen 
daar is conform het landelijk beeld. Vooral de taalachterstand van de 1,90 leerlingen 
is groot. Op het platteland - vooral de noordelijke plattelandsgemeenten - (Van Lang
en & Vierke, 1992b) zijn de 1,25 leerlingen oververtegenwoordigd. De taal- en reken
prestaties van deze leerlingen blijven achter in vergelijking met de 1,25 leerlingen 
elders in het land. Vooral de 1,25 leerlingen op de noordelijke concentratiescholen 
presteren zwak. 

In de evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid is van een relatie tussen schoolken-
merken en leerprestaties nauwelijks sprake (Mulder et al., 1997). Bovendien heeft de 
omvang van de voorrangsfaciliteiten geen invloed op leerprestaties en blijkt zelfs dat 
naarmate een school meer formatie ontvangt de prestaties lager zijn. OVB doel
groepleerhngen presteren ook zwakker naarmate zij oververtegenwoordigd zijn op 
scholen en in schoolklassen. Het feit dat het Onderwijsvoorrangsbeleid nauwelijks 
effect heeft gehad zou voor een gedeelte te wijten zijn aan vage, soms tegenstrijdig, 
geformuleerde beleidsdoelstellingen, en de afwezigheid van regels en controle met 
betrekking tot de formatiecomponent (Mulder, 1996). 

1.3.5 Visies op onderwijsachterstanden 

De relatie tussen de visie op onderwijsachterstanden en de onderwijskundige aanpak 
die men kiest ter bestrijding van deze achterstanden is onderzocht door Van der Velden 
( 1996). Hij stelde vast dat de onderwijskundige vormgeving die leerkrachten kiezen om 
onderwijsachterstanden tegen te gaan nauw samenhangt met de visie die men hanteert 
op het gebied van oorzaken, doelstellingen en aanpak. Hij concludeerde aan de hand 
van een analyse van OVB-gebiedsplannen dat er drie visies onderscheiden kunnen 
worden: de gelijke kansen opvatting, de collectieve emancipatie opvatting en de re-
formpedagogische opvatting. 

Binnen de gelijke kansen opvatting (ook de term harde kennislijn of meritocratische 
visie wordt hiervoor wel gehanteerd) worden oorzaken van onderwijsachterstanden 
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veelal gezocht in tekorten bij leerlingen of hun ouders (de hiervoor genoemde déficitai
re opvatting over onderwijsachterstanden of deficiethypothese). Deze gelijke kansen 
opvatting heeft als belangrijk kenmerk dat men vooral de nadruk legt op cognitieve 
doelstellingen. De concrete aanpak van de onderwijsachterstanden binnen de context 
van het onderwijs neemt daarom vaak de vorm aan van programma's, die zijn gestart 
om te dienen als compensatie voor de ongunstige leerlingkenmerken. Kenmerkend voor 
deze compensatieprogramma's is tevens dat deze veelal zijn gericht op de cognitieve 
ontwikkeling van de leerlingen en daarom een strakke leerstofgerichte oplossingsstrate
gie voorstaan. 

Binnen de collectieve emancipatie opvatting, ook wel kritische visie genoemd, 
beschouwt men de samenleving als veroorzaker van onderwijsachterstanden. In de 
doelstellingen van het onderwijs neemt daarom maatschappijhervorming een belangrij
ke plaats in met als uiterste gevolg dat de maatschappelijke orde zélf aan verandering 
onderhevig moet zijn. Het bestrijden van onderwijsachterstanden binnen deze visie zou 
daarom veeleer het karakter moeten krijgen van een algehele maatschappelijke hervor
ming, de acceptatie van etnische en culturele pluriformiteit en de verbetering van de 
leefomstandigheden van betrokkenen in plaats van een innovatie die eenzijdig op het 
onderwijs gericht is. 

In de reformpedagogische visie legt men de oorzaken van onderwijsachterstanden 
veeleer bij tekorten in het onderwijs zelf: men is eerder geneigd te spreken van achter
stelling in plaats van achterstand, waarbij de term achterstelling refereert aan processen 
van systematische achterstelling van bepaalde groepen leerlingen in onderwijs en 
samenleving. De doelstellingen die binnen deze visie dominant zijn staan dicht bij de 
doelstellingen zoals genoemd in de Wet op het Basisonderwijs. Kenmerkend voor de 
doelstellingen van de onderwijsvormen binnen deze visie is een nevenschikking van 
cognitieve, sociaal-emotionele, zintuiglijke, motorische ontwikkeling en creativiteits-
ontwikkelmg. Onderwijsachterstanden gaat men te lijf door middel van zogeheten 
activeringsprogramma's: naast het verbeteren van leerprestaties tracht men vanuit deze 
visie tevens binnen het onderwijs gunstiger condities te creëren voor achterstandsleer
lingen. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van de relatie tussen school en thuissi
tuatie door in het onderwijs meer aan te sluiten bij het individu en individuele verschil
len. Van der Velden (1996) noemde onder andere de projecten van het Algemeen 
Pedagogisch Studiecentrum als representant van deze reformpedagogische visie op 
achterstandsbestrijding. 

Ook de ontwerpers en begeleiders van het circuitonderwijs plaatsen het circuitmodel 
binnen de reformpedagogische visie op achterstandsbestrijding, zo constateerden we 
eerder. Aanvankelijk is door de Violenschool het circuitmodel beschreven vanuit de 
centrale doelstellingen van het basisonderwijs - het volgen en uitlokken van de ontwik
keling van leerlingen - (Spoor & Tillema, 1985). De relatie met onderwijsachterstan-
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den werd aanvankelijk niet expliciet aan de orde gesteld. Theoretisch is in een later 
stadium middels een aantal publicaties deze relatie wèl gelegd (Kramer 1994, 1996). 
De ontwerpers van het circuitmodel zijn van mening dat deze vorm van onderwijs alle 
ingrediënten in zich heeft om onderwijsachterstanden, op te heffen dan wel te minima
liseren. In de volgende paragraaf besteden we aandacht aan de uitgangspunten die ten 
grondslag liggen aan het circuitmodel. 

1.4 Circuitonderwijs en ongelijke onderwijskansen 

1.4.1 Inleiding 

De beleidsmatige en financiële context waarbinnen het circuitonderwijs gestalte heeft 
gekregen en nog krijgt was het Onderwijsvoorrangsbeleid en is het huidige Gemeente
lijk Onderwijsachterstandenbeleid. Verkregen middelen worden ingezet om het circuit-
model vorm te geven, uit te bouwen en de implementatie ervan te coördineren. 
In deze paragraafwerken we de visie op onderwijs en ongelijkheid die ten grondslag 
ligt aan het circuitmodel verder uit. Deze visie is eerder aangeduid als een reformpeda-
gogische visie op onderwijsachterstanden, waarbij cognitieve, sociaal-emotionele, 
zintuiglijke, motorische en creativiteitsontwikkeling gelijktijdig aan de orde komen. De 
aanpak van het onderwijs is erop gericht om schoolse prestaties te verbeteren binnen 
een voor achterstandsleerlingen gunstig leerklimaat. 

In de onderwijsvisie van het circuitmodel spreekt men niet van achterstanden, maar van 
achterstelling. Binnen- en buitenschoolse mechanismen kunnen verantwoordelijk 
gesteld worden voor deze achterstelling en zorgen ervoor dat leerprestaties en school-
welbevinden van bepaalde groepen leerlingen negatief beïnvloed worden. Deze mecha
nismen worden beschouwd als de belangrijkste veroorzaker van onderwijsachterstan
den, ze worden ondersteund door direct betrokkenen (ouders, buurt en leerkrachten), 
zijn gelegitimeerd door algemene maatschappelijke opvattingen en resulteren onder 
andere in een afhankelijke opstelling tegenover de school, lage verwachtingen of een 
negatieve beeldvorming van leerkrachten over leerlingen en vervreemding van de 
onderwijsinhouden. 

De maatschappelijke legitimatie van deze mechanismen is volgens de ontwerpers van 
het circuitmodel vooral gebaseerd op de deficietopvatting: de opvatting dat achterstand 
wordt veroorzaakt door tekorten in de opvoeding. 
Door de ontwerpers van het circuitmodel wordt achterstand van leerlingen echter niet 
beschouwd als een tekort, maar als een resultaat van een proces van systematische 
achterstelling (Kramer, 1996). De term achterstand verwijst naar een situatie, achter
stelling is een proces. Dit proces behelst een ingewikkeld samenspel van negatieve 
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invloeden vanuit verschillende onderdelen van de samenleving waarmee leerlingen 
worden geconfronteerd en kan alleen worden gekeerd als het wordt doorbroken. 
In de onderbouwing van de uitgangspunten van het circuitmodel kenmerken de ontwer
pers van het model de leefsituatie van achterstandsgroepen als volgt: het ontbreken van 
keuzes en eigen invloed en de ervaring van minder waard zijn, met als gevolg een 
negatieve zelfconceptie met een duidelijk besef van dit gevoel van minderwaardigheid. 
De wijze waarop mensen hun situatie beleven heeft gevolgen voor het gedrag van 
mensen. 
Door toepassing van de uitgangspunten van het circuitmodel is men binnen het onder
wijs in staat tegenkeuzes te bieden. Hierbij gaat men uit van drie dilemma's: keuze 
versus afhankelijkheid, positieve versus negatieve leerkrachtverwachtingen en herken
ning versus vervreemding. Het stimuleren van initiatieven en het bieden van keuzemo
gelijkheden, gebaseerd op de belevingswereld en interesse van leerlingen, vormen de 
kern van de didactische principes van het circuitmodel en worden verondersteld een 
positieve uitwerking te hebben op het affectief en cognitief fiinctioneren van de leer
lingen in de school. Bij leerkrachten probeert men bovendien een bewustwordingspro
ces in gang te zetten, waarbij het beeld dat leerkrachten zich vormen van leerlingen en 
de verwachtingen die daarop zijn gebaseerd centraal staan. Ten derde tracht men op 
circuitscholen de afstand tussen de school- en thuiscultuur te verkleinen door in het 
onderwijs aansluiting te vinden bij de thuissituatie van leerlingen. 
In de volgende paragrafen worden de tegenkeuzes binnen de drie dilemma's nader 
uitgewerkt en theoretisch ingekaderd en zullen we ingaan op de effecten die men met 
de toepassing van deze tegenkeuzes wil bewerkstelligen. 

/ 4 2 Keuze versus afliankehjkheid 

Het eerste dilemma, gekarakteriseerd als keuzes versus afliankelijkheul, verwijst naar 
de onderwijskundig-didactische vormgeving van het circuilonderwijs en veronderstelt 
positieve resultaten bij leerlingen. 

Volgens de ontwerpers van het circuitmodel zijn ouders en leerlingen uit sociaal achter
gestelde milieus geneigd zich afhankelijk op te stellen ten opzichte van het onderwijs. 
Dit beschouwt men als een van de achterstellingsmechanismen die verantwoordelijk 
zijn voor onderwijsachterstanden. Ouders onderkennen weliswaar de noodzaak van 
onderwijs voor de verdere beroepsloopbaan, maar zijn tevens geneigd afstand te nemen 
van het schoolse gebeuren vanwege onbekendheid met en angst en verlegenheid voor 
school, vaak nog gevoed door eigen (negatieve) onderwijservaringen (Kramer 1994, 
1996). Ze leggen de verantwoordelijkheid voor zowel cognitieve als sociaal-emotionele 
ontwikkeling bij de school. Deze afhankelijkheid wordt overgedragen op de leerlingen 
en door de school in stand gehouden. De ontwerpers van het circuitmodel zijn van 
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mening dat het nemen van initiatieven en het ontplooien van zelfstandigheid niet in alle 
milieus en culturen vanzelfsprekende vaardigheden zijn die kinderen worden aan
geleerd. Men vindt het echter wèl voorwaarden voor het succesvol doorlopen van de 
onderwijsloopbaan. Veelal laten gebruikte methoden weinig ruimte voor eigen initia
tief, demotivatie zou hiervan het gevolg zijn. 
Het klassikale systeem bood nauwelijks mogelijkheden om hier door middel van diffe
rentiatie naar doel, inhoud, niveau, werkwijze en tempo op adequate wijze mee om te 
gaan. Zwakke leerlingen werden in een uitzonderingspositie geplaatst, doordat extra 
aandacht zich vaak vertaalde in herhaling, zo concludeerden de ontwerpers van het 
circuitmodel. Dit kon gepaard gaan met emotionele en motivationele problemen, uit
mondend in gedragsproblemen. Bovendien zorgde de vaak autonome opstelling van 
leerkrachten ervoor dat oplossingen voor problemen waarmee leerkrachten in hun 
dagelijks functioneren werden geconfronteerd sterk persoonsgebonden waren. 
In het circuitmodel staat de keuze centraal. Door het bieden van keuzemogelijkheden 
pretendeert het circuitmodel leerlingen te stimuleren in het nemen van initiatieven; 
betrokkenheid neemt toe wanneer kinderen zelf hebben gekozen voor een activiteit. De 
groepssamenstelling is steeds wisselend. Keuzevrijheid betekent dat leerlingen controle 
krijgen over het eigen handelen. Veel leerlingen uit de OVB-doelgroepen zijn opge
voed met het besef dat deze controle niet mogelijk is, dat voor hen gekozen wordt, in 
plaats van dat ze zelf kunnen kiezen. Om die reden is het hebben van een keuze zo 
belangrijk. Het zelf kiezen zou een bevrijdend gevoel geven en een positieve impuls 
betekenen voor de eigenwaarde en zelfredzaamheid van leerlingen. Volgens de ontwer
pers van het circuitmodel is het van belang dat leerkrachten het alleenrecht op deskun
digheid willen opgeven. Hierbij moeten ook ouders serieus genomen worden en begel
eiding krijgen op hun weg naar zelfbeschikking. Leerlingen worden door leerkrachten 
begeleid in het nemen van initiatieven, het dragen van verantwoordelijkheden en het 
stimuleren van het eigen denken. 

De hierboven geschetste zienswijze en de voorgestelde oplossingsstrategieën wijzen 
sterk in de richting van reformpedagogische onderwijshervormingen en vemieuwings-
ideeën uit de sociaal-democratie. Voorstellen voor differentiatie, keuze en verbreding 
van het onderwijsaanbod zijn omarmd (zie onder andere Van Kemenade, 1999; War-
dekker, 1994), en bekritiseerd (zie bijvoorbeeld Jungbluth, 1987; Leune, 1983). 
Tesser (1992, p. 25) zegt in zijn inventarisatie van OVB-activiteiten hierover het vol
gende: 

Een nieuwe poging lot differentiatie binnen de klas, speciaal voor leerlingen uit de OVB-doelgroe
pen, is het Circuit Model De leerstof wordt hierbij opgesplitst in kleine eenheden die leerlingen 
op verschillende plaatsen in de klas in de vorm van een circuit achtereenvolgens kunnen afwerken. 
[ ] Toch is het de vraag of het voor leerlingen uit de OVB-doelgroepen een goed alternatief is 
Differenlialievormen vragen in de meeste gevallen veel zelfstandige verwerking van de leerstof 
Daar hebben juist leerlingen uit de OVB-doelgroepen moeite mee In de praktijk leidt differentiatie 
dan ook vrijwel altijd tot vergroting van verschillen tussen leerlingen 
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Van Kemenade (1999) onderstreepte dat, teneinde de sociaal-culturele afstand van 
achterstandsleerlingen ten opzichte van het onderwijs te overbruggen, onderwijsgeven
den didactisch en inhoudelijk kunnen inspelen op deze afstand door een verbreding van 
het vormingsaanbod, echter onder gelijktijdige bewaking van het niveau. 
Jungbluth (1987) noemde zaken als doelverbreding, integratie van leerstofgebieden en 
individualisering niet voor de hand liggende remedies tegen het achterblijven van grote 
groepen leerlingen in de kernvakken. Leune (1983) benadrukte dat onderwijs dat 
gefundeerd is op een pluriform vormingsprincipe het gevaar in zich herbergt dat het 
voorbij gaat aan de betekenis van de cognitieve vorming van leerlingen. 
Reezigt (1993) besteedde in haar onderzoek aandacht aan differentiële effecten van 
differentiatiemodellen, maar kon niet vaststellen dat differentiatie in negatieve zin zou 
doorwerken in de prestaties van achterstandsleerlingen. 
Guldemond ( 1994) onderzocht in hoeverre prestaties van individuele leerlingen afhan
kelijk zijn van prestaties van groepsgenoten in het geval van homogene en heterogene 
groepsformaties. Hij stelt dat met een homogene groepsindeling leerkrachten impliciet 
een signaal geeft van zijn of haar verwachtingspatroon jegens een leerling. De leerling 
presteert conform het gemiddelde niveau van de groep. Dit heeft een negatief effect op 
de ontwikkeling van leerprestaties van vooral de zwakke presteerders. In homogene 
groepen is het groepseffect sterk aanwezig; in heterogene groepen is dit niet het geval. 

In de didactische principes van het circuitmodel gaat men uit van differentiatie en 
keuze, in steeds wisselend samengestelde groepen (heterogeniteit). 
Er is geen sprake van doelverlaging, omdat de hoeken onderling qua doelstelling gelijk 
zijn. Uit observaties in een aantal schoolklassen is gebleken dat leerkrachten met de 
toepassing van het circuitmodel concreet gevolg geven aan de uitgangspunten van het 
circuitmodel, door instructie en begeleiding vooral individueel te laten plaatsvinden en 
leerlingen vooral individueel of in groepen met nadruk op eigen verantwoordelijkheden 
te laten werken (Van der Sluijs, 1996). Leerlingen en leerkrachten bleken naar verhou
ding minder tijd aan met-taakgericht gedrag te besteden dan in andere onderzoeken. De 
veronderstelde effecten op leerlingen hebben een cognitieve en affectieve component: 
men verwacht dat toepassing van de didactische principes van het circuitmodel een 
positief effect zal hebben op het welbevinden van leerlingen en zal resulteren in een 
verbetering van de prestaties van achterstandsleerlingen. 

1.4.3 Leerlingbeelden en leerkrachtverwachtingen 

Een tweede dilemma waarop het circuitmodel is gebaseerd kunnen we omschrijven als 
positieve versus negatieve leerlingbeelden en leerkrachtverwachtingen. Het betreft hier 
de beeldvorming en de verwachtingen die leerkrachten hebben van de leerlingen. 
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Het beoogde effect van de tegenkeuze die men met de toepassing van het circuitmodel 
realiseert richt zich in eerste instantie op leerkrachten. 

In de ideeën achter het circuitmodel is de mate van milieubepaaldheid van het beeld dat 
leerkrachten hebben van leerlingen een belangrijk issue. Leerkrachten vormen zich een 
beeld van de cognitieve en sociale kwaliteiten van leerlingen. Deels zal dit beeld over
eenkomstig de feitelijke kwaliteiten zijn, deels zal het beïnvloed worden door de kennis 
die de leerkracht heeft over de sociaal-culturele achtergronden van de leerlingen. 
Weinig waardering en lage verwachtingen in het onderwijs leiden tot een negatief 
zelfbeeld en slechte leerprestaties bij leerlingen: leerlingen zullen zich gaan gedragen 
conform de verwachtingen die de omgeving van ze heeft (self-fulfilling prophecy). Een 
van de beoogde effecten van het circuitmodel is de leerkrachten bewust te maken van 
de wijze waarop leerlingbeelden tot stand komen en de invloed die deze beelden heb
ben op streefniveaus en op het verloop van de schoolloopbanen van leerlingen. 

Het belang van leerkrachtverwachtingen is als eerste aangetoond door Rosenthal en 
Jacobson ( 1968) in hun onderzoek naar de effecten van leerkrachtverwachtingen op de 
intellectuele ontwikkeling van leerlingen. Zij stelden in hun onderzoek naar de effecten 
van leerkrachtverwachtingen op intellectuele prestaties van leerlingen vast dat de 
verwachtingen van leerkrachten omtrent de prestaties van leerlingen kunnen gaan 
werken als een self-fulfilling prophecy. Leerkrachtverwachtingen bepalen de wijze 
waarop leerkrachten omgaan met leerlingen. 
Dit laatste kan vervolgens de prestaties van leerlingen beïnvloeden (zie o.a. Good & 
Brophy, 1978). 

Ook in Nederlands onderzoek is aangetoond dat het niveau dat wordt nagestreefd bij 
een leerling onder andere wordt gevoed door het beeld dat de leerkracht heeft (zie o.a. 
Jungbluth, 1985; Van der Hoeven-van Doomum, 1990). De inschatting die leerkrach
ten maken van de vaardigheden van kinderen blijkt niet los te staan van het sociaal 
milieu van de leerlingen. Jungbluth concludeerde dat het leerhngbeeld, dat samenhangt 
met sekse- en milieukenmerken van leerlingen, van invloed is op de aard van het 
onderwijsaanbod. Voor de allochtone doelgroepleerlmgen onderzocht hij de relatie 
tussen leerhngbeeld en prestatieverschillen: milieu-gerelateerde prestatieverschillen 
kunnen worden verklaard door leerkrachtverwachtingen en doeldifferentiatie (Jung
bluth, 1993). Hij sprak zelfs van een cumulatief effect van deze milieu-specifieke 
verwachtingspatronen die leerkrachten hebben van leerlingen over de leerjaren heen. 
Dit kan uiteindelijk leiden tot een milieuspecifiek prestatieniveau en behoorlijke mi-
lieuverschillen aan het eind van de schoolloopbaan. Mechanismen in het onderwijs zelf 
vergroten verschillen tussen de sociale milieus die aan het begin van de schoolloopbaan 
aanwezig zijn. 
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Van der Kley (1983, 1990) onderzocht de relatie tussen leerlingbeelden, leerkrachtge
drag en interactiepatronen tussen leerlingen en leerkrachten. Leerkrachtverwachtingen 
bleken milieuspecifiek te zijn en op basis van vooringenomen milieuspecifieke beeld
vorming bleken leerkrachten over te gaan tot een differentiële behandeling van leerling
en. 
Ook in het schooleffectiviteitsonderzoek kwamen positieve leerkrachtverwachtingen 
naar voren als een van de kenmerken die kunnen bijdragen tot leerwinst: aandacht dient 
te worden besteed aan de wijze waarop deze verwachtingen naar de leerlingen worden 
uitgedragen (Meijnen, Smink, Ledoux & Robijns, 1991). 

Het proces van vooringenomen milieuspecifieke leerkrachtverwachtingen dat resulteert 
in lage verwachtingen van leerlingen uit lagere sociale milieus en dito gedrag van 
leerlingen kan volgens de ontwerpers van het circuitmodel worden stopgezet door de 
leerkracht bewust te maken van het feit dat deze mechanismen voorkomen, bijvoor
beeld door nascholing en het expliciet ervan aan de orde stellen in docent-opleidingen. 
Het circuitmodel als organisatievorm biedt leerkrachten de mogelijkheid het gedrag 
binnen een gewijzigde onderwijsleersituatie te veranderen, aangezien onderwijsgeven
den meer tijd kunnen vrijmaken voor observatie, begeleiding en extra instructie. 

14 4 Herkenning versus vervreemding 

Een derde dilemma heeft betrekking op de aansluiting tussen de school- en de thuissitu
atie van leerlingen. De doelstelling die men hiermee wil realiseren richt zich op het 
verkleinen van de afstand tussen school en thuis. 
Volgens de ontwerpers van het circuitmodel is men m het onderwijs geneigd de normen 
en waarden van de dominante blanke middenklasse-cultuur als uitgangspunt te nemen. 
Voor veel kinderen sloten vakinhouden en onderwijsvormen niet aan bij hun eigen 
belevings- en ervaringswereld en culturele achtergronden. Het klassikale onderwijs 
bleek vaak eng-cogmtief van aard en weinig aansprekend voor kinderen uit achter
standsgroepen. 

Om die reden achten de ontwerpers van het circuitmodel het van belang onderwijs af 
te stemmen op de specifieke leerlingpopulatie van de school. Door een actieve betrok
kenheid van onderwijsgevenden bij de vormgeving van het circuitonderwijs, voorlich
ting aan ouders en een intensieve ouderparticipatie (bijvoorbeeld bij het samenstellen 
van circuits) wordt scholen de mogelijkheid geboden dit principe te realiseren. De 
eigen leefsituatie en interesse van de leerling wordt als uitgangspunt genomen. Het 
onderwijs wordt hierdoor herkenbaar en krijgt meer betekenis voor de leerlingen. 
Verschraling van het leeraanbod kan worden tegengegaan door bij de samenstelling van 
de vakinhouden alle facetten van een vak- of vormingsgebied te betrekken, rekening 



34 Achterstandsbestnjding door circuilonderwijs 

houdend met de interesse van de leerlingen. Dit alles vereist inzicht in de leefsituatie 
van de leerlingen. 
Omdat verwachtingen die ouders en kinderen hebben van de school en het schoolse 
leren haaks kunnen staan op wat de school biedt, dient men gezamenlijk te werken aan 
een duidelijke omschrijving van de problemen waarmee de school geconfronteerd 
wordt. Deze omschrijving kan bestaan uit een situatie-analyse. Alle betrokkenen (leer
krachten, directie, bestuur en ouders) moeten zich hierin kunnen vinden (Kramer, 1994, 
1996). Vooral de kloof tussen thuis- en schoolcultuur zal centraal moeten staan in een 
dergelijke analyse. 

Ook in de onderwijssociologie is aandacht besteed aan het belang van aansluiting 
tussen school- en thuiscultuur. Zo heeft Bemstein ( 1971 ) in zijn analyses van de relatie 
tussen spraak, taal en sociaal milieu gewezen op het verschil in codesystemen tussen 
school en gezin, waarbij onder code verstaan wordt het sociale regelsysteem dat taal 
en spraak reguleert. Uit zijn analyses bleek dat er twee codesystemen bestaan, de 
beperkte en de uitgebreide code. In het onderwijs en in de hogere sociale milieus is de 
uitgebreide code de norm, in de lagere sociale milieus heerst de beperkte code. Het 
verschil in code verwijst naar de functionaliteit van taal en spraak in bepaalde contex
ten. Zo is bijvoorbeeld de verklaring voor de dominantie van de beperkte code in de 
lagere sociale milieus te vinden in de aard van de werkomstandigheden waaronder de 
ouders moeten werken. In veel gevallen is daar uitgebreide communicatie niet nodig 
of niet functioneel. Een bepaald taalgebruik en het daaraan gerelateerde regelsysteem 
raakt ingeslepen en verwordt tot norm, ook in de thuissituatie, zeker voor zover genera
ties in een zelfde soort beroepensfeer blijven. 

Ook andere auteurs hebben gewezen op de samenhang tussen opvoedingspatronen, 
sociaal milieu en schoolloopbanen (zie onder andere Peschar & Wessehngh, 1995). 
Vooral culturele opvoedingspatronen lijken van invloed te zijn op schoolloopbanen. 
Kohn (1969), bijvoorbeeld, heeft met zijn medewerkers de toon gezet met zijn cross
cultureel onderzoek naar waardepatronen en opvoedingswaarden. Bowles en Gintis 
(1976) hebben met hun studie naar onderwijs onder kapitalistische verhoudingen een 
uitbreiding van dit soort onderzoek kunnen realiseren door een relatie te leggen tussen 
waardepatronen en de aard van de werkomstandigheden en (met name de mate van 
zelfstandigheid in het beroep). 

De andere kant van de relatie school- en thuiscultuur concentreert zich op de verwach
tingen van leerkrachten over schoolse voorwaarden voor leren bij ouders en leerlingen. 
Opvattingen over onderwijs en leren van ouders, kinderen en leerkrachten komen zo 
in het centrum van de belangstelling te staan. In zijn analyse van opvattingen over 
onderwijs wees Denessen ( 1999) op het belang van congruentie tussen gezin en school. 
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Hij bestudeerde opvattingen over onderwijs en leren van de Nederlandse bevolking en 
besteedde daarbij vooral aandacht aan het verschil in leerstof- en leerlinggenchtheid. 
De inhoudelijke typering van de inrichting van het onderwijs die hij hanteerde stoelt 
nadrukkelijk op de door Bernstein (1971) onderscheiden concepten classification en 
framing. 

Met de term classification doelde Bernstein op de mate waarin sprake is van een string
ente scheiding tussen onderwijsgebieden of onderwijsinhouden. Een sterke mate van 
classification wijst op een strakke scheiding tussen leergebieden. Een curriculum 
waarbij sprake is van een integratie van leergebieden daarentegen vormt een indicatie 
van een zwakke classification. Het concept frame hanteerde Bernstein voor de duiding 
van de pedagogische relatie, waarbij een sterke mate van framing verwijst naar een 
stringente scheiding en machtsrelatie tussen leerkracht en leerling. 

Denessen onderscheidde enerzijds een dimensie, gericht op het product - leerstof of 
kwalificatie - en anderzijds een meer procesgeoriënteerde dimensie - vormings- of 
leerlmggericht -. Een leerstofgerichte oriëntatie verwijst naar een curriculum met een 
sterke classification en framing; een leerlinggenchte oriëntatie kent een zwakke classi
fication en framing. In dat verband onderzocht hij ook de relatie tussen opvattingen en 
achtergrondkenmerken van leerkrachten en ouders. Hij concludeerde onder andere dat 
er een samenhang bestaat tussen sociale klasse en de mate van leerstofgenchtheid. 
Hogere sociale klassen (waaronder ook leerkrachten) blijken minder belang te hechten 
aan leerstofgerichtheid dan lagere sociale klassen. Verschillen in leefstijlen tussen 
leerkrachten en ouders waren verantwoordelijk voor het verschil in leerstofgerichtheid 
van ouders en leerkrachten. 

Laosa (1984) suggereerde m een hypothetisch model dat leerlingen uit hogere sociale 
milieus interactieprocessen beheersen die in de scholen gangbaar zijn en dientengevol
ge bevoordeeld zijn boven leerlingen die hierover niet beschikken. Hij ging uit van een 
relatie tussen de mate waarin er overeenkomsten zijn tussen interactiepatronen op 
school en thuis en leerprestaties van leerlingen. Ook Denessen vond empirische onder
steuning voor de verwachting dat onderwij sop vattingen van leerkrachten het meest 
overeenkomen met die van ouders uit de hogere sociale klasse. 

De ontwikkelaars van het circuitmodel leggen nadrukkelijk een relatie tussen de 
school- en thuissituatie. Het stimuleren van ouderbetrokkenheid en het aanbieden van 
herkenbare onderwijsinhouden en onderwijsvormen zou een positief effect hebben op 
het welbevinden en de prestaties van leerlingen. Voor leerlingen is het van belang dat 
zij op school een cultuur aantreffen die congruentie vertoont met de thuiscultuur. Deze 
congruentie zal naar de mening van de ontwerpers van het circuitmodel bewerkstelligen 
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dat leerlingen, doordat ze in een herkenbare omgeving functioneren, zich prettiger 
zullen voelen op school en daardoor komen tot betere leerprestaties. 

1.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk hebben we aandacht besteed aan de theoretische inbedding van het 
circuitmodel. Aanvankelijk gestart als ontwikkelingsproject in het kader van de integra
tie kleuter- en lager onderwijs eindjaren zeventig is het circuitmodel uitgemond in een 
onderwijsmodel dat wordt toegepast ter bestrijding van onderwijsachterstanden in het 
basisonderwijs. Centraal staan keuzes die leerlingen kunnen maken voor het werken 
in hoeken. In deze hoeken treffen ze onderwijsmateriaal aan, circuits genaamd, die op 
grond van een aantal overwegingen en criteria, door leerkrachten zijn ontwikkeld, deels 
in samenwerking met ouders. 
Het circuitmodel is een onderwijsvernieuwing die beschreven kan worden vanuit een 
onderwijssociologische traditie, waarin ongelijke onderwijskansen centraal staan. In 
het kort zijn twee hoofdlijnen beschreven op basis waarvan oorzaken van onderwijs
achterstanden kunnen worden geïnterpreteerd. 

Binnen de deficietopvatting-weTden oorzaken van onderwijsachterstanden bezien m het 
licht van een 'gebrekkig' opvoedingsklimaat en diende de school vooral tekorten in de 
opvoeding te compenseren. Als reactie hierop bracht men met het differentie-denken 
onder de aandacht dat er geen sprake was van tekorten of gebrekkigheid, maar dat taal 
en cultuur van achterstandsgroepen even rijk waren als die van overige groeperingen. 
Volgens de reproductiethese is onderwijs een instituut dat ongelijke maatschappelijke 
verhoudingen reproduceert. De inrichting van het onderwijs en het handelen van leer
krachten daarbinnen is gebaseerd op de dominante cultuur van de blanke middenklasse 
en werkt belemmerend voor de mogelijkheden van opwaartse mobiliteit van groepen 
die niet tot deze middenklasse behoren. 

Het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB), vanaf 1997 het Gemeentelijk Onderwijsachter
standenbeleid (GOA), heeft tot doel onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van 
sociaal-economische of sociaal-culturele omstandigheden van leerlingen te verminde
ren dan wel op te heffen. Het vormgeven en uitbouwen van het circuitonderwijs is één 
van de activiteiten die met behulp van middelen uit het Onderwijsvoorrangsbeleid 
gestalte hebben gekregen. 

Systematische evaluaties van het Onderwijsachterstandenbeleid laten tot op heden 
echter nauwelijks positieve verworvenheden zien. Zowel in onderwijssociologisch 
onderzoek en grootschalige beleidsevaluaties alsmede uit het schooleffecti viteitsonder-
zoek is steeds weer de hardnekkigheid van het probleem gebleken. 
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De connectie tussen ongelijke onderwijsachterstanden en het circuitmodel wordt aan
gebracht vanuit drie dilemma's die omschreven zijn als keuze versus afhankelijkheid, 
positieve versus negatieve leeriingbeelden en leerkrachtverwachtingen, en herkenning 
versus vervreemding. De tegenkeuzes die betrokkenen hierin maken met de toepassing 
van het circuitmodel hebben respectievelijk betrekking op de volgende doelstellingen: 
[1] de onderwijskundig-didactische uitwerking van het model in de vorm van een 

differentiatiemodel waarbij keuze voor leerlingen centraal staat (§ 1.4.2); 
[2] het tegengaan van negatieve milieuspecifieke beelden en verwachtingen van leer

krachten over leerlingen (§ 1.4.3) en 
[3] het realiseren van onderwijs dat aansluit bij de oriëntaties in de thuissituatie van 

leerlingen (§ 1.4.4). 
In dit onderzoek gaan we na of de hierboven beschreven doelstellingen van het circuit-
onderwijs zijn gerealiseerd. Resultaten worden mede bepaald door de mate waarin het 
circuitmodel in de scholen en schoolklassen operationeel is. In het volgende hoofdstuk 
wordt getracht deze operationaliteit van de vernieuwing zichtbaar te maken. 





Institutionalisering van 
onderwij svernieuwingen 

2.1 Inleiding 

Het bestuderen van veranderingsprocessen en het vaststellen van de effecten daarvan 
gebeurt de laatste decennia binnen twee onderzoekstradities: het schooleffectiviteitson-
derzoek (zie o.a. Reynolds et al., 1994; Scheerens& Creemers, 1996; Creemers, 1997) 
en het innovatie-onderzoek (zie o.a. Miles & Ekholm, 1987, Huberman & Miles, 1984; 
Fullan, 1982; 1991 ; Hall & Hord, 1987; Van den Berg & Vandenberghe, 1981; 1984; 
1988; 1995; Lagerweij & Haak, 1994). Het schooleffectiviteitsonderzoek richt zich 
vooral op het meten van outputkenmerken (leerprestaties en ontwikkelingen daarvan) 
gerelateerd aan achtergrondkenmerken. Verschillen in output tracht men te verklaren 
uit schoolorganisatie- en schoolklasgebonden kenmerken. Uit onderzoeken zijn indica
toren geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op de schooleffectiviteit. 

Het innovatie-onderzoek heeft vooral tot doel het identificeren van strategieën en 
factoren (zowel intern als extern) die een bevorderende dan wel een belemmerende 
invloed kunnen hebben bij de invoering van onderwijsvernieuwingen (Hopkins, 1995), 
vaak gebaseerd op ervaringen uit het schooleffectiviteitsonderzoek (Creemers, 1997). 

Sinds de jaren negentig wordt in toenemende mate aandacht besteed aan een koppeling 
tussen effectiviteits- en innovatie-onderzoek (zie in dit kader bijvoorbeeld Reynolds, 
Bollen, Creemers, Hopkins, Stoll & Lagerweij, 1996). Centraal hierin staat de gedachte 
dat het schooleffectiviteitsonderzoek aan de onderwijspraktijk middelen en doelen 
aanreikt voor schoolverbetering. 

Een van de aandachtspunten hierbij is dat effectief gebleken schoolkenmerken niet 
zonder meer in alle situaties toepasbaar zijn. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat min 
of meer logische veronderstellingen (zoals veronderstelde effecten van vernieuwingen 
op leerprestaties) en met een duidelijke probleemdefinitie of beoogde effecten als 
uitgangspunt fungeren voor schoolverbeteringsprojecten. 

Een ander aandachtspunt uit het schooleffectiviteitsonderzoek is de nadruk op context-
specificiteit. Niet zonder meer is een in de ene organisatie effectief gebleken vernieu
wing te transformeren naar een andere organisatie. 
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Vaak beginnen onderwijsinstellingen met de invoering van een onderwijsvernieuwing 
zonder deze eerst te toetsen aan de eigen specifieke behoeften en organisatorische 
context (Reynolds et al., 1996). 
Creemers ( 1997) geeft aan dat schooleffectiviteit op verschillende niveaus in de school
organisatie plaatsvindt: op het niveau van de leerlingen (bijvoorbeeld motivatie, intelli
gentie, sekse en sociaal-economische achtergrond), en schoolklas (methoden, groepe-
nngsvormen en dergelijke). Een nauwe samenwerking tussen het schoolklas- en het 
schoolorganisatiemveau is van belang teneinde de effectiviteit van een organisatie te 
vergroten (Fullan, 1990, 19952). In het geval van onderwijsvernieuwingen dienen 
betrokkenen op alle niveaus actief te zijn en het belang van de vernieuwing te onder
schrijven. 

Naast de noodzaak van het zorgvuldig omschrijven van de beoogde effecten vanuit een 
probleemdefinitie in relatie tot specifieke kenmerken van de vernieuwing op de ver
schillende niveaus in de schoolorganisatie, kunnen effecten van een innovatie op leer-
lingniveau niet los worden gezien van de intensiteit waarmee betrokkenen vorm geven 
aan de vernieuwing. Een succesvol verloop van het implementatieproces is nog geen 
garantie voor een blijvend duurzaam gebruik van een vernieuwing, laat staan voor 
duurzame effecten (Miles, 1983; Hord & Hall, 1986). 
Niet alleen weerstanden tegen onderwijsvernieuwingen en de aard van de vernieuwing 
als zodanig maar ook het proces dat tot doel heeft de vernieuwing een duurzame plaats 
te geven in de schoolorganisatie kan debet zijn aan het ontbreken van de gewenste 
effecten (Fullan & Miles, 1992). Onder schijnbaar gelijke condities zal een vernieu
wing in de ene school blijvend een plaats krijgen, in een andere school kan na enige tijd 
een vernieuwing volledig zijn verdwenen. Het proces dat tot doel heeft een vernieu
wing duurzaam op te nemen in de schoolorganisatie wordt het proces van institutionali
sering genoemd (Hord & Hall, 1986; Miles, 1983; Miles, Ekholm & Vandenberghe, 
1987). Pas als een vernieuwing structureel onderdeel wordt van de school- en klas
se-organisatie kunnen ook gevonden effecten beschouwd worden als duurzaam. 
Ook de bestudering van de effecten van het circuitmodel dient bezien te worden in dit 
licht. We verwachten een relatie tussen de mate waarin het circuitmodel operationeel 
of geïnstitutionaliseerd is en de mate waarin beoogde effecten zijn bereikt. 

In dit hoofdstuk gaan we in op de wijze waarop we deze operationahteit of institutiona
lisering zichtbaar kunnen maken en welke organisatorische of contextuele condities in 
dit kader bevorderlijk dan wel belemmerend werken. Allereerst beschrijven we vanuit 
twee benaderingen indicatoren van institutionalisering. Vervolgens geven we een 
overzicht van gebleken samenhangen tussen deze indicatoren en determinerende con
textuele factoren. Tenslotte besteden we aandacht aan de wijze waarop vanuit het 
perspectief van institutionalisering het circuitmodel kan worden bestudeerd. 
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2.2 Plaatsbepaling van het begrip institutionalisering 

Geïnstitutionaliseerde praktijken zorgen voor duidelijkheid in het dagelijks handelen, 

niet alleen binnen het onderwijs, maar in talloze andere sociale contexten. De sociologi

sche betekenis van het begrip institutionalisering verwijst naar een verduurzaming van 

waarden: 

de bewuste poging lot of hel onbewuste proces van verduurzaming van normen, waarden of 
doelstellingen, die in hun meest verregaande vorm weerslag vinden in een structuur (zie Thur-
lings, Schreuder, Hoof, Nelissen & Janssen 1980, ρ 114) 

Elementen van deze structuren (instituties) kunnen als volgt worden omschreven: 

Instituties hebben continuiteli, dat wil zeggen het menselijk handelen voltrekt zich conform de 
institutionele voorschriften, als ZIJ door de betrokken mensen in eerbied, d ι als moreel bin
dend worden aanvaard (Thurlings et al, 1980, ρ 18) 

Ook binnen het onderwijsinnovatie-onderzoek neemt het begrip institutionalisering 

sinds enkele jaren een belangrijke plaats in. Het wordt beschouwd als de voltooiing van 

het vernieuwingsproces. In het innovatieproces kunnen we een drietal subprocessen 

onderscheiden die onderling nauw met elkaar verband houden (Huberman & Miles, 

1984; Miles et al., 1987; Miles & Ekholm, 1991; Fullan, 19933; Lagerweij & Haak, 

1994). Figuur 2.1 toont de onderlinge samenhang van deze processen. 

\ \ 
) implementatie j institutionalisering j 

.1 

lijd-

Figuur 2 I - De relatie tussen innovatie-subprocessen (bron · 

Miles, Ekholm & Vandenberghe, 1987, ρ 245) 

Het eerste subproces dat we kunnen onderscheiden is de initiatie. Betrokkenen zijn dan 

vooral bezig met het voorstellen van nieuwe ideeën of plannen, het mobiliseren van 

energie en het nemen van het formele besluit om met een verandering te beginnen. 

Gedurende de overgang naar de implementatie vindt een omslag plaats van het organi

satorisch plannen van de vernieuwing naar voortgang, problemen en zorgen die ont

staan. Planning tijdens deze fase is vooral gericht op actieve inbreng en deelname van 
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gebruikers. Tijdens het subproces van implementatie gaat de aandacht uit naar het 

invoeren van nieuwe ideeën, activiteiten of programma's. 

Binnen het subproces van institutionalisering (ook wel incorporatie of routinisatie 

genoemd) is vooral stabilisatie en continuering van de geïmplementeerde vernieuwing 

van belang. Daarnaast dienen ook op bestuurlijk niveau garanties te komen voor bud

gettaire behoefte, training van nieuw personeel en vervanging van materialen. 

Hoewel grofweg een tijdpad valt aan te brengen in het innovatieproces, is de onderlinge 

samenhang tussen de drie onderscheiden subprocessen niet lineair. Ieder subproces 

leidt niet alleen naar het volgende subproces, maar ligt hierin als het ware al ingebed. 

Het subproces van institutionalisering kan al vroeg in het innovatieproces een aanvang 

nemen. 

Tot in de jaren tachtig werd bij onderzoek van onderwijsvernieuwingen vooral de 

nadruk gelegd op het initiatie- en implementatieproces. Institutionalisering als fase na 

de implementatie, waarbij het accent ligt op de integratie van de vernieuwing in de 

organisatie-structuur en het denken en handelen van betrokkenen heeft sinds het mid

den van de jaren tachtig meer aandacht gekregen. 

Definities van institutionalisering verwijzen allemaal naar termen als aanpassing, 

integratie en stabilisatie. Ekholm en Trier, (1987) omschreven institutionalisering als. 

een stabiele modificatie van een organisatie, naar processen, producten en capaciteiten daarbin
nen, met als doel deze te verbeteren 

Wanneer deze processen, producten en capaciteiten routinematig worden toegepast en 

door gebruikers worden geaccepteerd als normaal en duurzaam, dan kan gesteld wor

den dat de vernieuwing is ingebed in het organisatorische raamwerk en regels. Miles 

& Ekholm definieerden institutionalisering als volgt: 

een ontwikkelingsproces binnen organisaties dal plaatsvindt tijdens en na de implementatie van 
een vernieuwing Het resulteert in stabilisatie en continuïteit van de vernieuwing (Miles & Ek
holm 1991, ρ 3) 

Huberman & Miles (1984) gaven zes mogelijke resultaten aan de hand waarvan de 

voortgang van het innovatieproces kan worden waargenomen. Zij noemen achtereen

volgens (p. 187 e.V.): 

Stabilisatie van gebruik het beheersingsniveau van de vernieuwing en de mate waarin deze 
is ingebed in het didactisch handelen 
Gebrmkspercentage het aantal gebruikers in relatie tot het aantal potentiële gebruikers (een 
maat voor interne verspreiding van de vernieuwing) 
Institutionalisering de mate waarin de vernieuwing is ingebed in de schoolorganisatie 
Effecten bij leerlingen resultaten bij leerlingen als gevolg van de vernieuwing 
Veranderingen in professionele kwaliteiten van de gebruikers 
Job-mobiliteit verandering van posities van gebruikers, zowel intcm als extern 
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Op het moment dat een vernieuwing in een school duurzaam is opgenomen zal aan de 
hand van deze mogelijke indicatoren duidelijk worden of de vernieuwing effect heeft 
(Lagerweij & Haak, 1994). 

Indicatoren van institutionalisering worden in de literatuur doorgaans op twee niveaus 
beschreven: op het niveau van de organisatie (in het bijzonder vanuit een structureel-
functionalistisch perspectief) en op het niveau van het individu (waarbij men vooral een 
individueel-cultureel perspectief hanteert). We omschrijven deze benadering als institu
tionalisering op individueel niveau. 

De benadering waarbij veranderingen vanuit het organisatie-perspectief worden bezien 
vatten we hier samen onder de noemer: de institutionalisering op organisatieniveau 
(zie o.a. Miles et al. 1987). Het doel van vernieuwing is het creëren en stabiliseren van 
nieuwe organisatorische structuren, die het mogelijk maken een constante aanpassing 
en vernieuwing van curricula en instructie te realiseren (Anderson & Stiegelbauer, 
1994). 

Bij andere auteurs staat een benadering centraal die meer gericht is op individueel-
culturele aspecten van de vernieuwing. Het individu zien men als de belangrijkste 
eenheid van verandenng. Verandering beschouwt men als een persoonlijke ervaring. 
Institutionalisering voltrekt zich vanuit dit gezichtspunt in belangrijke mate bij indivi
duele betrokkenen (Van den Berg & Vandenberghe, 1995; Houtveen & Van de Grift, 
1993; Hord & Hall, 1986, Rutherford, 1987; Van den Berg & Sleegers, 1999). 
Institutionalisering vanuit dit perspectief zullen we hier aanduiden als institutionalise
ring op individueel niveau. 

De hierboven beschreven benaderingen kunnen worden beschouwen als complemen
tair, in plaats van tegenstrijdig (Van den Berg & Vandenberghe, 1995). Reacties van 
individuen worden niet alleen beïnvloed door de professionele biografie van personen, 
maar ook door de onmiddellijke werkomgeving en cultuur alsmede door de bredere 
maatschappelijke context. Het innovatieproces voltrekt zich niet in een persoonlijk 
vacuüm, maar het handelen van individuen wordt in grote mate mede-bepaald door de 
cultuur en structuur van de organisatie waarbinnen ze als professionals functioneren 
evenals door relevante externe factoren. De onderscheiden analyseniveaus en de daarbij 
behorende indicatieve factoren dienen te worden geïntegreerd tot een meeromvattende 
en contextspecifieke analyse (Jansen & Van der Vegt, 1990). Voor de bestudering van 
de interactie tussen individu en organisatie hebben Van den Berg & Vandenberghe de 
term transformatie/vernieuwingsbeleid geïntroduceerd. Transformatie verwijst naar: 

Het proces waarbij mensen intensief worden aangesproken op hun individueel vermogen (beschik
bare deskundigheid en energie) en individuele verantwoordelijkheid om de context waann ze leven 
en werken te veranderen (Van den Berg & Vandenberghe, 1995, ρ 37) 
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Clement, Sleegers en Vandenberghe ( 1995 ) hanteren een meer interactiomstische visie, 
waarbij als uitgangspunt dient dat het individu interacteert met de sociale context en 
derhalve de subjectieve beleving van betrokkenen dient te worden geplaatst binnen een 
ruimere institutionele of maatschappelijke context. 
In dit onderzoek zullen we institutionalisering benaderen vanuit twee niveaus. Op het 
niveau van de individuele leerkracht wordt het accent gelegd op het duurzaam opnemen 
van de vernieuwing in het denken en handelen. Op het niveau van de organisatie is er 
sprake van institutionalisering als de vernieuwing duurzaam wordt opgenomen en 
ingebed in de organisatiecultuur en -structuur. 

2.3 Indicatoren van institutionalisering 

In deze paragrafen verkennen we institutionalisering vanuit de benadering op individu
eel niveau en de benadering op organisatieniveau. In dat kader is het onderscheid 
tussen indicatoren en determinanten van institutionalisering van belang. Dit onder
scheid is ontleend aan Ekholm en Trier (1987). Indicatoren kunnen we opvatten als 
factoren die de institutionalisering zichtbaar maken. Determinanten zijn factoren binnen 
en buiten de school die een (causale) relatie vertonen met de indicatoren. 

2 3 I Institutionalisering op individueel niveau 

De bestudering van het proces van institutionalisering op individueel niveau (vanuit 
vooral een individueel-cultureel perspectief) vindt plaats binnen de traditie van het in 
de Verenigde Staten ontwikkeld Concerns-Based Adoption Model (CBAM), in Neder
land aangeduid als het betrokkenheidsmodel. 

Met betrokkenheid wordt gedoeld op vragen, met een min afmeer emotionele onder
toon, die onzekerheid, eventueel weerstand tegen nieuwe situaties en/of veranderingen 
signaleren en die op een of andere wijze door de leerkrachten zullen moeten worden 
opgelost (Van den Berg & Vandenberghe, 1995, p. 20). Betrokkenheid in de vorm van 
deze vragen verwijst hier naar een gepercipieerd gebrek aan competentie om de ver
wachte onderwijsactiviteiten op een verantwoorde wijze uit te voeren. Als zodanig kan 
betrokkenheid worden gezien als functie van de persoon en als een fenomeen dat zich 
individueel manifesteert, maar ook contextueel bepaald wordt. Juist de complementaire 
relatie tussen de subjectieve realiteit enerzijds en de institutionele en maatschappelijke 
context anderzijds beschouwen we als een essentieel aspect van betrokkenheid (Van 
den Berg & Vandenberghe, 1995, p. 312). 
Betrokkenheid wordt steeds belangrijker naarmate de druk op leerkrachten en de eisen 
die aan leerkrachten worden gesteld toenemen. De gevolgen hiervan voor leerkrachten 
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kunnen zich onder andere uiten in meer manifeste vragen over de eigen competentie. 
Onderwijsinnovatieprocessen (in toenemende mate noodzakelijk als gevolg van maat
schappelijke ontwikkelingen) kunnen de betrokkenheid van leerkrachten bij het uitvoe
ren van hun taken beïnvloeden. Het betrokkenheidsmodel maakt het mogelijk om de 
ontwikkeling die leerkrachten doormaken bij de invoering van een vernieuwing in kaart 
te brengen. Het biedt een kader om vast te stellen in welke fase de leerkracht zich 
bevindt en op welke manier het leerkrachthandelen zich verhoudt tot de vernieuwing. 
In de filosofie van het betrokkenheidsmodel is het vernieuwingsproces voltooid wan
neer de vernieuwing is opgenomen in de functionele structuur van de organisatie (Van 
den Berg & Vandenberghe, 1981; Vandenberghe, 1987). De onderwijsgevende wordt 
als belangrijkste onderzoekseenheid beschouwd en zo ook de ontwikkeling in betrok
kenheid die de leerkracht doormaakt en het niveau waarop een vernieuwing wordt 
gebruikt. 
Het betrokkenheidsmodel kent vier componenten (Hall & Hord, 1987): 

1 Stages of concern (vragenlijst over de fasen van betrokkenheid) Hall & Rutherford, 1976, 
Van den Berg & Vandenberghe, 1981, 1995, Van den Berg & Ros, 1998, 

2 Levels of use (het interviewinstrumentarium voor het bepalen van hetgebruiksmveau vaneen 
vernieuwing) Hall & Hord, 1975, Van den Berg & Vandenberghe, 1981, 

3 Innovation configurations (een procedure ter vaststelling van innovatie-configuraties) Hall 
& Loucks, 1978, 

4 Intervention taxonomy (een procedure voor onderzoek naar begeleidingsinterventies) Hall, 
Zigarmi & Hord, 1979 

Institutionalisering kan zichtbaar worden gemaakt aan de hand van de intensiteit waar
mee een leerkracht betrokkenheid vernieuwing - stages of concern - ervaart bij de 
vernieuwing (Houtveen & Van de Grift, 1993). 

Hall & Hord (1987) gaan er van uit dat er sprake is van institutionalisering als een 
individu de vernieuwing daadwerkelijk gebruikt, gebaseerd op de uitgangspunten van 
de gebmiksniveaus vernieuwing - levels of use - . 
In het onderstaande zullen we aandacht besteden aan deze twee indicatoren van institu
tionalisering op individueel niveau (fasen van betrokkenheid en gebmiksniveaus). 

Fasen en intensiteit van betrokkenheid 

Het duiden van veranderingsprocessen in een organisatie vereist begrip voor wat er 
gebeurt met individuen die betrokken zijn bij de verandering. Voor betrokkenen is de 
verandering in hoge mate een persoonlijke ervaring en is er sprake van een ontwikke
ling van gevoelens en vaardigheden met betrekking tot de verandering. Voortdurende 
informatie over het veranderingsproces kan gebruikt worden om het management en 
de implementatie van het veranderingsproces te vergemakkelijken. De ontwikkeling 
van betrokkenheid van onderwijsgevenden was al onderwerp van onderzoek eindjaren 
zestig (Fuller, 1969). Fuller onderzocht de verandering in betrokkenheid van onderwijs-
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gevenden in relatie tot de duur van het leraarschap en conceptuahseerde deze ontwikke
ling in drie fasen: 

1 non-concem (pre-teacher phase) in deze fase beslaat er over het algemeen geen of weinig 
betrokkenheid met betrekking tot ondenvijs-specifieke kenmerken, 

2 concern with self (early teaching phase) de betrokkenheid in deze fase is over het algemeen 
gericht op de persoon van de leerkracht zelf Verborgen vragen als 'waar sta ik als leerkracht' 
en wat meer openlijke vragen als· 'ben ik wel geschikt' komen in deze fase aan de orde, 

3 concerns with pupils (late leaching phase) de betrokkenheid van de leerkrachten ncht zich in 
deze fase op de leerling, onder andere op het gebied van leerlingresullaten, het bepalen van 
doelen en het evalueren van het eigen handelen in relatie tot het presteren van leerlingen 

Betrokkenheid wordt gezien als een functie van de persoon. In het betrokkenheidsmo-
del (onder meer gebaseerd op het conceptuele ontwikkelingsmodel van Fuller) is de 
persoon de belangrijkste eenheid voor het vormgeven van veranderingsprocessen in de 
school. Een onderwijsgevende maakt een aantal fasen door, wanneer hij of zij gecon
fronteerd wordt met een onderwijsvernieuwing. 
Allereerst gaat het om inzichten die betrekking hebben op eigen kennis en vaardighe
den die nodig zijn om te werken met de vernieuwing. Deze vorm van betrokkenheid 
wordt de zelfbetrokkenheid (self-concem) genoemd. 
Als de vernieuwing daadwerkelijk wordt ingevoerd richt de leerkracht de aandacht op 
het noodzakelijke handelen om de vernieuwing adequaat in praktijk te brengen. In deze 
fase staat de taakbetrokkenheid (task-concem) centraal. 
Uiteindelijk, nadat voldoende inzicht is verworven in de aspecten van de vernieuwing 
en de onderwijsgevende in staat is met de vernieuwing te werken, zal de aandacht 
vooral uitgaan naar veranderingen die moeten worden aangebracht om de vernieuwing 
nauwer te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van leerlingen, leerkracht of 
schoolorganisatie. Het accent ligt dan op samenwerking: de anderbetrokkenheid 
(impact-concem). 

Voor de Nederlandse situatie is de vragenlijst stages of concern, zoals ontwikkeld door 
Hall, George & Rutherford (1976) aangepast door Van den Berg & Vandenberghe 
(1981). Deze vragenlijst kent zeven subschalen: bewustwording, persoonlijke 
betrokkenheid/informatie, consequenties voor de leerlingen, beheersing, samenwer
king, herziening op basis van ervaringen met leerlingen en herziening. De drie varian
ten van betrokkenheid (zelfbetrokkenheid, taakbetrokkenheid en anderbetrokkenheid) 
hebben geleid tot deze zeven fasen, die in eerste instantie kunnen worden gebruikt voor 
het begeleidend handelen bij onderwijsvernieuwingen. Hiervoor wordt door Van den 
Berg en Vandenberghe een overzicht gegeven van begeleidingsinterventies die men 
kan toepassen in de verschillende fasen. 

Vanwege de instabiliteit van de twee betrokkenheidsschalen (Van den Berg & Ros, 
1998; Van den Berg & Vandenberghe, 1981) hebben Houtveen en Van de Grift een 
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zogenaamde Rasch-schaal ontwikkeld (Houtveen & Van de Grift, 1993). Deze 
Rasch-schaal, genaamd intensiteit van betrokkenheid (IvB), heeft tot doel de intensiteit 
van betrokkenheid bij een onderwijsvernieuwing van leerkrachten in het basisonderwijs 
vast te stellen naar hun eigen waarneming. Respondenten kunnen worden geplaatst op 
de dimensie intensiteit van betrokkenheid. Respondenten en items worden op dezelfde 
dimensie geschaald. De items van de Raschschaal hebben een opklimmende moeilijk
heid. Deze opklimmende moeilijkheid laat een toename van de intensiteit van betrok
kenheid bij onderwijsvernieuwingen zien. De dimensie loopt uiteen van passief kennis 
genomen hebben tot het opnemen van de vernieuwing in de dagelijkse routine. 
De betrouwbaarheid van het meetinstrument is uitvoerig besproken in Houtveen en Van 
de Grift (1983). Bij de constructie van het instrument is in eerste instantie uitgegaan 
van 23 items rond drie meetdoelen, namelijk [1] self-concem: de mate waarin de leer
kracht (naar eigen zeggen) de implicaties van de vernieuwing voor het eigen handelen 
overziet (kennis van de vernieuwing), [2] task-concem: de mate waarin de leerkracht 
het werken met de vernieuwing beheerst (perceptie van vaardigheden) en [3] im
pact-concern: de mate waarin de leerkracht zich de vernieuwing toe-eigent door con
frontatie van de eigen ervaringen met de vernieuwing (toe-eigenen van de vernieu
wing). Dit laatste meetdoel kon met worden gerealiseerd, omdat de items voor impact-
concern niet op dezelfde dimensie geschaald konden worden met de overige items. 
De uiteindelijke schaal bestaat uit zes items over het hebben van kennis over de ver
nieuwing, het weten (opgebouwd uit weten in cognitieve, theoretische zin, en weten, 
omdat men ervaring met de vernieuwing heeft opgedaan) en zes items over het werken 
met de vernieuwing in de klas en de mate van beheersing ervan. 

De intensiteit van de betrokkenheid verloopt als volgt: het kennis nemen van de inhoud 
van de vernieuwing, de praktische implicaties van de vernieuwing voor het eigen 
didactisch handelen overzien, de implicaties van de vernieuwing voor het eigen hande
len doorleefd hebben, de vernieuwing globaal beheersen, het werken met de vernieu
wing in de dagelijkse routine opnemen en uiteindelijk het werken met de vernieuwing 
volledig beheersen (Houtveen & Van de Grift, 1993). Vanaf de op één na hoogste score 
kan begonnen worden met begeleidingsmterventies die gericht zijn op institutionalise
ring. Van den Berg & Vandenberghe ( 1995) wezen echter op het feit dat, vanwege het 
ontbreken van de anderbetrokkenheid in de Rasch-schaal, het perspectief van integratie 
of institutionalisering pas optreedt nadat de hoogste score op de Rasch-schaal is be
haald. 

De samenhang van de fasen van betrokkenheid of de intensiteit van betrokkenheid van 
individuen met overige culturele en structurele factoren binnen onderwijsinstellingen 
is in diverse onderzoeken vastgesteld (Clement et al., 1995; Geijsel, Van den Berg & 
Sleegers, 1995a). 
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Clement et al. hebben de professionaliteit van leerkrachten gerelateerd aan het betrok-
kenheidsmodel. Professionaliteit refereert aan controle, flexibiliteit en verantwoording. 
De oriëntatie van de leerkracht op de kerntaken (functioneren in de klas) vertoont 
overeenkomsten met de zelf- en taakbetrokkenheid, de anderbetrokkenheid refereert 
aan het functioneren van de leerkracht als lid van de schoolorganisatie. Hun stelling is 
dat naarmate leerkrachten zich ontwikkelen in de richting van de anderbetrokkenheid, 
zij meer in staat zullen zijn het niveau van de eigen klas te overstijgen en meer gericht 
zullen zijn op collega's. 
Empirische bevindingen doen vermoeden dat docenten zich tijdens vernieuwingen 
vooral oriënteren op hun primaire taken, gezien de relatief lage score die docenten 
hebben op de samenwerkingsschaal (zie o.a. Van den Berg & Vandenberghe, 1981). 
Omdat samenwerking en collegialiteit kenmerken zijn van een uitgebreide professiona
liteit, betekent dit dat leerkrachten tijdens vernieuwingsprocessen een beperkte profes
sionaliteit bezitten. Innovaties zullen meer kans van slagen hebben naarmate de profes
sionaliteit en betrokkenheid van leerkrachten zich ontwikkelen in de richting van 
samenwerking en collegialiteit. 
Geijsel et al. (1995a) onderzochten de relatie tussen innovatief vermogen van scholen 
en de intensiteit van betrokkenheid. Innovatief vermogen is vastgesteld op basis van 
de concepten samenwerking van leerkrachten, transformatief leiderschap en lerende 
organisatie binnen de context van de schoolorganisatie. Zij stelden vast dat leerkrachten 
van hoog-innovatieve scholen hoger scoren op de schaal intensiteit van betrokkenheid 
dan leerkrachten van laag-innovatieve scholen. 

Gebruiksniveaus 

Volgens Hall en Hord (1987) kan institutionalisering worden vastgesteld aan de hand 
van het niveau waarop leerkrachten de vernieuwing gebruiken. Deze gebruiksniveaus 
(levels of use) zijn ontleend aan het hierboven beschreven betrokkenheidsmodel en 
kunnen worden vastgesteld door middel van een interviewinstrumentarium. Elk niveau 
van gebruik kent specifieke gedragingen. 
Men onderscheidt de volgende niveaus: oriëntatie, bestaande uit: afwezigheid van 
gebruik [0]; oriëntatie op de vernieuwing [I]; voorbereiding op de vernieuwing [II]; 
mechanisch gebruik van de vernieuwing [III]; routinematig gebruik van de vernieu
wing [IV-a] en integratie, bestaande uit de niveaus: verfijning [IV-b]; integratie [V]; 
herziening van de vernieuwing op basis van ervaring [VI]. 
Integratie van de vernieuwing in het denken en handelen van de leerkracht (institutio
nalisering) begint op niveau IV-a, waarbij sprake is van routinematig gebruik. 
Voor het vaststellen van de gebruiksniveaus heeft Van Vierssen (1989) dit interview
instrumentarium vertaald in een schriftelijk af te nemen instrument, waarbij de leer-
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kracht zelf moet aangeven welke niveau-omschnjving het beste past bij de manier 

waarop men de vernieuwing uitvoert. 

Van Vierssen vat de categorieën van de gebruiksniveaus op als een ordinale schaal met 

de aantekening dat het niveau 0 (geen gebruik) buiten beschouwing gelaten dient te 

worden en dat de niveaus I (oriëntatie) en VI (herziening) de neiging hebben naar 

elkaar toe te trekken. Dit laatste punt wijt Van Vierssen aan het feit dat niveau VI in 

feite een hernieuwde oriëntatie op de vernieuwing betekent. 

Omdat de uitgangspunten van beide instrumenten op analoge opvattingen berusten 

wordt theoretisch samenhang verondersteld tussen de concepten betrokkenheid en 

gebruiksniveaus (Van den Berg & Vandenberghe, 1995). Figuur 2.2 geeft een schema

tische weergave van de veronderstelde samenhang. 

on/n . III/IVA , IVB/V gebruiksniveaus 

oriëntatie organisatie verfijning 

Figuur 2 2 - yeronderstelde samenhang tussen intensiteit van betrokkenheid 
en gebruiksniveaus bij succesvolle implementatie (In Geijsel, Van den 
Berg, Ter Beek & Sleegers, 1995\ ρ 168) 

Men veronderstelt dat implementatietrajecten binnen het gearceerde gebied moeten 

blijven om succesvol te zijn: de fase van institutionalisering (niveau IV-a en hoger) 

dient in elk geval samen te gaan met de hoogste schaalwaarde op de Rasch-schaal. 

Onderzoek naar de samenhang tussen de Rasch-schaal intensiteit van betrokkenheid en 

de gebruiksniveaus leidt tot de conclusie dat er een lineaire relatie bestaat tussen beide 

concepten. Het niveau van integratie laat een instabiele score zien op de schaal intensi

teit van betrokkenheid. Dit zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat de anderbetrok-

kenheid niet in de schaal is opgenomen. Bij meerdimensionele vernieuwingen blijkt de 

samenhang afte nemen (Geijsel, Van den Berg, Ter Beek & Sleegers, 1995b). 
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2.5 2 Institutionalisering op organisatieniveau 

Het hierboven beschreven betrokkenheidsmodel richt zich op het individu binnen de 

organisatie tijdens vernieuwingsprocessen en besteedt weinig aandacht aan de organi

satiegebonden aspecten van vernieuwingsprocessen (Seashore Louis & Miles, 1979). 

Het betrokkenheidsmodel gaat volgens Seashore Louis en Miles teveel uit van onder

wijsinstellingen als loosely coupled systemen, waarbij schoolklassen als losse onder

delen van de schoolorganisatie worden beschouwd en leerkrachten als autonoom func

tionerende personen daarbinnen. Teveel nadruk op persoonlijke ontwikkeling van 

leerkrachten zou het gevaar in de hand kunnen werken dat een vernieuwing verdwijnt 

met het vertrek van een leerkracht. Seashore Louis en Miles beschouwen het individue

le niveau weliswaar als een belangrijke aanvulling, het niveau van de organisatie mag 

daarbij echter niet genegeerd worden. Het is van belang het proces van institutionalise

ring tevens te bestuderen vanuit het niveau van de (school)organisatie. 

Vanuit deze benadering wordt institutionalisering omschreven als: 

lnstitutionali7ation, like any developmental process, is an assimilation of change elements into a 
structured organization, modifying the organization in a stable manner Institutionalization is 
thereby a process through which an organization assimilates an innovation into its structure (Ek
holm & Trier, 1987,ρ 13) 

De kern van deze definitie is de wederzijdse aanpassing: de vernieuwing wordt aan

gepast aan de behoefte en wensen van de school; de schoolorganisatie verandert nood

zakelijkerwijs om de vernieuwing een plaats te kunnen geven. Institutionalisering 

verwijst derhalve naar een stabiele aanpassing van de organisatie met als doel deze 

organisatie (of onderdelen ervan: processen, producten of capaciteiten) te verbeteren. 

Vanuit deze invalshoek kan institutionalisering structuralistisch en behavioristisch 

benaderd worden (Ekholm & Trier, 1987). Structuralistisch, wanneer gesproken wordt 

van een structurele opname van de vernieuwing in de organisatie (de vernieuwing 

neemt geen speciale plaats meer in) en behavioristisch, wanneer de vernieuwing is 

ingebed in de organisatiecultuur. Hierbij wordt organisatiecultuur, in tegenstelling tot 

de hierboven beschreven benadering van institutionalisering op individueel niveau, 

gedefinieerd op het niveau van het collectief (gemeenschappelijke visie en een collec

tieve support van de vernieuwing). 

Daarnaast kan bij de bestudering van institutionalisering een onderscheid gemaakt 

worden naar karakteristieken van een vernieuwing. Zo is er sprake van karakteristieken 

die altijd van invloed zijn op institutionalisering (invariants) en karakteristieken die 

incidenteel van invloed zijn, afhankelijk van de aard van de vernieuwing (variants). 

Als invariants worden genoemd: de unieke lokale geschiedenis van de school, de 

politieke, culturele en sociale dimensie van het institutionalisermgsproces. 
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Variants zijn aspecten van institutionalisering die te maken hebben met kenmerken van 
de vernieuwing, zoals: inhoud, diepte, reikwijdte, verspreiding, oorsprong (bottom-up 
of top down), conflict potentieel (afstand tussen oude en nieuwe praktijken) en tenslotte 
de tijd die nodig is om het hele proces te doorlopen. 
Een vernieuwing dient zich duurzaam te verankeren in de organisatie om niet met 
bepaalde personen na enige tijd te verdwijnen. Hiervoor vinden we in de theorie een 
aantal indicatoren (Ekholm & Trier, 1987). 
Allereerst is er sprake van institutionalisering wanneer zowel binnen als buiten de 
school onderhandeld wordt, soms formeel, soms informeel, over de continuering van 
de vernieuwing (negotiation). 
Daarnaast is het van belang dat zowel tijd, materialen en personeel worden toegewezen 
om de vernieuwing duurzaam m de organisatie in te bedden (resources). 
Een volgend aspect wordt omschreven als rise in legitimacy. Tijdens het werken met 
de vernieuwing raken de leerkrachten er in toenemende mate mee vertrouwd: de ver
nieuwing wordt legitiem, wanneer het nauwelijks meer nodig is leerkrachten extra te 
motiveren en de vernieuwing geaccepteerd raakt als iets wat bij de school hoort. Niet 
meer de leerkrachten die met de vernieuwing werken, maar zij die er niet mee werken 
worden beschouwd als buitenstaanders. De vernieuwing is norm geworden in de 
school. De vernieuwing is geïnstitutionaliseerd als deze als normatief bindend wordt 
ervaren. 

Institutionalisering wordt vervolgens geïndiceerd door het scheppen van stabiele condi
ties om de voortgang van de vernieuwing te waarborgen. De vernieuwing dient niet 
meer afhankelijk te zijn van bepaalde personen, specifieke organisatorische arran
gementen en tijdelijke middelen (organizational conditions). 
De laatste indicator wordt omschreven als diminishing visibility (toenemende formalise
ring). Het 'nieuwe' zal uiteindelijk verdwijnen als iets dat in het verleden heeft plaats
gevonden en de vernieuwing zal worden beschouwd als iets dat bij de school hoort. 
Langzamerhand zullen dan ook de begeleidingsinterventies afnemen. 

2.4 Determinanten van institutionalisering 

In het innovatieproces zijn factoren aan te wijzen die een voorspellende waarde kunnen 
hebben of als precondities gelden voor de mate van institutionalisering. Mogelijke 
causale verbanden tussen institutionalisering en relevante vemieuwingskenmerken zijn 
in diverse onderzoeken bestudeerd en in kaart gebracht (Ekholm & Trier, 1987; Miles 
& Seashore Louis, 1987). Hoewel veel van deze vemieuwingskenmerken kunnen 
variëren met de aard van de vernieuwing is op basis van beschikbare case-studies naar 
het proces van institutionalisering een overzicht gemaakt van kemvanabelen die moge-
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lijkerwijs een positieve invloed uitoefenen op het proces van institutionalisering. Deze 
kemvanabelen kunnen we opvatten als determinanten van institutionalisering. Met 
determinanten doelen we op factoren die mogelijkerwijze een causale relatie vertonen 
met de mate van institutionalisering, zoals aangeduid door de indicatoren. 
In de literatuur worden verschillende overzichten gegeven van determinerende factoren 
van institutionalisering, gebaseerd op theoretische en empirische overwegingen. Er is 
sprake van de nodige raakvlakken bij de uitwerking van de determinanten. Hoewel de 
indeling kan variëren afhankelijk van de gekozen invalshoek, is de inhoud grotendeels 
gelijk. 
Ekholm en Trier (1987) geven een indeling van determinanten in: politiek-organisato-
nsche context, sociale context en culturele context. Ze zijn tot deze indeling gekomen 
op basis van de uitkomsten van een internationaal seminar, georganiseerd voor de 
bestudering van het concept institutionalisering. 

Miles en Seashore Louis ( 1987) hebben een overzicht gegeven van de tot dusver voor 
institutionalisering relevante gebleken determinanten op basis van empirische bevin
dingen, die zij hebben ondergebracht in vier hoofdcategorieën: kenmerken van de 
vernieuwing, interne context, externe context en vernieuwingsproces. Deze relevant 
gebleken determinanten van institutionalisering zijn opgenomen in onderstaand over
zicht. 

\ KENMERKEN VAN DE VERNIEUWING 
A Kwaliteit 
1 Objectief 

Beproefd succes, invloed van onderzoek 
Duidelijkheid begrijpelijk, gebruik ondubbelzinnig bewezen, duidelijk uitgewerkt, geprogrammeerde 
(planmatige) benadering Past bij kader van praktijkbeoefenaar (realiteitswaarde en bruikbaarheid) 

2 Subjectief: 
Relatief voordeel verbetering l o ν vroegere praktijk. Subjectieve vaststelling van kwaliteit 

Β Centraliteit 
Nauw verbonden met de kem van de orgamsatieactiviteiten, zoals curriculum en schoolklasacliviteiten, 
organisatie van leeromgeving in de school 

C Belangrijkheid 
1 Strekking ruimer, complexer, met-alledaags in de school 
2 Schaal een relatief groot deel van de staf is erbij betrokken, beïnvloed het hele (sub)systeem. 
3 Omvang mate waarop beslag wordt gelegd (vereist in de aanvang significante veranderingen m de 

gebruikers) 
4 Specifieke hoedanigheid, duidelijkheid van doelen 
D Passendheid 

Overeenstemming met doelen, structuur, procedures, waarden, cultuur, managementfilosofie, sociaal-
economische condities plaatselijke organisatie (school of district, firma, agentschap) Soms 
'bruikbaarheid', 'uitvoerbaarheid' of'geschiktheid'. 

II INTERNE CONTEXT 
A Organisatiecultuur 
1 Vemieuwingsgeschiedems, eerder succes, vooral met gelijksoortige vernieuwing, afwezigheid van 

'buitenissig' eerder gebruik, afwezigheid van mislukte veranderingspogingen in het verleden 
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2 Ontvankelijkheid sfeer, normen die uitdrukking geven aan openheid t o ν verandering 
3 Collegialiteit/samenwerking goede werkrelaties/eenstemmigheid tussen leerkrachten onderling, en tus

sen leerkrachten en bestuurders 
4 Vakkundigheid meer nadruk op onderwijs dan op bureaucratie lagegraad van vormelijkheid, en meer 

nadruk op oordeel van deskundigen dan op regels 
Β Organisatiestructuur 
1 Stabiliteit redelijke continuïteit van personeel, met name bestuurders, en van de middelenstroom 
2 Middelen beschikbaarheid van plaatselijke, met-tijdelijke gelden, die vereist zijn voor blijvend 

gebruik, organisatorische speling Dit houdt ook in de gedachte dat er een minimale stnjd is voor mid
delen (lussen de verschillende toepassingen van de vernieuwing) 

3 Algemene capaciteiten bekwame staf en voldoende gelden en faciliteiten om de verandering uit te voe
ren Weinig gebrek aan menskracht zowel menskracht als vakbekwaamheid is in voldoende male aan
wezig in relatie tot de eisen die de vernieuwing slell 

4 Ondersteunend vermogen hel vermogen om uitdrukking te geven aan betrokkenheid bij de innovatie 
over de hele organisatie, besluitvormingsstructuren die deze betrokkenheid met in de weg staan 

5 Probleemoplossend vermogen 
6 Koppeling matige koppeling/coördinatie tussen de onderdelen van de school, onderlinge afhankelijk

heid tussen de delen 
C Organisatorische druk 
1 Behoefte een erkend probleem, behoefte, chronische problemen bij de dienstverlening of een crisis, 

waarvoor de vernieuwing oplossingen kan bieden Komt tegemoet aan de behoefte van managers 
2 Steunen aanwezigheid van een of meer invloedrijke personen, die actieve belangstelling tonen voor 

de vernieuwing, sponsors (Voorstanders kunnen ook voorzien in bepaalde aspecten van projectleider
schap, zoals het zorgen voor ondersteuning en het aandragen van voorwaarden voor vroegtijdig ge
bruik) 

3 Bestuurlijke druk uitoefenen van druk, stellen van eisen en verlangens 

III EXTERNE CONTEXT 
A Passendheid 

Overeenstemming tussen vernieuwing enerzijds en belangen, doelen en ideologieën van samenleving, 
overheid of exteme groeperingen anderzijds 

Β Stabiliteit 
Relatieve afwezigheid van plaatselijke onrust, crisis of problemen 

C Druk uit de omgeving 
Wettelijke of andere exteme vereisten of opdrachten, met name wanneer deze schappelijk, soepel, etc 
zijn en gepaard gaan met ondersteuning Dit houdt in arbeidsvoorzieningen, marktvragen 

D Ondersteuning van de samenleving 
(Zwakke relatie, mogelijkheid dat veto-effecten waarschijnlijk meer voorkomen dan hulp l b ν de 
institutionalisering) 

E Ondersteunende infrastructuur 
Exteme faciliteiten (bijvoorbeeld telefoon, computernetwerken, wegen) die meehelpen aan de versprei
ding van de verandering 

IV VERNIEUWINGSPROCES 
A Leiderschap en leiding geven 
1 Scherpzinnig projectleiderschap deskundig in het vooruitlopen op en plannen van institutionalisering 

vanaf het begin 
2 Stabiel projectleiderschap aanhoudende betrokkenheid en aandacht 
3 Coördinatietaken- en mechanismen taken, leiders, groepen of bijeenkomsten speciaal belast met het 

stroomlijnen (integreren) van het verandenngsproces 
4 Duidelijkheid van doelen beeld van de duurzame verandering 
Β Interactie/participatie 
1 Interactie overvloedige mogelijkheden om te praten over de verandering met collega's en bestuurders, 

algehele informatie, meer gebondenheid en coördinatie dan 'losse koppeling' 
2 Participatie betrokkenheid van de gebruiker bij beslissingen over planning, ontwerp en invoering 
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C Realisatie en aanmoediging 
1 Ondersteuning van bestuurders directe aanwijzingen van acceptatie en continuering van de vernieu

wing, o a uitoefenen van druk, vergezeld van toekenning van middelen 
2 Ondersteuning van werkgroepen: (normen, die de veranderingspoging ondersteunen, versterken) 
3 Begeleiding in het spoor houden van de voortgang van implementatie en institutionalisering, vergezeld 

van corrigerende handelingen Signaleren en corrigeren van fouten -maar geen systematische, formele 
evaluatie, die de neiging heeft de verandering in twijfel te trekken 

4 Zicht op programma-gerelateerde activiteiten (internen extern) ze zijn opgemerkt en bekend bij velen 
5 Verenigbaarheid van oude en recentelijk in dienst genomen staf Aangenomen dat de onlangs in dienst 

genomen staf nauw betrokken is bij de vernieuwing. 
6 Regelmatig gebruik van de vernieuwing 
7 Beloningen terugkoppeling, stimulansen en aanmoediging voor de gebruikers positieve 

belomng/kostenbalans (netto-voordeel) Er bestaan waarschijnlijk verschillen in evenwicht hiervan op 
de verschillende organisatieniveaus 

8 Het ontwikkelen van betrokkenheid en steun openbare kansen om de verandering te bekrachtigen en 
'zich in te kopen' in de verandering gedurende de invoering, vermindering van weerstand, verwerven 
van politieke steun (zowel intem in de school -beroepskrachten- als extern) 

9 Aanpassing van de vernieuwing herdefinieren ervan om tegemoet te komen aan problemen, behoeften 
van gebruikers 

D Technische assistentie 
Hel bevorderen van scholing van de bestaande staf en training van nieuwe deelnemers, verschaft uit 
interne middelen of tijdelijke exteme middelen Kan beschouwd worden als Overdracht' van nieuwe 
vaardigheden, waarden, etc,, als training om gebruikersvaardigheden en vertrouwdheid met nieuwe 
structuren en programma's te verkrijgen, als raadgevend bij het oplossen van problemen 

E. Stabilisatie 
1 Implemenlatiesucces de vernieuwing (kan een algemeen proces zijn, maar ook specifieke toepassingen 

of producten) wordt effectief uitgevoerd, wanneer m de ogen van gebruikers en anderen positieve 
resultaten worden bereikt (een eerste vereiste, maar niet toereikend) 

2 Uitbreiding van gebruik bredere verspreiding van het gebruik van de vernieuwing over de 
school/district, uitbreiden van het programma binnen de organisatie Ook verspreiding over organisa
ties Zowel interne als externe verspreiding draagt bij aan het vergroten van de geldigheid, het als 
vanzelfsprekend aannemen 

3 Schrappen van oude (vervangen) praktijken. 
4 Inbedding het uitdrukkelijk (expliciet) inpassen van de vernieuwing in het curriculum, rooster, 

organisatiestructuur en procedures Met name organisatorische verandering om de vernieuwing een 
plaats te geven, dit houdt ook in het idee van 'koppelen' of'integreren' van programma en organisatie 
Het opnieuw vormgeven aan de dagelijkse gang van zaken in de organisatie om de vernieuwing in te 
lijven Kan ook worden gezien als hel overbrengen van verantwoordelijkheden van het tijdelijk project
systeem naar het permanent systeem 

5 Toewijzing van middelen tijd, deskundigheid en geld, nodig voor het routinematig functioneren 
worden ingezet voor lopende en toekomstige jaren Dit idee is impliciet in de passages/cycli over 
meling van routinematig functioneren voorgesteld door Yin (1978) In wezen, hel nemen van voor-
zorgsmaalregelen voor periodieke (steeds terugkerende) kosten die de vernieuwing met zich meebrengt 

(Bron Miles & Seashore Louis, 1987, pp. 38-40) 

De hierboven beschreven kemvariabelen zijn voor de Nederlandse situatie geoperatio
naliseerd en gerelateerd aan institutionalisering op klas- en schoolniveau (Raemaekers 
6 Veenman, 1994). Institutionalisering is in dit onderzoek geoperationaliseerd aan de 
hand van zelf geconstrueerde items, die betrekking hadden op de inhoud van de onder
zochte innovatie. Blijkens de resultaten van deze studie is de bijdrage van de determi
nanten (kemvariabelen) aan institutionalisering op klasniveau relatief gering (34 pro
cent wordt verklaard door de kemvariabelen tezamen). De kemvariabelen dragen echter 
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relatief veel bij aan de institutionalisering op organisatieniveau: 71 procent van de 
vanantie wordt verklaard. De factoren die tezamen de interne context vormen blijken 
in beide gevallen de meeste samenhang te vertonen met institutionalisering. 

2.5 Samenvatting 

Voor het zichtbaar maken van de operationaliteit van een duurzame vernieuwing 
gebruiken we de term institutionalisering. De sociologische betekenis van institutiona
lisering duidt aan dat iets is geïnstitutionaliseerd indien het als normatief bindend wordt 
ervaren. Binnen de onderwijsinnovatieliteratuur beschouwt men institutionalisering als 
een ontwikkelingsproces binnen organisaties dat plaatsvindt tijdens en na de implemen
tatie van een vernieuwing. Het resulteert in stabilisatie en continuïteit van de vernieu
wing. 

In dit onderzoek hebben we institutionalisering benaderd vanuit twee niveaus. Op het 
niveau van de individuele leerkracht liggen accenten op het duurzaam opnemen van de 
vernieuwing in het denken en handelen. Op het niveau van de organisatie is er sprake 
van institutionalisering als de innovatie duurzaam is opgenomen en ingebed in de 
organisatiecultuur en -structuur. 

We maakten een onderscheid tussen indicatoren en determinanten van institutionalise
ring. Indicatoren duiden institutionalisering aan, maken de institutionalisering zicht
baar; determinanten zijn kenmerken in de schoolorganisatie die een (mogelijke) samen
hang vertonen met de (indicatoren van) institutionalisering. 
Op basis van innovatiehteratuur stelden we vast dat bij de bestudering van het proces 
van institutionalisering twee elkaar aanvullende benaderingen zijn te onderscheiden: 
de benadering van institutionalisering op individueel niveau en de benadering van 
institutionalisering op organisatieniveau. 

Intensiteit van betrokkenheid en het niveau van gebruik van een vernieuwing zijn twee 
concepten op basis waarvan we institutionalisering zichtbaar kunnen maken vanuit de 
benadering van institutionalisering op individueel niveau. 
Vanuit het organisatieniveau is institutionalisering waarneembaar door te kijken naar 
de toenemende formalisering van de vernieuwing, formeel en informeel overleg, orga
nisatorische condities en toenemende legitimatie van de vernieuwing. 
Organisatorische of contextuele condities die blijkens onderzoek een positieve samen
hang vertonen met de indicatoren van institutionalisering hebben we omschreven als 
determinanten van institutionalisering. Hierbij kwamen aspecten met betrekking tot 
kenmerken van de vernieuwing, de interne en externe context en het vernieuwingspro
ces aan de orde. 
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Beoogde effecten van het circuitmodel - zoals omschreven in het vorige hoofdstuk -
zullen naar verwachting toenemen naarmate het circuitmodel op individueel niveau en 
op organisatieniveau meer is geïnstitutionaliseerd. Deze veronderstelde samenhang zal 
in het volgende hoofdstuk worden uitgewerkt in concrete onderzoeksvragen. 



Uitwerking van de probleemstelling en 
opzet van het onderzoek 

3.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de theoretische achtergronden van het circuitmodel 
en de theoretische inkadering van het begnp institutionalisering beschreven In dit 
hoofdstuk wordt allereerst de probleemstelling uiteengelegd in deelvragen Hierbij 
wordt uitgegaan van de driedeling die is aangebracht bij de beschrijving van de achter
gronden van het circuitmodel het toepassen van keuze als didactisch principe, het 
hanteren van positieve leerhngbeelden door leerkrachten en het verbeteren van de 
aansluiting tussen school- en thuiscultuur 
Ook de wijze waarop scholen zijn geselecteerd en de overwegingen die hierbij een rol 
hebben gespeeld zullen worden toegelicht Data zijn verzameld op verschillende ni
veaus leerlingen, ouders en leerkrachten Leerlingen, ouders en leerkrachten uit de 
steekproef zullen getypeerd worden naar achtergrondkenmerken Tenslotte geven we 
een overzicht van de gebruikte onderzoeksinstrumenten en de wijze van normering van 
de gegevens 

3.2 Uitwerking van de probleemstelling 

In de inleiding is de centrale probleemstelling van het onderzoek als volgt gedefinieerd 
zijn leerkrachten in staat door middel van de toepassing van het circuitmodel 
onderwijsachterstanden als gevolg van sociaal-economische of sociaal-culturele om
standigheden van leerlingen op te heffen of te verminderen9 

In het eerste hoofdstuk zijn de tegenkeuzes, die betrokkenen met het toepassen van het 
circuitmodel hebben gemaakt, besproken aan de hand van drie dilemma's Deze te
genkeuzes vormen de drie centrale concepten van het circuitmodel Of, en in hoeverre, 
de resultaten die men hiermee beoogt, zullen worden bereikt is afhankelijk van de mate 
waarin het circuitmodel in scholen duurzaam operationeel is, zo kwam aan de orde in 
het vonge hoofdstuk Deze operationaliteit zal onderzocht worden aan de hand van de 
geformuleerde indicatoren van institutionalisering (op individueel niveau en op organi
satieniveau) 
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We kunnen de probleemstelling uiteenleggen in een verklarende variabele (institutiona
lisering van het circuitmodel) en de beoogde resultaten of afhankelijke variabelen. 
In dit onderzoek zal worden nagegaan in hoeverre gevonden resultaten kunnen worden 
verklaard door de mate waarin het circuitmodel is geïnstitutionaliseerd. 

3 2 1 Onderzoeksvragen en conceptueel model 

institutionalisering 

Allereerst zullen we bestuderen in hoeverre het circuitmodel daadwerkelijk in de scho
len operationeel is. Dit doen we aan de hand van het begrip institutionalisering. We 
brengen de mate waarin het circuitmodel is geïnstitutionaliseerd in verband met facto
ren die mogelijkerwijs een bevorderende of belemmerende invloed hebben op de 
institutionalisering (determinanten van institutionalisering: de m het tweede hoofdstuk 
beschreven key-vanables). Hieruit moet blijken of de voorgestelde indicatoren vol
doende basis bieden om te fungeren als verklarende variabelen voor gevonden resulta
ten. De eerste onderzoeksvraag luidt als volgt: 

1 [a] In welke mate is het circuitmodel institutioneel verankerd in de scholen, 
zowel op individueel niveau als op organisatieniveau? 

[b] In welke mate vertonen de diverse indicatoren voor institutionalisering van 
het circuitmodel een samenhang met de onderscheiden determinanten van 
institutionalisering? 

In de centrale probleemstelling zijn de beoogde resultaten als volgt geformuleerd: 
onderwijsachterstanden als gevolg van sociaal-economische of sociaal-culturele om
standigheden van leerlingen opheffen dan wel verminderen. Beoogde resultaten van het 
circuitmodel richten zich op drie deelgebieden: het bieden van keuzemogelijkheden, 
het realiseren van positieve, niet milieugebonden leerkrachtverwachtingen en het 
verbeteren van de aansluiting tussen school- en thuiscultuur. De realisatie van deze drie 
concepten resulteert in effecten - afhankelijke variabelen - die kunnen worden vastge
steld bij leerlingen (resultaten op cognitief en affectief terrein), leerkrachten (positieve 
leerlingbeelden) en leerkrachten en ouders (aansluiting tussen school- en thuiscultuur), 
waarbij de mate van institutionalisering steeds zal fungeren als achterliggende verkla
rende variabele om het daadwerkelijke effect van het circuitmodel te kunnen vaststel
len. In het onderstaande werken we dit uit. 

Figuur 3.1 brengt de theoretisch veronderstelde samenhangen schematisch in beeld. 
Institutionalisering van het circuitmodel wordt verondersteld een direct effect te hebben 
op de realisering van de drie centrale concepten. Daarnaast gaat er een indirect effect 
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uit van positieve leerhngbeelden en een verbeterde aansluiting tussen school- en thuis-
cultuur (herkenning) op het affectief en cognitief functioneren van leerlingen. 

institutionalisering circuitmodel 
indicatoren-determinanten 

positieve leerhngbeelden 
(de milieubepaaldheid van leerhngbeelden) 

herkenning 
(onderwiisonentalie van leerkrachten en ouders) 

keuze 
(veronderstelde aflectieve en cognitieve *• ' 
resultaten bij leerlingen) 

Figuur 3 1- Causaal model theoretisch veronderstelde verbanden 

In het onderstaande besteden we aandacht aan de onderzoeksvragen die betrekking 
hebben op de drie centrale concepten. Allereerst gaan we in op de veronderstelde 
indirecte effecten - positieve leerhngbeelden en aansluiting tussen school- en thuiscul-
tuur - om vervolgens over te gaan tot beoogde resultaten bij leerlingen. 

Leerhngbeelden 

In het eerste hoofdstuk hebben we aandacht besteed aan de milieubepaaldheid van het 
beeld dat leerkrachten hebben van leerlingen en de relatie hiervan met het niveau dat 
leerkrachten nastreven voor leerlingen of de wijze waarop de leerkracht leerlingen 
behandelt in de schoolklas. Uit onderzoek is gebleken dat deze beelden vaak niet alleen 
gebaseerd zijn op aanleg van leerlingen, maar tevens verband houden met het milieu 
van herkomst en/of het geslacht van leerlingen. In de theoretische oriëntatie van het 
circuitmodel wordt dit verschijnsel onderkend en streeft men ernaar leerkrachten be
wust te maken van dit fenomeen. 
In het onderzoek is leerkrachten gevraagd leerlingen te beoordelen op grond van 15 
leerlingconstructen. Onder constanthouding van het intelligentieniveau van leerlingen 
kan worden vastgesteld in welke mate de sociale herkomst of het geslacht van leerlin
gen een rol heeft gespeeld bij de beeldvorming en in hoeverre dit samenhangt met de 
institutionalisering van het circuitmodel. 
De tweede onderzoeksvraag luidt als volgt: 
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2 [a] In hoeverre hangt het beeld dat leerkrachten m circuitscholen hebben van hun 
leerlingen samen met het sociaal milieu of het geslacht van die leerlingen? 

[b] Zijn de leerlingbeelden die leerkrachten blijken te hebben in mindere mate 
afhankelijk van het sociaal milieu of geslacht naarmate het circuitmodel meer 
is geïnstitutionaliseerd? 

We verwachten dat naarmate er meer sprake is van institutionalisering van het circuit-
model het beeld dat leerkrachten hebben van leerlingen meer zal zijn gebaseerd op 
aanleg van leerlingen en minder op hun sociale herkomst of geslacht. 

Opvattingen van ouders en leerkrachten 

Een tweede resultaat van het circuilonderwijs kan omschreven worden als het verbete
ren van de aansluiting tussen school-en thuiscultuur. Bij ouders en leerkrachten is 
vastgesteld in welke mate zij belang hechten aan onderwijsoriëntaties die betrekking 
hebben op [1] de pedagogische inrichting van het onderwijs, [2] de onderwijskundige 
betekenis van leren en [3] de doelen van het onderwijs. Deze oriëntaties verwijzen naar 
een leerstofgerichte en een leerlinggenchte visie op onderwijs en leren. 
De resultaten van leerkrachten en ouders zijn vergeleken met overeenkomstige groepen 
uit de SOCON-95-steekproef. Deze laatste groep zal worden aangeduid als de referen-
tiesteekproef. 
De onderzoeksvragen die hier aan de orde komen zijn als volgt geformuleerd: 

3 [a] Zijn onderwijsoriëntaties van ouders en leerkrachten in circuitscholen meer 
te typeren als leerlinggencht dan de onderwijsoriëntaties van ouders en leer
krachten in de referentiesteekproef? 

[b] Stemmen onderwijsopvattingen van ouders en leerkrachten in circuitscholen 
meer met elkaar overeen dan m de referentiesteekproef het geval is? 

[c] Verschillen onderwij sopvattingen waar leerlingen mee worden geconfron
teerd op school met de opvattingen in de thuissituatie en zijn deze verschillen 
gelijk voor wel- en niet-doelgroepleerlmgen? 

[d] Is er sprake van een positieve samenhang tussen de leerlmggerichtheid van 
leerkrachten in circuitscholen en de mate waarin het circuitmodel is geïnstituti
onaliseerd? 

In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan het belang hiervan met als uitgangspunt, 
dat een onderwijsomgeving in circuitscholen waarbij voor leerlingen sprake is van een 
vertrouwde herkenbare cultuur, positief zal uitwerken op het cognitief presteren en het 
affectief functioneren van leerlingen. 
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We stellen achtereenvolgens vast of onderwijsoriëntaties van ouders en leerkrachten 
in circuitscholen meer te typeren zijn als leerlinggericht dan de onderwijsoriëntaties van 
ouders en leerkrachten in de referentiesteekproef, in hoeverre opvattingen van leer
krachten en ouders in circuitscholen meer met elkaar overeenstemmen dan in de refe
rentiesteekproef en de relatie hiermee met het sociaal milieu van de leerlingen en de 
indicatoren van institutionalisering van het circuitmodel. 

Resultaten bij leerlingen 

Door toepassing van de didactische principes van het circuitmodel streven leerkrachten 
emaar een verbetering te bewerkstelligen bij leerlingen op het cognitieve en affectieve 
domein, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar achterstandsleerlingen. 
De volgende onderzoeksvragen komen aan de orde: 

4 [a] Hangt het cogniiief en affectief functioneren van leerlingen in circuitscholen 
samen met het sociaal milieu van de leerlingen? 

[b] Hangt het cognitief en affectief functioneren van de leerlingen positief samen 
met de mate waarin het circuitmodel is geïnstitutionaliseerd? 

[c] Zijn de effecten van sociaal milieu op het cognitief of affectief functioneren 
van de leerlingen kleiner naarmate het circuitmodel meer is geïnstitutionali
seerd? 

We gaan na of de beoogde effecten van circuitonderwijs zijn gerealiseerd en maken 
hierbij onderscheid in leerlingen die behoren tot de OVB-doelgroepen en leerlingen die 
niet behoren tot de OVB-doelgroepen. 
Onder cognitief functioneren verstaan we het functioneren van leerlingen in relatie tot 
cognitieve vaardigheden, meer concreet geoperationaliseerd in rekenvaardigheden, 
technische leesvaardigheden en vaardigheden met betrekking tot begrijpend lezen. 
Het affectief functioneren richt zich op het welbevinden van leerlingen in de school, 
waarbij onderscheid is aangebracht in motivatie, zelfbeeld en welbevinden. 
We onderkennen hierbij het niveau van de prestaties en schoolwelbevinden en de 
(leer)winst die tussen de eerste en laatste meting is bereikt. Het circuitmodel is effectief 
als er sprake is van een hoger prestatieniveau en een positiever schoolwelbevinden in 
vergelijking met een normgroep. 
Van gewenste effecten is sprake indien er een positieve ontwikkeling kan worden 
vastgesteld gedurende een bepaalde periode. 
De O VB-component van het circuitmodel is gerealiseerd als effecten van sociaal milieu 
op prestatie en schoolwelbevinden afnemen als gevolg van de mate waarin het circuit-
model is geïnstitutionaliseerd. 
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3 2.2 Operationeel model 

In dit onderzoek worden effecten die gevonden worden op het niveau van de leerling 
verklaard door klaskenmerken. Dit vereist een multilevel-benadering. Het conceptuele 
model (figuur 3.1), waarbij indirecte en directe effecten van institutionalisering op de 
leerlmgresultaten vastgesteld worden (directe effecten van institutionalisering en indi
rect via leerlingbeelden en aansluiting tussen school en thuis) kan met behulp van 
multilevel-analyse niet worden getoetst. In deze evaluatie zullen daarom separaat 
relaties worden gelegd tussen de afzonderlijk beoogde effecten enerzijds en de mate 
van institutionalisering anderzijds. Figuur 3.2 toont dit operationele model. 
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Figuur 3 2- Operationeel model. 

De cijfers tussen haakjes verwijzen steeds naar de desbetreffende onderzoeksvragen. 
Allereerst veronderstellen we dat de indicatoren van institutionalisering van het circuit-
model samenhangen met het beeld dat leerkrachten hebben van leerlingen en de mate 
waarin dit beeld milieubepaald is (onderzoeksvraag 2). Naar verwachting is het beeld 
dat leerkrachten hebben van leerlingen minder milieubepaald naarmate het circuitmodel 
meer is geïnstitutionaliseerd. 
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Door onderwijsonentaties van ouders te vergelijken met die van leerkrachten gaan we 
vervolgens na in hoeverre er in circuitscholen sprake is van een overeenstemming (3), 
waarbij met name de leerlinggenchte onderwijsonentaties centraal staan 
Tenslotte onderzoeken we in hoeverre er sprake is van resultaten bij leerlingen en of 
deze resultaten samenhangen met de indicatoren van institutionalisering (4) Met een 
toename van de institutionalisering van het circuitmodel verwachten we ook een toena
me van de beoogde effecten op leerhngniveau 

3.3 Selectie en karakterisering van de onderzoeksscholen 

Bij de selectie van de onderzoeksscholen stond de overweging centraal dat de school 
moest werken met het circuitmodel volgens een werkwijze die zo dicht mogelijk ligt 
bij de oorspronkelijke bedoelingen van de ontwikkelaars van het model Dit heeft 
geleid tot een selectie van scholen op basis van een vooronderzoek Het doel van dit 
onderzoek was het vaststellen of het model werd toegepast volgens de oorspronkelijke 
bedoelingen In het onderstaande doen we verslag van dit vooronderzoek 
Bij de aanvang van dit onderzoek (voorjaar 1992) werkten er volgens de gegevens van 
het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) zo'n 70 Nederlandse basisscholen op 
enigerlei wijze met het circuitmodel binnen OVB-kaders Gezien de opzet van het 
onderzoek en de beschikbare middelen, was het niet mogelijk alle scholen m het onder
zoek op te nemen Bovendien was bij aanvang van het onderzoek onvoldoende dui
delijkheid over zowel de inhoud van het model als over de wijze waarop het model in 
de scholen werd toegepast 

De doelstelling van het vooronderzoek was tweeledig In de eerste plaats zou een 
dergelijk vooronderzoek meer duidelijkheid moeten verschaffen over de aard en de 
inhoud van het circuitmodel Ten tweede zou het vooronderzoek een handreiking 
moeten geven, teneinde verantwoord scholen te selecteren, die het model zoveel moge
lijk volgens de oorspronkelijke doelstellingen toepasten Hiervoor is de methode van 
het vaststellen van innovatie-configuraties gehanteerd 
Het begrip innovatie-configuraties is in 1978 geïntroduceerd door de Amerikaanse 
onderzoekers Hall en Loucks Met behulp van deze configuraties kunnen scholen 
worden getypeerd naar de wijze waarop zij een vernieuwing toepassen Het begrip 
innovatie-configuraties maakt deel uit van het betrokkenheidsmodel, zoals beschreven 
in het tweede hoofdstuk Uitgangspunt hierbij vormt de inhoud van de vernieuwing 
zoals deze is vastgesteld door de ontwerpers en de wenselijke en niet wenselijke adap
taties ervan De evaluatie van een vernieuwing wordt zinloos geacht wanneer onduide
lijkheid bestaat over wat nu feitelijk is ingevoerd In de praktijk geven gebruikers vaak 
een eigen invulling aan een vernieuwing, leggen eigen accenten De innovatie kan hier-
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door uiteindelijk andere vormen gaan aannemen dan oorspronkelijk de bedoeling was, 
soms zelfs dermate dat weinig van het oorspronkelijke overblijft. 
Deze methode is ook later in een aantal publicaties uitgewerkt en toegepast, met de 
nadruk op het belang van een zorgvuldige identificatie van veranderingen die een 
vernieuwing ondergaat tijdens het proces van invoering (Van den Berg & Vanden-
berghe, 1981 ; George & Hord, 1980; Hall & Loucks, 1980; Hord, 1986; Hall & Hord, 
1987;Loucks, 1978). 

Een hulpmiddel bij het vaststellen van innovatie-configuraties is de configuratie-check
list. Hiermee kan op een aantal kenmerken worden nagegaan in hoeverre met de ver
nieuwing wordt gewerkt volgens de bedoeling van deskundigen. Het perspectief dat de 
uitvoering van de innovatie een getrouwe weergave moet zijn van de bedoeling van de 
deskundigen {fidelity perspectief of getrouwheidsperspectief) is in de praktijk veelal 
niet houdbaar. Er dient een zekere ruimte te zijn waarbinnen de vernieuwing zich 
aanpast aan de school en de school zich aanpast aan de vernieuwing. Deze ruimte wordt 
geboden binnen het perspectief van mutual adaptation oftewel wederzijdse aanpassing. 
De marges waarbinnen de aanpassingen nog acceptabel zijn worden aangegeven door 
de deskundigen of ontwerpers van de vernieuwing. Daarom is bij de constructie van 
de configuratie-checklist zowel het perspectief van gebruikers (leerkrachten) als dat van 
deskundigen als uitgangspunt genomen, met als argumentatie dat op deze wijze een 
beeld verkregen kan worden van gedragingen en activiteiten, zoals origineel bedoeld, 
èn de interpretatie ervan in de praktijk. 

De checklists zijn toegezonden aan alle scholen die volgens de administratie van het 
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) werkten met het circuitmodel. De helft 
van de scholen retourneerde de vragenlijst. Leerkrachten van scholen die niet meewerk
ten gaven als reden dat zij, naast tijdgebrek, nog maar kort en zeer marginaal met het 
circuitmodel werkten. Hierdoor werd het aantal scholen waar uiteindelijk een selectie 
uit gemaakt moest worden beperkt tot 35 basisscholen. Op basis van het belang dat 
volgens deskundigen moest worden gehecht aan de afzonderlijke aspecten zijn de 
scores van de respondenten gewogen (Van den Broek, 1993). Op basis van de hoogte 
van deze gewogen scores zijn in eerste instantie 10 scholen geselecteerd. Een elfde 
school is op verzoek van het APS aan het onderzoek toegevoegd. 
De geselecteerde scholen scoorden op bijna alle configuratie-kenmerken hoger dan de 
met-geselecteerde scholen. Tabel 3.1 karakteriseert de aldus geselecteerde scholen naar 
een aantal kenmerken. De gemiddelde schoolgrootte van de scholen die participeren 
in het onderzoek ligt met 135 leerlingen onder de landelijk gemiddelde schoolgrootte 
van 200 leerlingen in 1995/1996. Ruim de helft van de scholen is gesitueerd op het 
platteland. De populariteit van het circuitonderwijs op het platteland komt voort uit de 
wijze waarop het circuitmodel aansluit bij de specifieke plattelandsproblematiek (geïso
leerde woonkernen, relatief hoge werkloosheid, kleine scholen met combinatieklassen) 
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Tabel 3.1 - Karakteristieken van de onderzoeksscholen (peildatum schooljaar 1995/1996) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

leerlingaantal 

75 

264 

121 

88 

85 

60 

183 

52 

68 

218 

277 

voouangsscore* 

114 

112 

116 

124 

115 

117 

140 

106 

111 

129 

120 

urbanisatie** 

Ρ 
sk 

pv 

pv 

Ρ 
pv 

sm 

Ρ 

Ρ 

sg 

sg 

denominatie*** 

PC 

PC 

PC 

OP 

OP 

OP 

PC 

PC 

PC 

OP 

RK 

aanvang circuitmodel 

1990 

1990 

1989 

1989 

1989 

1989 

1993 

1990 

1990 

1991 

1993 

* Aantal gewogen leerlingen gedeeld door het nominale aantal leerlingen *I00 

** (p=plalteland, pv=platteland verstedelijkt, sk=kleine stad, sm-middelgrole stad, sg=grote stad) 

*** PC=Protestant-Christelijk, OP=Openbaar, RK=Rooms-Katholiek 

De voorrangsscore is een indicatie voor de mate waarin scholen kampen met achter

standen van leerlingen. Landelijk lag deze score in 1995/1996 gemiddeld op ongeveer 

117. De scholen in het onderzoek vallen daar met een gemiddelde voorrangsscore van 

119 iets boven. De hoge(re) score in de (middel)grote steden wordt veroorzaakt door 

het aantal allochtone leerlingen. 

3.4 Onderzoeksinstrumenten, normering, dataverzameling en respons 

De dataverzameling heeft plaatsgevonden bij leerkrachten, ouders en leerlingen in de 

periode 1994-1997. In het onderstaande geven we een overzicht van de gebruikte 

onderzoeksinstrumenten. 

3 4.1 Institutionalisering 

Om de institutionalisering van het circuitmodel vast te kunnen stellen hebben alle 

leerkrachten van de geselecteerde basisscholen in mei 1995 een schriftelijke vragenlijst 

ontvangen (vragenlijst naar indicatoren en determinanten van institutionalisering, zie 

bijlage 1 ). Allereerst zijn gegevens verzameld op het gebied van institutionalisering op 

individueel niveau. 

Aan de leerkrachten zijn vragen voorgelegd over het niveau waarop het circuitmodel 

wordt toegepast (gebruiksniveau) door middel van het door Van Vierssen (1989) 

ontwikkelde schriftelijke instrument. Door Van Vierssen is getoetst in hoeverre de 

aldus geconstrueerde variabele gebruiksniveau kan worden opgevat als een ordinale 

schaal. Uit homogeniteitsanalyses bleek het niveau 0 (geen gebruik) apart te moeten 
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worden behandeld. De overige niveaus lieten een verglijdend verloop zien, met de 
opmerking dat de niveaus 1 (oriëntatie) en 7 (herziening) de neiging hadden naar elkaar 
toe te trekken, volgens Van Vierssen een indicatie van het cyclische proces, waarbij 
vernieuwing over zou gaan in hernieuwde oriëntatie. 

De tweede indicator betreft de betrokkenheid van leerkrachten bij het circuitmodel. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de Rasch-schaal intensiteit van betrokkenheid 
(Houtveen & Van de Grift, 1993). Deze schaal voldoet aan de Rasch-assumpties paral
lelliteit van de items, unidimensionahteit en lokale stochastische onafhankelijkheid. De 
schaal meet vooral de inhoud- en zelfbetrokkenheid. Voor achtergronden omtrent 
constructvaliditeit en predictieve validiteit van de Rasch-schaal verwijzen we naar 
Houtveen en Van de Grift (1993). 

De hierboven beschreven schriftelijke vragenlijst bevatte tevens een onderdeel over 
determinanten van institutionalisering (bijlage 1): de vragen uit dit gedeelte zijn gro
tendeels gebaseerd op Miles (1987) en voor de Nederlandse situatie bewerkt door 
Raemaekers en Veenman (1994). Het door Raemaekers en Veenman ontwikkelde 
onderzoeksinstrument is deels overgenomen en deels aangepast specifiek voor het 
circuitmodel. De hieruit geconstrueerde factoren zijn gerubriceerd op basis van de vier 
domeinen: kenmerken van de vernieuwing, interne context, externe context en vernieu
wingsproces. 

Gebaseerd op Ekholm en Trier ( 1987) is een tweede vragenlijst ontwikkeld waarin de 
indicatoren van institutionalisering op organisatieniveau centraal stonden. Deze vra
genlijst is afgenomen in november 1995. De volgende indicatoren van institutionalise
ring op het niveau van de schoolorganisatie kwamen hierin aan bod: toenemende 
formalisering, formeel en informeel overleg, organisatorische condities en toenemende 
legitimatie (bijlage 2). Hieruit is één enkele variabele geconstrueerd die een indicator 
vormt voor de mate waarin het circuitmodel op het niveau van de schoolorganisatie is 
geïnstitutionaliseerd. Deze schaal wordt uitgewerkt in hoofdstuk vier. 

3 4.2 Leerlingbeelden 

Gebaseerd op Kelly (zie Van der Kley, 1983) is een aantal dominante leerlingbeelden, 
die leerkrachten geneigd zijn te hanteren, geïdentificeerd. Mede op grond van de hieruit 
ontstane bevindingen is voor dit onderzoek een lijst van 15 dominante leerhngconstruc-
ten (bijlage 3) gevormd, die aan alle leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 is 
voorgelegd met de vraag de leerlingen hierop te beoordelen. Deze leerlingconstructen 
zijn ingedikt tot twee componenten, die inhoudelijk benoemd zijn als de mate waarin 
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de leerling goed presteert en de mate waarin de leerling zich sociaal manifesteert. In 
hoofdstuk vijf wordt nader ingegaan op de constructie en de betrouwbaarheid van de 
schalen. Gecorrigeerd voor aanleg van leerlingen zijn we in staat na te gaan in hoeverre 
leerkrachten de sociale herkomst van de leerlingen betrekken bij de constructie van 
deze beelden. De afname van dit onderdeel vond plaats in het voorjaar 1996. 

3.4.3 Onderwijsopvattingen van ouders en leerkrachten 

Zoals hiervoor aan de orde kwam is het volgens de uitgangspunten van het circuitmodel 
van belang dat er sprake is van een aansluiting tussen school- en thuissituatie. De 
termen school- en thuiscultuur refereren aan normatieve aspecten. We gaan na of er 
sprake is van een kloof tussen school- en thuiscultuur voor zover het betrekking heeft 
op de functies die de school dient te vervullen, nader geconcretiseerd als oriëntaties van 
ouders en leerkrachten op onderwijs en leren. Deze oriëntaties vertalen zich in opvat
tingen over onderwijs. 

Om zicht te krijgen op onderwijsopvattingen van zowel leerkrachten als ouders, de 
mate waarin deze ondersteunend zijn voor het circuitonderwijs en de mate waarin 
sprake is van overeenstemming tussen leerkrachten en ouders, is gebruik gemaakt van 
een instrument ontwikkeld in het kader van het onderzoek Sociaal-Culturele Oriëntaties 
in Nederland - SOCON-1995 - (Eisinga et al., 1999). 
Dit instrument bestaat uit 29 items die verwijzen naar zes achterliggende factoren (zie 
Denessen, 1999): discipline en ruimte voor inspraak (de pedagogische inrichting van 
het onderwijs), procesonëntatie en productoriëntatie (de onderwijskundige betekenis 
van leren) en nadruk op vorming en loopbaan (de doelen van het onderwijs). Deze 
schalen verwijzen steeds naar een leerlmggerichte en leerstofgerichte oriëntatie op het 
onderwijs. Aan leerkrachten en ouders (gezamenlijk) is gevraagd aan te geven in 
hoeverre zij het eens waren met de uitspraken (bijlage 4). De dataverzameling heeft 
plaatsgevonden in april 1996. 

3 4.4 Cognitief en affectief functioneren van leerlingen 

Instrumenten die zijn gebruikt voor de effectmeting bij leerlingen (cognitief en affec
tief) komen in deze paragraaf aan de orde. Drie overwegingen hebben ten grondslag 
gelegen aan de keuze voor de instrumenten. Allereerst wilden we met de instrumenten 
de schoolse vakken breed bestrijken. Er is gekozen voor toetsen op het gebied van 
begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen, ook omdat deze leergebieden in meer of 
mindere mate in de scholen in de vorm van circuitonderwijs worden aangeboden. 
Een tweede overweging betrof het feit dat we met het toetsmateriaal wilden aansluiten 
bij de toetspraktijk in de schoolklas. Aangezien het onderzoek een behoorlijk beroep 
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deed op de medewerking van de leerkrachten, is bij de keuze van de instrumenten 
aangesloten bij toetsmateriaal, waarmee leerkrachten enigszins vertrouwd waren. 
Een derde overweging had betrekking op de normering van de gegevens. In het onder
zoek is geen gebruik gemaakt van controlescholen. Het zou een nagenoeg onmogelijke 
opgave zijn om qua problematiek vergelijkbare scholen bereid te vinden, die bovendien 
niet bezig waren hun onderwijs te vernieuwen. Basisscholen zijn m toenemende mate 
betrokken bij vernieuwingen van uiteenlopende aard om de problemen waarmee ze 
kampen het hoofd te bieden of aansluiting te vinden bij eigentijdse onderwijsmethoden. 
Om deze reden is gekozen voor een vergelijking van de scores met landelijk genor
meerde gegevens. Er is zo mogelijk gebruik gemaakt van materiaal van recentelijk 
onderzochte referentiegroepen. In het onderstaande passeren de gebruikte toetsen de 
revue en besteden we kort aandacht aan de wijze van normering. 

De prestaties op begrijpend lezen zijn gemeten met behulp van de volgende toetsen van 
het Cito: lees en begrijp 2 (groep 4), M3 (groep 5), M4 (groep 6), E4 (groep 7) en E5 
(groep 8) (Cito, 1981). Deze toetsen zijn collectief afgenomen door de eigen groeps
leerkracht in de schooljaren 1994/1995, 1995/1996 en 1996/1997. Onder begrijpend 
lezen verstaat men het geheel aan handelingen dat tot doel heeft het begrijpen van de 
betekenis van een tekst (Verhoeven, 1980, p. 6). De toets 'lees en begrijp 2' is ontwik
keld voor kinderen na anderhalfjaar leesonderwijs. Het begrip van het gelezene staat 
hierbij centraal. De totale toets bestaat uit 30 meerkeuze-opgaven als volgt verdeeld 
over diverse betekenisniveaus: woordbetekenis, zinsbetekenis, betekenisrelatie 
verwijswoord-antecedent, betekenisrelaties tussen zinnen en hoofdgedachte van het 
verhaal. De toetsen M3, M4, E4 en E5 bestaan elk uit 25 meerkeuze-opgaven. De 
teksten zijn onder te verdelen in zakelijke teksten en fantasieverhalen (Cito, 1981). De 
vragen kunnen gekenmerkt worden als reproductievragen (het woordelijk herkennen 
van tekstfragmenten), conclusievragen (gegevens uit tekst combineren) en samenvat-
tingsvragen (onderscheiden van hoofd- en bijzaken). 

Met behulp van de toetsen begrijpend lezen zijn we in staat na te gaan op welk niveau 
de leerlingen in vergelijking met andere leerlingen kunnen lezen. 

Voor het meten van de technische leesvaardigheid hebben we gebruik gemaakt van de 
één-minuut-test (EMT). De test is geschikt bevonden vanaf groep 4 van het basisonder
wijs. Met behulp van deze tekst wordt door middel van het tempo waarin leerlingen in 
staat zijn niet-samenhangende woorden te ontsleutelen nagegaan in hoeverre deze 
technische leesvaardigheid is gerealiseerd (Brus & Voeten, 1979). Er is gekozen voor 
niet-samenhangende woorden om het aspect tekstbegrip op de achtergrond te houden. 
De woorden klimmen op in moeilijkheidsgraad. De EMT kent een vorm A en B, welke 
beide bestaan uit een kaart met 116 losse woorden. In dit onderzoek is vorm A afgeno-
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men. De mwe score van de test wordt bepaald door het totaal aantal binnen één minuut 
gelezen woorden verminderd met het totaal aantal fout gelezen woorden. De test is 
individueel afgenomen. 

Voor het bepalen van de rekenvaardigheid van leerlingen is gebruik gemaakt van de 
Tempotest Rekenen (TIK.) (De Vos, 1992). De TTR is een test voor het vaststellen van 
het'rekenvaardigheidsmveau van elementaire rekenkundige bewerkingen (automatise
ring). Bij toepassing in het basisonderwijs heeft de test vooral een (globale) signaleren
de functie (en is daarom geschikt voor toepassing in een leerlingvolgsysteem). De test 
bestaat uit vijf kolommen van ieder 40 sommen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, 
delen en een combinatie hiervan). Het is de bedoeling dat leerlingen per kolom binnen 
één minuut zoveel mogelijk sommen maken. De ruwe score wordt uitgedrukt als het 
aantal beantwoorde sommen verminderd met het aantal fout beantwoorde sommen. De 
sommen klimmen per kolom op in moeilijkheidsgraad. In groep 4 zijn alleen de kolom
men 1 en 2 gemaakt (optellen en aftrekken), in de groepen 5 tot en met 8 zijn de som
men uit alle kolommen gemaakt. De test is klassikaal afgenomen. 

De toetsen voor begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen zijn afgenomen door de 
eigen groepsleerkracht in de periode oktober-november van de schooljaren 1994/1995, 
1995/1996 en 1996/1997. Hiertoe is jaarlijks een handleiding gemaakt voor groepsleer
krachten waarin uitgebreid de afname-instructies stonden beschreven. De ruwe scores 
van de toetsen voor begrijpend lezen, de EMT en de TTR werden ingevuld op een 
daartoe ontwikkeld formulier, waarbij leerkrachten tevens het leerlinggewicht ( 1,00, 
1,25 of 1,90) en de sekse van de leerling konden aangeven. 

De ruwe toetsscores van de toetsen voor begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen 
zijn genormeerd op basis van de gegevens verzameld in het longitudinaal onderzoek 
schoolvorderingen in het basisonderwijs (Aamoutse, Van Leeuwe, Voeten, Van Kan 
& Oud, 1996). In het longitudinale onderzoek heeft geen registratie van leerlinggewich-
ten op leerlingniveau plaatsgevonden, doch wèl op het niveau van de school. Hieruit 
blijkt dat de steekproeven van beide onderzoeken ongelijk zijn samengesteld. In het 
longitudinale onderzoek komen minder achterstandsleerlingen voor dan in het circuit-
modelonderzoek. 

De verhouding achterstand-niet achterstand in het longitudinale onderzoek is 65-35 
procent en in het circuitmodel-onderzoek respectievelijk 35-65 procent). Omdat het 
longitudinale onderzoek proportioneel minder achterstandsleerlingen bevat dan de 
landelijke populatie zou normering op basis van deze steekproef onterecht lage norm
scores opleveren. Om deze reden is besloten bij de normering van de gegevens beide 
bestanden te koppelen en op basis hiervan ruwe scores te standaardiseren. 
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Teneinde de leerlingen qua niveau te kunnen vergelijken met een grote landelijke 

steekproef zijn de scores van leerlingen op de Cito Eindtoets Basisonderwijs voor alle 

scholen geanalyseerd. Een aantal scholen nam reeds regulier deel aan deze toetsen. 

Voor de scholen die dit niet standaard deden is deelname bekostigd uit het onderzoeks

budget. De Eindtoets Basisonderwijs (EB) is een toets die landelijk jaarlijks in de 

maand februari op grote schaal in groep 8 wordt afgenomen en geldt als belangrijke 

informatiebron voor het advies voor het voortgezet onderwijs. Ongeveer de helft (zo'η 

3400) basisscholen neemt deel aan de toets (zie voor nadere specificaties onder andere 

Blok, 1992; Blok & Hoeksma, 1993). De EB bestaat uit 180 items, verdeeld over vier 

subtoetsen van elk 60 items: taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. 

De afname geschiedt door de eigen groepsleerkracht en wordt gecoördineerd door het 

Cito. Voor de EB maakten we gebruik van de standaardscore, die een waarde kan 

aannemen van 501 tot en met 550. Het landelijk gemiddelde ligt op 535. De gegevens 

zijn verwerkt en beschikbaar gesteld door het Cito. 

Voor het vaststellen van affectieve leerhngkenmerken is gebruik gemaakt van de 

Schoolvragenhjst (SVL). Het doel van de SVL is het systematisch verzamelen van 

opvattingen van leerlingen over hun school (Smits & Vorst, 1990). 

Dit instrument bestaat uit vier subschalen, die elk verwijzen naar een aspect van school 

of van de leerling zelf: motivatie of de motivationele houding ten opzichte van het 

schoolwerk; het welbevinden of de sociaal-emotionele houding ten opzichte van het 

schoolleven; het zelfvertrouwen, het zelfconcept of de houding ten opzichte van de 

eigen mogelijkheden en sociaal wenselijkheid. De eerste drie houdingen worden be

schouwd als uitwerkingen van de drie psychologische begrippen: motivatie, satisfactie 

en zelfvertrouwen. 

De toets is geschikt voor leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 van het basisonderwijs 

en kan klassikaal worden afgenomen. Er is sprake van twee vormen: vorm A en vorm 

B. In het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van de SVL vorm A. 

De Schoolvragenlijst is door de groepsleerkracht afgenomen. De scoreformulieren zijn 

geretourneerd en handmatig ingevoerd. 

Voor de normering van de Schoolvragenhjst is gebruik gemaakt van de staninescores, 

zoals weergegeven in de handleiding (Smits & Vorst, 1990). Deze scores geven de 

relatieve hoogte van de behaalde somscores en de relatieve frequentie aan waarmee 

deze binnen een vergelijkbare normgroep voorkomen. De staninescores dienen als 

aanwijzing voor de richting van de houding van leerlingen. 

Een lage score wijst op het veelvuldig afwijzen van positieve stellingen respectievelijk 

het veelvuldig aanvaarden van negatieve stellingen. Een dergelijk patroon komt over 

het algemeen voor bij aanname van een sterk negatieve houding. Een hoge score bete

kent het tegenovergestelde. 
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Figuur 3.3 toont de toetsen en afnamemomenten. Totaal zijn er in drie opeenvolgende 
schooljaren toetsen bij leerlingen afgenomen. Dit betekent concreet dat leerlingen 
driemaal, twee maal of eenmaal zijn getoetst (zie verder hoofdstuk zeven). 

groep (94/95) 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

schooljaar 94/95 

lees en begnjp2 
ttr (+/-) 
emt/A 

begrijpend lezen (M3) 
ttr (+/-/x/ /comb) 
emt/A 

begrijpend lezen (M4) 
tir (+1-1x1 /comb) 
emt/A 
Schoolvragenlijst 

begrijpend lezen (E4) 
ttr (+/-/x/ /comb) 
emt/A 
Schoolvragenlijst 

begrijpend lezen (E5) 
ttr (+/-/x/ /comb) 
eml/A 
Schoolvragenlijst 
etto eindtoets BO 

schooljaar 95/96 

lees en begrijp2 
tir (o+/-) 
emt/A 
IQ 
begrijpend lezen (M3) 
ttr (+/-/X/ /comb) 
emt/A 
IQ 
begrijpend lezen (M4) 
ttr (+1-1x1 /comb) 
emt/A 
Schoolvragenlijst 
IQ 
begrijpend lezen (E4) 
ttr (+1-1x1 /comb) 
emt/A 
Schoolvragenlijst 
IQ 
begrijpend lezen (E5) 
ttr (+1-1x1 /comb) 
emt/A 
Schoolvragenlijst 
cito eindtoets BO 
IQ 

schooljaar 96/97 
lees en begnjp2 
ttr (+/-) 
eml/A 
begrijpend lezen (M3) 
ttr (+1-1x1 /comb) 
emt/A 

begrijpend lezen (M4) 
ttr (+/-/x/:/comb) 
emt/A 
Schoolvragenlijst 
begrijpend lezen (E4) 
ttr (+1-1x1 /comb) 
emt/A 
Schoolvragenlijst 

begrijpend lezen (E5) 
ttr (+/-/X/ /comb) 
emt/A 
Schoolvragenlijst 
cito eindtoets BO 

Figuur 3 3 - Variabelenoverzicht leerlingen 

Voor het meten van non-verbale intelligentie is een test afgenomen, die ontwikkeld is 
door het RI ON (sedert 1994 GION genoemd) ten behoeve van de landelijke evaluatie 
van het Onderwijsvoorrangsbeleid, uitgevoerd door de onderzoeksinstituten ITS (Insti
tuut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen) en GION (Gronings Instituut voor 
onderzoek van onderwijs, opvoeding en ontwikkeling). Bij de samenstelling van de 
items is voortgebouwd op reeds bestaande inzichten uit andere intelligentietests (Tesser 
et al., 1991). 
De test voor groep 4 bestaat geheel uit items die non-verbale intelligentie meten; de 
testen voor groep 6 en 8 bestaan uit een non-verbaal en een verbaal gedeelte: 100 items, 
die verwijzen naar de categorieën ruimtelijk (exclusie en figuur samenstellen), seman
tisch (categorieën en analogieën) en symbolisch (getallenreeksen). Er is steeds sprake 
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van meerkeuzevragen, waarbij leerlingen uit vier antwoordcategorieën het juiste ant

woord moeten kiezen. De score voor non-verbale intelligentie fungeerde bij de analyses 

als controlevariabele. De intelligentietest is in de periode rond de jaarwisseling 

1995/1996 (groep 4,6 en 8 van 1995/1996) en rond de jaarwisseling 1996/1997 (groep 

3, 5 en 7 van 95/96) door een testleidster afgenomen. Ruwe scores zijn handmatig 

ingevoerd. 

De normering van de ruwe scores van de intelligentietests heeft plaatsgevonden na 

koppeling van de gegevens met de gegevens uit het onderzoek Landelijke Evaluatie 

Onderwijsvoorrangsbeleid (ten steekproef van 13970 basisschoolleerlingen). De ruwe 

gegevens zijn getransformeerd naar standaardscores met een gemiddelde van 0 en een 

standaardafwijking van 1. 

3.4.5 Omvang en achtergronden van de onderzoeksgroep 

Alle leerlingen vanaf groep 4 zijn bij het onderzoek betrokken. Tabel 3.2 geeft een 

overzicht van de respons van leerlingen, leerkrachten en ouders onderscheiden naar 

school. 

Tabel 3 2 - Respons per school en totaal leerlingen naar SES, aantal ouders en leerkrachten 
en responsratio ouder/leerling 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
totaal 

%1,00 
33 
59 
32 
29 
47 
29 

8 
79 
42 
28 

9 
34 

leerlingen 

%\,25 
67 
35 
66 
62 
50 
59 
68 
21 
58 
51 
81 
55 

%1,90 
0 
6 
2 
9 
3 

12 
24 
0 
0 

22 
10 
10 

Ν totaal 
66 

221 
108 
68 
76 
58 

136 
53 
65 

196 
131 

1178 

ouders 
35 

103 
50 
37 
39 
22 
58 
25 
33 
66 
62 

530 

ouder-

leerkrachten leerlingralio 
5 

11 
8 
5 
4 
7 

18 
4 
5 

13 
11 
91 

,53 
,47 
,46 
,54 

,51 
,38 
,43 
,47 

,51 
,34 
,47 
,47 

In totaal hebben 1178 leerlingen in OVB-circuitscholen deelgenomen aan het onder

zoek. Gemiddeld over alle scholen behoort ongeveer 65 procent van de leerlingen tot 

de OVB-doelgroep (leerlingen met een gewicht van 1,25 of 1,90). Dit leerlinggewicht 

is indicatief voor de sociaal-economische achtergrond van leerlingen. Aangezien niet 

in alle klassen allochtone leerlingen voorkomen hebben we de leerlingen naar sociaal-

economische achtergrond onderscheiden naar doelgroepleerlingen en niet-doel-

groepleerlingen. De 1,00-leerlingen omschrijven we als de met-doelgroepleerhngen. 
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Bijna de helft van alle ouders van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het onder

zoek heeft de oudervragenlijst ingevuld. 

Het aantal leerkrachten dat heeft geparticipeerd in het onderzoek vaneert sterk per 

school en is afhankelijk van de schoolgrootte, het aantal combinatieklassen en het 

tussentijdse vertrek van leerkrachten. 

Het gemiddeld leerlinggewicht van de schoolklassen bedraagt 1,21 (standaardafwijking 

,23) De laagste score bedraagt 1,03 het hoogste leerlinggewicht is 1,54 

Tabel 3 3 toont de aantallen leerlingen onderscheiden naar geslacht en doelgroep De 

doelgroepleerlingen zijn de leerlingen met een leerlinggewicht van 1,25 of hoger, de 

niet-doelgroepleerlingen zijn leerlingen met een leerlinggewicht van 1,00 

Tabel 3 3- Leerhng-aantallen naar geslacht en doelgroep 

jongen (0) 

% 
groep* doelgroep . , doel-

doelgroep 
groep 

2 38 20 66 

3 62 37 63 

4 55 26 68 

5 49 26 65 

6 54 28 66 

7 54 24 69 

8 48 27 64 

totaal 360 188 66 

meisje (1) 

, geen % 
doelgroep 

doelgroep doelgroep 

47 37 56 

58 35 62 

60 32 65 

67 37 64 

71 25 74 

52 27 66 

57 25 70 

412 218 65 

totaal 

. . geen % 
doelgroep 

doelgroep doelgroep 

85 57 60 

120 72 63 

115 58 66 

116 63 65 

125 53 70 

106 51 68 

105 52 67 

772 406 66 

* Weergegeven groepen op basis van onderzoeksjaar 1994/1995 

Zoals eerder aan de orde kwam hebben alle leerlingen een test voor non-verbale intelli

gentie gemaakt. Deze gegevens zijn genormeerd op basis van de dataset van de Lande

lijke Evaluatie Onderwijsvoorrangsbeleid. 

Tabel 3 4 toont de beschrijvende gegevens van de scores m vergelijking met de steek

proef uit de Landelijke Evaluatie Onderwijsvoorrangsbeleid. 

Tabel 3 4- Vergelijking scores non-verbale intelligentie circmtmodel-leerlingen met normgroep 

groep 

4 
6 
8 

gem 
-,17 
,01 

-.32 

circuitmodel 
std 
1,01 
1,07 

,94 

Ν 
309 
309 
301 

gem 
,01 
,00 
,02 

normgroep 
std 
,99 
,99 
,99 

Ν 
4806 
4549 
4615 

F 
1,22 
,01 

33,42 

Ρ 
,00 
,91 
,00 

eta 
,00 
,00 
,01 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de score voor non-verbale intelligentie van leerlingen 

op circuitscholen uit de groepen 4 en 8 lager ligt dan de scores van de normgroep. 

Het totaalgemiddelde van de leerlingen in de circuitscholen ligt onder de landelijke 

norm, zo blijkt uit tabel 3.5. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lage scores van de 

doelgroepleerlmgen (F=41,42; p=,00). Er is geen effect van geslacht, noch een 

interactie-effect van geslacht en doelgroep op de non-verbale intelligentie van de 

leerlingen vastgesteld. 

Tabel 3 5- Beschrijvende gegevens op de toets voor non-verbale intelligentie naar geslacht en 

doelgroep 

doelgroep jongen 

meisje 

totaal 

met-doelgroep jongen 

meisje 

totaal 

totaal 

gem 

-,33 

-.31 

-,32 

,05 

,21 

,13 

-,16 

std 

,94 

1,00 

,97 

1,04 

1,01 

1,03 

1,01 

Ν 

282 

318 

600 

148 

171 

319 

919 

mm 

-2,99 

-2,55 

-2,99 

-2,55 

-2,92 

-2,92 

-2,99 

max 

2,51 

2,58 

2,58 

2,23 

3,13 

3,13 

3,13 

3.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de onderzoeksvragen en opzet van het onder

zoek. Uitgangspunt bij de formulering van de onderzoeksvragen en de beschrijving van 

het onderzoeksinstrumentanum was enerzijds de institutionalisering van circuitonder-

wijs (indicatoren en determinanten), en anderzijds de driedeling: leerlingbeelden van 

leerkrachten, onderwijsopvattingen van leerkrachten en ouders en resultaten van het 

circuitonderwijs bij leerlingen (cognitief en affectief). Dit onderscheid is uitgangspunt 

voor de beschrijving van de resultaten. 

De verschillende onderdelen zullen separaat in de volgende hoofdstukken worden 

beschreven: de hoofdstukken vier tot en met zeven bevatten een beschrijving van de 

resultaten van de deelonderzoeken. Achtereenvolgens komen aan de orde institutionali

sering van circuitonderwijs (hoofdstuk vier; onderzoeksvraag 1 ), de milieubepaaldheid 

van het beeld dat leerkrachten hebben van de leerlingen in hun klas (hoofdstuk vijf; 

onderzoeksvraag 2), onderwijsoriëntaties van leerkrachten en ouders (hoofdstuk zes; 

onderzoeksvraag 3) en resultaten van circuitonderwijs bij leerling (hoofdstuk zeven; 

onderzoeksvragen 4). 

In de afzonderlijke hoofdstukken gaan we in op de gehanteerde methoden voor datare

ductie en data-analyse. 



Institutionalisering van circuitonderwijs 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de resultaten van het onderzoek naar de mate 
waarin het circuitmodel duurzaam is ingevoerd: institutionalisering. In hoofdstuk twee 
is onderscheid gemaakt in indicatoren en determinanten van institutionalisering. Indica
toren maken de institutionalisering zichtbaar. Determinanten worden verondersteld bij 
te dragen tot institutionalisering van de innovatie. De vragen die in dit hoofdstuk cen
traal staan zijn als volgt geformuleerd: 

[a] In welke mate is het circuitmodel institutioneel verankerd in de scholen, zowel op 
individueel niveau als op organisatieniveau? 

[b] In welke mate vertonen de diverse indicatoren voor institutionalisering van het 
circuitmodel een samenhang met de onderscheiden determinanten van institutionali
sering? 

We gaan achtereenvolgens in op de meetinstrumenten voor institutionalisering, de mate 
waarin het circuitmodel in de geselecteerde scholen is geïnstitutionaliseerd, de meting 
van de determinanten van institutionalisering en tenslotte de samenhang tussen indica
toren en determinanten. 

4.2 Deelnemende leerkrachten 

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven zijn twee vragenlijsten afgenomen bij de 
leerkrachten. Hiervan vulden 39 leerkrachten beide vragenlijsten in, 61 leerkrachten 
retourneerden alleen de vragenlijst over institutionalisering op organisatieniveau en 59 
leerkrachten zonden de vragenlijst naar determinanten en indicatoren retour. 
Tabel 4.1 geeft een overzicht van achtergrondkenmerken van de leerkrachten, onder
scheiden naar de verschillende scholen. De totale groep leerkrachten bestond uit 60 
procent vrouwelijke en 40 procent mannelijke leerkrachten; naar functie was er sprake 
van één vrouwelijke en negen mannelijke directeur(en) en één vrouwelijke adjunct-
directeur. De overige respondenten waren groepsleerkrachten. De gemiddelde leeftijd 
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van de respondenten was 41 jaar; het gemiddeld aantal jaren onderwijservaring bedroeg 
17 jaar. Het aantal jaren dat de leerkrachten werkzaam waren op de huidige school 
varieerde nogal tussen scholen; het gemiddelde was 11 jaar. 

Tabel 4 1- Overzicht achlergrondkenmerken per school (gemiddelden) en totaalgemiddelden 

(N=60). 

scholen -» 

achlergrondkenmerken 
leeftijd 

onderwijservaring 
jaren werkzaam op huidige school 
leerlingaantal in klas 
jaren bekend mei circuilmodel 
jaren werkzaam met circuilmodel 

1 

43 
22 
16 
20 

7 
5 

2 

38 
15 
5 

34 
5 
5 

3 

44 
19 
12 
33 
7 
6 

4 

46 
23 
12 
24 
6 
7 

5 

39 
17 
11 
23 

8 
6 

6 

48 
19 
18 
16 
7 
6 

7 

39 
16 
9 

21 
3 
2 

8 

37 
16 
10 
15 
6 
6 

9 

38 
12 
9 

21 
5 
5 

10 

35 
12 
5 

26 
5 
4 

11 

45 
23 
20 
23 

5 
2 

totaal 

41 
17 
11 
24 

5 
4 

Wat betreft het aantal leerlingen in de klas zagen we een grote variatie tussen scholen: 
de klasgrootte bleek nauw samen te hangen met de schoolgrootte. Op het moment van 
dataverzameling werkten leerkrachten gemiddeld vier jaar met het circuitmodel. In de 
meeste gevallen waren leerkrachten binnen één jaar na kennismaking met het circuit-
model begonnen met de invoering ervan. 
Over het algemeen was er sprake van combinatiegroepen, zowel in de grotere als in de 
kleine scholen: 37 leerkrachten staan een combinatieklas met twee jaargroepen, bij vijf 
leerkrachten bestond de schoolklas uit drie jaargroepen en 17 leerkrachten stonden voor 
een enkelvoudige klas. 

4.3 Resultaten 

4 3.1 Indicatoren van institutionalisering 

Eerder maakten we onderscheid in een benadering van institutionalisering op individu
eel niveau en op organisatieniveau. In deze paragraaf komen deze twee benaderingen 
achtereenvolgens aan bod. 
Betrokkenheid bij het circuilmodel is gemeten aan de hand van de Rasch-schaal Inten
siteit van Betrokkenheid (Houtveen & Van de Grift, 1993). Deze schaal bestaat uit 
items met een opklimmende moeilijkheidsgraad en stelt vast met welke intensiteit 
leerkrachten volgens de eigen waarneming betrokken zijn bij een vernieuwing. 
De schaal heeft een opbouw van eenvoudig gedrag (kennis nemen) naar gedrag dat 
inspanning vergt van leerkrachten (beheersing). Eerder constateerden we dat de schaal 
slechts zelfbetrokkenheid en taakbetrokkenheid meet; institutionalisering is aan de orde 
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4,1 

3,8 

3,8 

4,0 

3,6 

3,9 

4,6 

4,5 

4,2 

4,5 

4,5 

4,2 

,8 

,9 

,8 

,8 

,9 

,8 

1,3 

1,1 

1,2 

M 
1,1 

1,2 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

63 

63 

62 

61 

62 

61 

60 

61 

62 

61 

60 

60 

indien leerkrachten de hoogste twee scores op de schaal behalen (een score van 1,74 

en 2,58). 

Tabel 4.2 geeft de beschrijvende gegevens van de items. 

Tabel 4 2- Beschrijvende gegevens van items behorende bij de Rasch-schaal Intensiteit van 

Betrokkenheid Items 1-6· l=dat weet ik niet, 5=dat weet ik precies, items 7-12 l=(bijna) 

nooit; 6=(bijna) altijd 

gem std min max Ν 

11 ik weet waar het bij het circuitmodel om gaat 

i2 ik weet wal de uitgangspunten zijn van het circuitmodel 

i3 ik weet waar het bij het circuilmodel precies om gaat 

i4 ik weet wat ik bij hel circuilmodel in de les moei doen 

i5 ik weet wal er bij hel invoeren van het circuilmodel komt kijken 

16 ik weet waar ik bij het circuilmodel bij hel uitvoeren van mijn 

lessen op moet letten 

i7 ik kan goed met het circuilmodel overweg 

18 ik ben in staat te doen wal er bij het circuilmodel van mij ver

wacht wordt 

i9 ik kan volgens de vereisten van het circuilmodel werken 

ilO ik kan mijn werk voor hel circuilmodel goed organiseren 

il l het werken met het circuilmodel gaat me makkelijk af 

il2 het circuilmodel loopt als een trein 

Intensiteit van betrokkenheid in de vorm van het (cognitief) kennis hebben over het 

circuilmodel is aan de orde bij de items 1 t/m 3; kennis over het circuilmodel op het 

uitvoerende vlak komt tot uitdrukking in de items 4 t/m 6. De items 7 t/m 10 geven aan 

dat het circuilmodel globaal beheerst wordt; de items 11 en 12 hebben betrekking op 

een situatie waarbij het werken met het circuitmodel in de klas probleemloos verloopt. 

Deze laatste items zijn tevens een indicatie voor institutionalisering van het circuilmo

del op het niveau van de individuele leerkracht. De schaal werd door Houtveen en Van 

de Grift ( 1995) geïnterpreteerd als een toenemende mate van intensiteit van betrokken

heid bij een vernieuwing die als volgt verloopt: kennis nemen van (in het kader van dit 

onderzoek) het circuitmodel, praktische implicaties overzien voor het eigen (didactisch) 

handelen, implicaties doorleefd hebben, globale beheersing van het circuitmodel, 

opnemen in de dagelijkse routine, beheersing tot in de finesses. 

De Rasch-schaal is toegepast naar analogie van de bevindingen van Houtveen en Van 

de Grift: de items 1-6 zijn gedichotomiseerd tussen de waarden 3 en 4 en de items 7-12 

tussen de waarden 5 en 6. Door middel van somscores is een totaalscore berekend, die 

vervolgens is gehercodeerd naar de schaalwaarden van de items. Een negatieve score 

betekent dat de intensiteit van betrokkenheid van leerkrachten zich beperkt tot het 

passief kennis hebben over het circuitmodel. Naarmate de score hoger wordt, is er meer 

sprake van actieve betrokkenheid bij het circuitmodel. 
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In tabel 4.3 is het aantal leerkrachten dat positief antwoordde op de gedichotomiseerde 

items weergegeven. 

Tabel 4.3 - Intensiteit van betrokkenheid schaalwaarden, verdeling leerkrachten naar IvB-

schaalscore en positieve score op gedichotomiseerde items (aantal leerkrachten) 

schaal

waarden 

-3,50 

-2,14 

-2,00 

-1,42 

-,93 

-.63 

-,30 

,16 

,53 

1,04 

1,38 

1,74 

2,58 

lotaal 

Ν 

3 

4 

2 

1 
4 

3 

5 

2 

2 

5 

1 

8 

16 

56 

% 

5 

7 

4 

2 

7 

5 

9 

4 

4 

9 

2 

14 

29 

100 

il 

1 

1 

3 

2 

5 

1 

2 

5 

1 

8 

16 

45 

i2 

2 

4 

1 

5 

1 

8 

16 

37 

i3 

1 

1 

1 

3 

2 

4 

1 

8 

16 

37 

i4 

1 

1 

1 

8 

16 

47 

i5 

2 

2 

2 

4 

1 

5 

16 

32 

i6 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

2 

5 

1 

8 

16 

44 

17 

1 

1 

3 

2 

1 

4 

1 

8 

16 

37 

i8 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

8 

16 

33 

.9 

1 

1 

3 

1 

6 

16 

28 

• 10 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

8 

16 

35 

i l l 

1 

1 

2 

1 

5 

1 

8 

16 

35 

112 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

16 

27 

Uitgangspunt van de Rasch-schaal is, dat leerkrachten die een positieve score hebben 

op een bepaald item, ook de items ervoor positief hebben beantwoord. Op enkele 

uitzonderingen na is dit het geval. Uit de kolomtotalen blijkt dat het aantal leerkrachten 

met een positieve score op de gedichotomiseerde items geleidelijk afloopt. Op grond 

van de Rasch-assumpties is dit te verwachten. De items 4 en 6 ('ik weet wat ik bij het 

circuitmodel in de les moet doen' en 'ik weet waar ik bij het circuitmodel bij het uit

voeren van mijn lessen op moet letten') kennen relatief veel positieve scores (respectie

velijk 47 en 44). Het item 'ik kan volgens de vereisten van het circuitmodel werken' 

(item 9) heeft een relatief laag aantal positieve scores (28). Gemiddeld scoren iets meer 

leerkrachten positief op het onderdeel dat betrekking heeft op 'kennis over het circuit

model' (items 1 -6; gemiddeld aantal=40) dan op het onderdeel dat betrekking heeft op 

'beheersen van het circuitmodel' (items 7-12; gemiddeld aantal=33). 

Bijna 40 procent van de leerkrachten behaalde een negatieve score op de Rasch-schaal: 

dit betekent dat de intensiteit van betrokkenheid van de desbetreffende leerkrachten bij 

het circuitmodel zich beperkt tot het passieve niveau (weten); bij de overige leerkrach

ten manifesteerde de intensiteit van betrokkenheid zich op het actieve niveau (beheer

den). Volgens Houtveen en Van de Grift ( 1993,1995) geldt dat begeleidingsactiviteiten 

vanaf een schaalscore van 1,74 gericht moeten zijn op incorporatie of institutionalise

ring. Op basis hiervan kunnen we voor 24 van de 56 leerkrachten die de vragenlijst 

invulden concluderen dat er sprake is van (een ontwikkeling in de richting van) institu

tionalisering. 
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Er is geen samenhang geconstateerd met achtergrondkenmerken van de leerkrachten. 

Het aantal jaren dat leerkrachten het circuitmodel kennen of ermee werken, noch het 

aantal leerlingen in de klas of de wijze waarop de schoolklas is samengesteld 

(combinatie- of een enkelvoudige klas) vertoonden enige samenhang met de IvB-

schaalscore. 

Zoals eerder beschreven, is voor de bepaling van hetgebruiksniveau van het circuiton-

derwijs in de schoolklas een schriftelijke bewerking van het oorspronkelijke 

interviewinstrumentarium (Van Vierssen, 1989) bij de leerkrachten afgenomen. Bij het 

verzamelen van de gegevens is als volgt te werk gegaan: aan leerkrachten is een lijst 

voorgelegd met acht situatiebeschrijvingen, die representatief zijn voor de onderschei

den gebruiksniveaus (zie bijlage 1C), met het verzoek de situatie die op dat moment het 

meest van toepassing was aan te geven. Op basis hiervan zijn leerkrachten ingedeeld 

in de gebruiksniveaus. Tabel 4.4 toont de verdeling van leerkrachten over de onder

scheiden gebruiksniveaus. 

Tabel 4 4- Overzicht van gebruiksniveaus en hoofdindeling (N=59) 

geen gebruik 
onentatie 
voorbereiding 
mechanisch gebruik 

routine 
verfijning 

integratie 
herziening 

Ν 

8 

1 
1 
2 

3 
22 
13 
9 

% 
14 

2 

2 

3 
5 

37 

22 

15 

hoofdindeling 

oriëntatie en mechanisch gebruik 20% 

routine en verfijning 42% 

institutionalisering 37% 

Ruim 40 procent van de leerkrachten bevond zich op het niveau van routine en verfij

ning, elf leerkrachten gaven aan zich nog in de beginfase te bevinden, waarvan acht 

leerkrachten het circuitmodel (nog) niet toepasten. 

Volgens Hall & Hord (1987) is er sprake van institutionalisering vanaf het niveau van 

routinematig gebruik. In dit onderzoek is dit criterium, gezien de aard van de onder

zochte vernieuwing, enigszins aangescherpt. Dit heeft te maken met het feit dat bij de 

toepassing van het circuitmodel verfijning van de lesmaterialen onderdeel van de 

vernieuwing uitmaakt: voorbeeldcircuits worden aangepast aan de specifieke behoefte 

van de school; materialen worden uitgebreid en aangevuld. Het niveau van verfijning 

is daarom niet per definitie een indicator van institutionalisering. In dit onderzoek 

spreken we van institutionalisering vanaf het niveau van integratie. Een groot verschil 

met voorgaande niveaus is dat bij integratie een point of no return is bereikt. Op het 

niveau van integratie presenteert de school zich naar de buitenwereld (ouders, pers en 

externe belangstellenden) als circuitschool. Vanaf dit niveau breekt er een situatie aan 



80 Achtcrstandsbestnjding door circuitonderwijs 

waarbij het teruggrijpen op oude methoden moeilijker wordt. Bezien vanuit deze optiek 
was er sprake van institutionalisering bij 22 van de 56 leerkrachten die aan dit onder
deel meewerkten. 
Het niveau waarop het circuitmodel gebruikt wordt hing niet samen met het feit of de 
leerkracht werkt in een enkelvoudige klas of een combinatieklas, noch was er een 
verband met school- of klasgrootte, het aantal jaren dat men bekend is met het circuit-
model of het aantal jaren dat men ermee werkt. 

De indicatoren van institutionalisering die vanuit het perspectief van de schoolorgani
satie van belang zijn werden door Ekholm en Trier (1987) als volgt omschreven: 
- toenemende formalisering van de vernieuwing : de vernieuwing wordt niet meer als 

iets nieuws ervaren, maar als iets dat bij de school hoort; 
- onderhandeling binnen en buiten de school, formeel en informeel; 
- organisatorische condities die ervoor zorgen dat de vernieuwing stabiliseert en niet 

meer afhangt van bepaalde personen binnen de organisatie; 
- toename van de legitimiteit, waarmee wordt bedoeld dat noodzaak om mensen in 

de school te motiveren voor de vernieuwing afneemt en de innovatie beschouwd 
wordt als iets waardevols en natuurlijks. 

Deze aspecten vormen tezamen de indicator voor institutionalisering op organisatieni
veau en zijn voor het circuitmodel geoperationaliseerd naar 14 items (zie tabel 4.5). 

Op de vragen of het circuitmodel als vernieuwing minder zichtbaar werd (toenemende 
formalisering) antwoordden de leerkrachten overwegend positief. Het circuitmodel 
werd voor een groot gedeelte als normaal beschouwd en niet meer gezien als een 
vernieuwing. Het definitief vervangen van oude methoden door circuits was echter 
(nog) nauwelijks aan de orde. 
Van formele onderhandeling was nauwelijks sprake. Dit is een indicatie van het feit dat 
de scholen zich naar buiten nog enigszins terughoudend opstelden. Informele onder
handeling was iets meer aan de orde. Contacten in het kader van circuitonderwijs 
vonden vooral binnen de school plaats. 
Organisatorische condities voor het voortbestaan van het circuitonderwijs waren in in 
voldoende mate gerealiseerd: alle teamleden waren betrokken, er zijn werkafspraken 
gemaakt en men was redelijk overtuigd van het voortbestaan van het circuitonderwijs 
(ook zonder extra middelden). 

De legitimiteit van het circuitmodel komt vooral tot uitdrukking in de wijze waarop het 
circuitmodel past bij de onderwijsvisie van het team, in de vraag of het circuitmodel 
wordt beschouwd als een antwoord op de OVB-problematiek en of men de intentie 
heeft het circuitonderwijs steeds verder uit te bouwen. Het circuitmodel was (nog) 
slechts m geringe mate de norm in de onderzochte scholen. 
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2,1 
2,5 

2,3 
2,0 

1,4 

,8 
,8 

,9 

1,1 
1,1 

61 
61 

61 
61 

61 

2,3 
2,4 

2,3 
2,3 

,7 
,9 

1,0 
,9 

61 
61 

61 
61 

Van de deze aspecten bleken de organisatorische condities en een toenemende formali

sering het meest verregaand gerealiseerd 

Tabel 4 5- Beschrijvende gegevens van de items die samen de indicator van institutionalisering 

van het circuitmodel op organisatieniveau vormen (vierpuntsschaal 0=nee, 3=ja) 

gem std Ν 

diminishing visibility (toenemende formalisering) 

is hel circuitonderwijs in het schoolwerkplan beschreven9 

wordt het circuitonderwijs op uw school niet meer als een vernieuwing gezien, 

maar als iets dat hoort bij de school9 

is uw school een circuitschool9 

zijn in uw school oude methoden definitief vervangen door circuits9 

negotiation (onderhandeling) 1,2 1,1 61 

werkt uw school samen met andere scholen in het kader van het uitbouwen van 

het circuitonderwijs9 1,5 1,2 61 

heeft uw school met andere scholen een overeenkomst gesloten om samen te 

werken in het kader van het uitbouwen van het circuitonderwijs9 1,0 1,1 61 

organizational conditions (organisatorische condities) 

blijft het circuitonderwijs op uw school zeker voortbestaan9 

zou uw school ook zonder extra geld doorgaan met circuitonderwijs9 

steunt het circuitonderwijs in uw school op alle teamleden9 

zijn er in uw school werkafspraken gemaakt om het voortbestaan van het cir-

cuitonderwijs te garanderen9 2,2 1,0 61 

rise in legitimacy (toename van de legitimiteit) 2,0 ,8 61 

past het circuilonderwijs bij de manier waarop het team in uw school over on

derwijs denkt9 

wordt het circuilonderwijs op uw school steeds verder uitgebouwd9 

kan uw school met het circuilonderwijs de OVB problematiek aanpakken9 

is hel circuilonderwijs in uw school de norm9 

Op basis van het totaal van deze 14 items is één variabele geconstrueerd, die een indi

cator vormt voor de mate waarin het circuitmodel geïnstitutionaliseerd is op organisa

tieniveau (a= ,88) De scores kunnen een waarde aannemen tussen 0 en 3 (geen enkele 

indicator is van toepassing tot alle indicatoren zijn volledig van toepassing) Naarmate 

er meer sprake is van institutionalisering zal de gemiddelde score hoger zijn. Tabel 4.6 

geeft een overzicht van de frequenties van deze indicator. 

Tabel 4 6 - Institutionalisering op organisatieniveau indeling in 3 groepen laag-midden-hoog 

(gem = l,98, std=,64) 

mate van institutionalisering Ν % 

met tol nauwelijks institutionalisering (score <1,5) 

redelijke mate van institutionalisering (score 1,5-2,5) 

hoge mate van institutionalisering (score >2,5) 

totaal 

2,3 
2,2 

2,0 
1,4 

,8 
1,0 

1,0 

M 

61 
61 
61 
61 

12 
31 

18 

61 

20 
50 

30 

100 
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Op basis hiervan bleek dat 18 van de 61 leerkrachten die deze lijst invulden voldeden 

aan het criterium voor institutionalisering van het circuitmodel op organisatieniveau. 

Om inzicht te krijgen in de mate waarin leerkrachten in de scholen beantwoorden aan 

de hiervoor geformuleerde criteria van institutionalisering is de volgende berekening 

uitgevoerd: allereerst is per leerkracht het aantal indicatoren bepaald die voldeden aan 

de criteria van institutionalisering (één, twee of drie). Vervolgens is de proportie be

paald, gecorrigeerd voor het aantal ontbrekende waarden. 

Dit kon variëren van 0 (geen institutionalisering) tot 1 (alle valide waarden voldoen aan 

de criteria). Tabel 4.7 toont de gemiddelde proporties van leerkrachten per school. 

Het percentage verklaarde variantie dat voor rekening komt van verschillen tussen 

scholen bedraagt 43 procent. Dit houdt in dat institutionalisering zich vooral concen

treerde in een beperkt aantal scholen (in tabel 4.7: school 5, 8 en 9). 

De proportie gerealiseerde indicatoren aan de hand van de criteria voor institutionalise

ring vertoont geen samenhang met het aantal jaren dat men met het circuitmodel werkt. 

Tabel 4 7 - Gemiddelde proportie gerealiseerde indicatoren van leerkrachten per school aan de 

hand van de criteria voor institutionalisering, gecorrigeerd voor ontbrekende waarden, percen

tage variantie verklaard 43 procent 

school gem std Ν 

Ì24 5 

,23 11 

,27 8 

,00 4 

,08 4 

,00 6 

,42 16 

,19 4 

,30 5 

,34 9 

3̂6 8 

,37 80 

De hierboven beschreven indicatoren worden verondersteld zich te onderscheiden naar 

de mate waarin deze bepalend zijn voor de stand van zaken op leerkrachtniveau (indivi

dueel niveau) dan wel op (school)organisatieniveau. Om dit te toetsen is de proportie 

variantie dat verklaard wordt door verschillen tussen scholen berekend voor elk van de 

onderscheiden indicatoren (η!). Hiervoor zijn de scores met betrekking tot de gebmiks-

niveaus opgevat als een intervalschaal. 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.8. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

totaal gemiddeld 

,17 

,23 

,15 

,00 

,63 

,00 

,38 

,83 

,87 

,19 

,27 

,31 
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,6 
4,6 
2,0 

1,9 
2,2 

,6 

56 
59 
61 

,36 

,31 
,74 

Tabel 4 8- Beschrijvende gegevens en percentages verklaarde vanantie tussen scholen van de 

indicatoren voor institutionalisering 

gem std Ν if 

intensiteit betrokkenheid 
gebruiksniveau 
institutionalisering op organisatieniveau 

Bij de indicatoren die op het individueel niveau zijn geformuleerd (intensiteit betrok

kenheid en gebruiksniveaus) bleek het merendeel van de variantie verklaard te worden 

door verschillen tussen de individuele leerkrachten. De indicator voor institutionalise

ring op organisatieniveau liet grote verschillen tussen scholen zien: 74 procent van de 

totale variantie kwam voor rekening van verschillen tussen scholen. Aldus kunnen we 

concluderen dat de scores van leerkrachten binnen een school behoorlijk overeen 

kwamen. 

De twee indicatoren op individueel niveau lieten veel minder overeenstemming zien 

binnen een school. Op basis hiervan is de conclusie gerechtvaardigd dat de indicatoren 

inderdaad onderscheid maken naar individueel niveau en organisatieniveau. 

De samenhang tussen de indicator voor institutionalisering op organisatieniveau en de 

schaal intensiteit van betrokkenheid was ,66 (Pearson's R; p=,00). Deze samenhang is 

behoorlijk hoog. De samenhang tussen de schaal gebruiksniveau (vanwege de geringe 

vulling van sommige cellen gecategoriseerd naar drie hoofdcategorieën) en de twee 

overige indicatoren is weergegeven in tabel 4.9. 

Tabel 4 9- Samenhang tussen gebruiksniveaus enerzijds en intensiteit van betrokkenheid en 

institutionalisering op organisatieniveau anderzijds 

gebruiksniveaus 

intensiteit betrokkenheid 

gem std 

-,5 1,8 
,5 1,9 

1,3 1,4 

Ν 

8 

24 

20 

institutionalisering op 

organisatieniveau 

gem 

1,8 
2,0 

2,3 

std Ν 

,8 6 

,7 18 

,6 18 

oriëntatie en mechanisch gebruik 
routine en verfijning 
integratie en herziening 

percentage variantie verklaard respectievelijk 13 procent en 7 procent 
F,,,, resp. 7.06 (p=.01) en 2,70 (p=.ll), F,., ,,„.,,. resp. .47 (p=.S3) en .31 (p=.86) 

De schaal intensiteit van betrokkenheid en de gebruiksniveaus berusten op dezelfde 

theoretische uitgangspunten: afgeleid van het betrokkenheidsmodel en gedefinieerd op 

individueel niveau. De relatie bleek in beide gevallen lineair, echter de institutionalise

ring op organisatieniveau hing niet significant samen met de gebruiksniveaus. Wel 

constateerden we een significante samenhang tussen de intensiteit van betrokkenheid 

enerzijds en de (gecategoriseerde) gebruiksniveaus anderzijds. 
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Naarmate het gebruiksniveau hoger wordt, wordt ook de intensiteit van betrokkenheid 
groter. De correlatie tussen de gebniiksniveaus en de betrokkenheidsscore was ,33 
(p=,002). Ook in andere onderzoeken (Van den Berg et al., 1995) is een soortgelijke 
matige correlatie vastgesteld. De samenhang tussen de gebniiksniveaus en de indicator 
voor institutionalisering op organisatieniveau was gering (,24; p>,05). 

4 3.2 Condities voor institutionalisering van circuitonderwijs 

In hoofdstuk twee is aandacht besteed aan condities in de school die de institutionalise
ring bevorderen. Deze condities zijn omschreven als determinanten van institutionalise
ring, waarmee we doelen op factoren die mogelijkerwijze een causale relatie vertonen 
met de mate van institutionalisering. Op basis van een groot aantal casestudies heeft 
Miles et al. ( 1987) een lijst van mogelijke determinanten gemaakt die een positief effect 
hebben op de institutionalisering. In deze paragraaf gaan we na in hoevene de determi
nanten gerealiseerd zijn en of deze samenhangen met de mate waarin het circuitmodel 
is geïnstitutionaliseerd. 

Gebaseerd op het overzicht van Miles et al. en het onderzoek van Raemaekers en 
Veenman ( 1994) zijn voor het circuitmodel items geformuleerd, die door middel van 
een principale componentenanalyse zijn gereduceerd tot 10 componenten (zie voor de 
resultaten van de componentanalyses bijlage 5, tabel 1 t/m 9). De gemiddelde scores 
op de aldus geconstrueerde componenten zijn weergegeven in tabel 4.10. 

Tabel 4 10- Karakteristieken van de componenten determinanten van institutionalisering en 

percentage verklaarde vanantie tussen scholen 

kenmerken van de vernieuwing 
centrahteit van het circuì 
kwaliteit circuits 
interne context 
structuur condities 
interne condities 
cultuur, schoolklimaat 
sociaal klimaat 
doelgericht klimaat 
innovatief klimaat 
externe context 
cxtcme condities 
vernieuwingsproces 
sturing en ondersteuning 
interactie en participatie 

ingeschatte resultaten 

tmodel 

schoolleider 

uren p/m circuits taal/rekenen 

k 

II 
5 

7 

9 
7 
5 

5 

7 
5 

14 

-

α 

,91 
,83 

,81 

,87 
,79 

,83 

,74 

,90 
,70 

,96 

-

gem 

2,9 
3,6 

2,5 

3,8 
3,7 

4,0 

2,3 

2,6 
2,4 

2,4 
12,5 

std 

,6 
,7 

,6 

,6 
,6 
,6 

,5 

,6 
,6 

,6 
12,9 

Ν 

62 

58 

62 

63 
63 

63 

62 

58 
60 

51 
62 

mm 

1,8 

1,0 

1,3 

2,6 

2,1 
2,4 

1,2 

1,0 
1,2 

1,0 
,0 

max 

3,9 

4,6 

3,9 

5,0 
5,0 
5,0 

3,8 

4,0 
3,6 

3,5 
56,0 

η ! 

,63 
,58 

,75 

,52 
,59 
,37 

,44 

,61 
,70 

,50 
,32 

Schaaluitersten items schoolklimaat en kwaliteit circuits 1-5. overige items 1-4 
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De componenten zijn ingedeeld naar analogie van de vier domeinen die ook door Miles 

et al. werden gehanteerd: kenmerken van de vernieuwing, interne context, externe 

context en het vernieuwingsproces. De laatste kolom bevat de proportie variantie 

verklaard door verschillen tussen de scholen (η2): naarmate deze proportie hoger is, 

komen scoringspatronen van leerkrachten van een zelfde school meer overeen. 

Bij het onderdeel kenmerken van de vernieuwing in het kader van het circuitmodel is 

onderscheid gemaakt naar de mate waarin het circuitmodel een centrale plaats inneemt 

in de school (centraliteit van het circuitmodel) en de kwaliteit van het materiaal (de 

circuits). 

Nagenoeg alle items die ten grondslag liggen aan de component centraliteit van het 

circuitmodel (bijlage 5, tabel 1) lieten een gemiddelde score zien waaruit bleek dat het 

circuitmodel grotendeels een centrale positie innam in de school. Het circuitmodel was 

in ruime mate door het gehele team met enthousiasme ontvangen en sloot aan bij de 

wijze van werken in de klas. Het uitbouwen en aanpassen van circuits had hoge priori

teit. Tevens onderschreef men dat het circuitmodel de manier van werken sterk be

ïnvloed had, dat het concreet te gebruiken was en dat de uitgangspunten van het circuit-

model aansloten bij de onderwijsvisie. 

De kwaliteit van de circuits (bijlage 5, tabel 2) heeft betrekking op de volledigheid van 

het materiaal, de mate waarin de circuits als boeiend beschouwd werden, de nuttigheid 

ervan, de verzorging en de duidelijkheid van de instructie. De leerkrachten waren 

overtuigd van de kwaliteit van de circuits (gemiddelde=3,6). 

Ongeveer 50 procent van de variantie van deze kenmerken kon worden verklaard door 

verschillen tussen scholen. 

De interne context is te onderscheiden naar cultuur (schoolklimaat) en (interne) condi

ties. De interne condities (bijlage 5, tabel 3) hebben betrekking op condities als team-

deskundigheid en middelen om de vernieuwing uit te voeren. Leerkrachten gaven aan 

in ruime mate te beschikken over kennis om zelf circuits te ontwikkelen, als team over 

een grote veranderbaarheid te beschikken en unaniem achter het circuitmodel te staan. 

Iets minder positief oordeelde men over de beschikbare menskracht voor het uitvoeren 

van taken ten behoeve van het circuitmodel, de overdraagbaarheid en de beschikbare 

financiële middelen. 

De interne condities waren in redelijke mate vervuld in de scholen. Het percentage 

verklaarde variantie tussen scholen van 75 toont aan dat leerkrachten van een zelfde 

school het grotendeels met elkaar eens waren. 

De items die betrekking hebben op de cultuur of het klimaat in de school konden 

worden teruggebracht tot drie componenten (bijlage 5, tabel 4), die omschreven werden 

als sociaal klimaat (open, informeel, collegiaal, soepel, ontspannen, vriendelijk, gemoe-



86 Achterstandsbestrijding door circuilonderwijs 

delijk en geïntegreerd), doelgericht klimaat (boeiend, gestructureerd, kundig, gericht, 
productgericht en effectief) en innovatief klimaat (actief, ondernemend, dynamisch en 
veranderbaar). 
De gemiddelde scores op deze schalen waren, zo blijkt uit tabel 4.10, aan de hoge kant. 
Ruim de helft van de variantie van de componenten sociaal klimaat en doelgericht 
klimaat werd verklaard door verschillen tussen scholen. Voor de component innovatief 
klimaat lag dit percentage (37 procent) lager. 

De items uit de vragenlijst die betrekking hebben op de externe context (steun ouders, 
OVG en schoolbegeleider en steun en druk vanuit het bestuur) waren te herleiden tot 
één component (bijlage 5, tabel 5). Ruim 40 procent van de variantie werd verklaard 
door verschillen tussen scholen. 

Realisatie, aanmoediging, ondersteuning, interactie en participatie zijn kernbegrippen 
bij het vernieuwingsproces en hebben naar verwachting een positief effect op de mate 
waarin een vernieuwing een institutioneel karakter krijgt in de school. Bovendien wordt 
stabilisatie als onderdeel van het vernieuwingsproces mede bepaald door de (vaak 
subjectieve) inschatting die leerkrachten maken van de resultaten die de vernieuwing 
tot dusver heeft opgeleverd. De items over het vernieuwingsproces die aan de leer
krachten zijn voorgelegd zijn herleid tot drie componenten: sturing en ondersteuning 
van de schoolleider, interactie en participatie en ingeschatte resultaten. 
Sturing en ondersteuning van de schoolleider bevat items over inhoudelijke ondersteu
ning, leerkrachten blijvend betrokken houden, zorgen voor regulier overleg, organisato
rische ondersteuning van de schoolleider, controleren dat afspraken worden nageko
men, verworvenheden opnemen in schoolwerkplan en sociaal-emotionele ondersteu
ning van de schoolleider (bijlage 5, tabel 6). De gemiddelde score lag rond het schaal-
midden. Het percentage variantie verklaard door verschillen tussen scholen was relatief 
hoog (61 procent). 
Interactie en participatie (bijlage 5, tabel 7) heeft betrekking op overleg, samenwerking, 
openheid en extra investeringen die leerkrachten doen ten behoeve van de uitvoering 
van het circuitmodel. Gemiddeld scoorden leerkrachten op de componenten die onder
deel uitmaken van het vernieuwingsproces rond het schaalmidden. Het percentage 
verklaarde variantie tussen scholen bedroeg 70 procent. 
Op basis van het werken met het circuitmodel tot dusverre schatten leerkrachten in dat 
bij leerlingen in zekere mate resultaten zijn behaald (bijlage 5, tabel 8), zowel op het 
cognitieve als op het niet-cogmtieve vlak - de met-cognitieve resultaten werden gemid
deld iets hoger ingeschat dan de cognitieve resultaten: 2,56 tegenover 2,19 -. 
Vooral resultaten op het gebied van relatie tussen leerlingen onderling, sociale vaardig
heden, harder werken, zelfvertrouwen, motivatie en schoolplezier werden door leer-
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krachten in ruime mate onderkend (percentage verklaarde variantie tussen scholen 50 
procent). 
Bijlage 5, tabel 9 laat zien hoeveel uur per maand leerkrachten gemiddeld werkten met 
circuits. Vooral de taalcircuits bleken populair: begrijpend lezen, spelling en schriftelij
ke uitdrukkingsvaardigheid (schrijven en stellen). Het aantal uren per maand dat leer
krachten met reken- of taalcircuits werkten liep erg uiteen. Het aantal uren dat leer
krachten met taalcircuits werkten was meer individueel gebonden dan schoolgebonden 
(35 procent verklaarde variantie tegenover 47 procent bij het aantal uren werken met 
rekencircuits). De samenhang tussen de determinanten was over het algemeen hoog, 
zo blijkt uit tabel 4.11. 

Tabel 4 11- Bivanate correlaties tussen de determinanten van 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 

centraliteit circuitmodel 
kwaliteit circuits 
sociaal klimaat 
doelgericht klimaat 
innovatief klimaat 
interne condities 
externe condities 

ondersteuning schoolleider 
interactie en participatie 
ingeschatte resultaten 
aantal uren taal-+rekencircuits 

2 3 
,50** ,21 

,26 

4 5 6 
,57** ,37* ,39* 
,65** ,42** ,48** 
,57** ,71** ,32* 

,49** ,45** 
,45** 

institutionalisering (N=63). 

7 
,22 
,40** 
,42** 
,38** 
,29 
,50** 

8 
,65** 
,51** 
,44** 
,51** 
,52** 
,55** 
,44** 

9 
,59** 
,26 
,35** 
,41** 
,46** 
,19* 
,20 

,62** 

10 
,71** 
,64** 
,18 
,50** 
,40** 
,44** 
,31* 

,52** 
,46** 

11 
,36** 
,13 
,19 
,19 
,27* 
,13 
,19 

,09 
,22 
,37** 

1,00 

*p<.05 **pi.01 

Gebaseerd op de indeling in de vier domeinen van Miles (kenmerken van de vernieu
wing, interne context, externe context en het vernieuwingsproces) is op de hierboven 
beschreven componenten een tweede-orde componentanalyse uitgevoerd voor de vier 
domeinen afzonderlijk. Tabel 4.12 toont de componenten-oplossingen. 

Tabel 4 12 - Factorladingen componenten na principale componentenanalyse ten behoeve van 

indeling van determinanten van institutionalisering in vier domeinen (N=63) 

domein 
kenmerken van de vernieuwing 

interne context 

externe context 
vernieuwingsproces 

component factorlading 
kwaliteit circuits ,87 
centraliteit van het circuitmodel ,87 
sociaal klimaat 
doelgericht klimaat 
innovatief klimaat 
interne condities 
exteme condities 
sturing en ondersteuning schoolleider 
interactie en participatie 
ingeschatte resultaten 
aantal uren taal+rekencircuits 

,84 
,79 
,85 
,67 

-
,81 
,81 
,79 
,61 
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De hoogte van de ladingen van de één-componentoplossingen legitimeert een cluste
ring van de afzonderlijke componenten tot de vier door Miles onderscheiden domeinen. 

In de volgende paragraaf komt de vraag aan de orde welke van de vier domeinen de 
grootste bijdrage levert aan de institutionalisering van het circuitmodel (intensiteit van 
betrokkenheid, gebruiksniveaus en de institutionalisering op organisatieniveau). 

4.3.3 Samenhang tussen indicatoren en determinanten 

Niet alleen de determinanten onderling, maar ook de determinanten en indicatoren 
lieten hoge correlaties zien. In tabel 4.13 zijn de samenhangen weergegeven. Hierbij 
zijn de gebruiksniveaus opgevat als een intervalvariabele. 
Tabel 4.13 toont dat de intensiteit van betrokkenheid en de indicator voor institutionali
sering op organisatieniveau hoog correleerden met de determinanten van institutionali
sering. 
Het correlatiepatroon was voor deze beide indicatoren nagenoeg gelijk: hoge correlaties 
van de indicatoren constateerden we vooral met betrekking tot de ingeschatte resulta
ten, de mate waarin het circuitmodel een centrale plaats innam in de school, de kwali
teit van de circuits, ondersteuning van de schoolleider en de mate van interactie en 
participatie van de leerkrachten. Innovatief en doelgericht schoolklimaat, de interne 
condities en het aantal uren dat leerkrachten per maand besteedden aan het werken met 
taalcircuits lieten een iets minder hoge doch statistisch significante samenhang zien. 

Tabel 4 13 - Bivanate correlaties (Pearson 's R) van determinanten met indicatoren (N=63). 

kenmerken van de vernieuwing 
centraliteit van het circuii 
kwaliteit circuits 
interne context 
innovatief klimaat 
sociaal klimaat 
doelgericht klimaat 
interne condities 
externe context 
externe condities 
vernieuwingsproces 
sturing en ondersteuning 
interactie en participatie 
ingeschatte resultaten 
aantal uren taalcircuits 
aantal uren rekencircuits 

tmodel 

schoolleider 

intensiteit 

betrokkenheid 

,70·* 
,68** 

,40·* 
,14 
,47·* 
,39** 

,21 

,54** 
,54** 
,80** 
,41** 
,06 

gebruiksniveaus 

,29* 
-,26 

,10 
,03 

-,14 
-,02 

-,08 

-,08 
,19 
,17 
,37** 
,13 

institutionalisering 

op organisatieniveau 

,82** 
,40** 

,40** 
,16 
,44** 
,48** 

,32* 

,71** 
,65** 
,61** 
,49** 

-,09 

*p<.05 "ρί,ΟΙ 
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Om verder na te gaan welke van de determinanten een voorspellende waarde hebben 

voor de mate van institutionalisering is een regressieanalyse uitgevoerd met de indica

toren als afhankelijke variabelen en de somscores voor de vier domeinen van Miles et 

al. als verklarende kenmerken. 

In tabel 4.14 zijn de resultaten van de regressieanalyses weergegeven, met achtereen

volgens intensiteit van betrokkenheid, institutionalisering op organisatieniveau en de 

gebniiksniveaus als afhankelijke variabelen. 

Tabel 4 14- Regressiemodellen met achtereenvolgens de intensiteit van betrokkenheid, institutio

nalisering op organisatieniveau en de gebniiksniveaus als afliankelijke variabele en de vier 

domeinen van Miles als onafliankehjke variabelen (N=63). 

Β 

(Constant) 

kenmerken van de vernieuwing 

inleme context 

externe condities 

vernieuwingsproces 

(ongesl ) 

-7,45 

2,10 

,39 

-,20 

,07 

Afhankelijke variabele intensiteit betrokkenheid R; 

(Constant) 

kenmerken van de vernieuwing 

interne context 

externe condities 

vernieuwingsproces 

Afhankelijke variabele gebruiksmveau 

(Constant) 

kenmerken van de vernieuwing 

interne context 

exteme condities 

vernieuwingsproces 

5,57 

,10 

-,46 

-,30 

,21 

R=,36; R S 

-1,10 

,71 

,10 

,15 

,03 

std 

1,40 

,39 

,56 

,42 

,05 

=,75; R' 

2,35 

,65 

,85 

,67 

,08 

,12,adj 

,64 

,19 
,24 

,18 

,02 

=,57 

R'= 

Afhankelijke variabele instilulionalisering op organisatieniveau 

Β (gest ) 

,66 

,09 

-,06 

,13 

,adj R!=,53 

,02 

-,09 

-,07 

,35 

,05 

,54 

,07 

,12 

,17 

R ^ T l . R ^ , 

t 

-5,33 

5,33 

,69 

-,48 

1,30 

2,37 

,15 

-,55 

-.46 

2,55 

-1,71 

3,71 

,41 
,87 

1,35 

51;adj RJ=,45 

Ρ 
,00 

,00 

,49 

,64 

,20 

,02 

,88 

,59 

,65 

,01 

,10 

,00 

,68 

,39 

,19 

De intensiteit van betrokkenheid en de institutionalisering op organisatieniveau ver

toonde een significante samenhang met de mate waarin de determinanten waren gerea

liseerd (percentages verklaarde variantie respectievelijk 53 procent en 45 procent). 

De inbreng van de kenmerken van de vernieuwing was bij deze variabelen het grootst: 

de mate waarin het circuitmodel centraal stond in de school en het oordeel van leer

krachten over de kwaliteit van de circuits. 

De overige drie domeinen leverden géén statistisch significante bijdrage in het geval 

de kenmerken van de vernieuwing constant gehouden werden. 

Met de variabele gebruiksniveau als afhankelijke variabele hadden aspecten met betrek

king tot het vernieuwingsproces de grootste inbreng. 

De vier domeinen tezamen verklaarden slechts 5 procent van de totale variantie in 

gebniiksniveaus. 
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4.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de mate van institutionalisering van het circuit-
model en de voorspellende kracht van factoren in de school(organisatie) voor de insti
tutionalisering De vragen die aan de orde kwamen zijn als volgt geformuleerd 

[a] In welke mate is het circuitmodel institutioneel verankerd in de scholen, zowel op 
individueel niveau als op organisatieniveau9 

[b] In welke mate vertonen de diverse indicatoren voor institutionalisering van het 
circuitmodel een samenhang met de onderscheiden determinanten van institutionali
sering9 

Het eerste onderdeel van deze vraag is onderzocht aan de hand van drie indicatoren 
voor institutionalisering het niveau waarop het circuitmodel wordt gebruikt, de intensi
teit van betrokkenheid van leerkrachten bij het circuitmodel en de mate waarin het 
circuitmodel verankerd is in de schoolorganisatie De indicatoren voor institutionalise
ring zijn ontleend aan het betrokkenheidsmodel (intensiteit van betrokkenheid en 
gebruiksniveaus) of ontwikkeld aan de hand van indicatoren, geformuleerd op het 
niveau van de (school)organisatie (Ekholm & Trier, 1987) 

Bij 24 van de 56 leerkrachten was sprake van institutionalisering op basis van de inten
siteit van betrokkenheid, bij 22 van de 56 leerkrachten bleek institutionalisering uit de 
gebruiksniveaus en bij 18 van de 61 leerkrachten werd institutionalisering vastgesteld 
op basis van de indicator op organisatieniveau 
Het sconngspatroon van de leerkrachten binnen een school was in het geval van de 
indicator op organisatieniveau meer identiek dan op de twee indicatoren die institutio
nalisering op individueel vaststellen Hieruit concludeerden we dat de indicatoren van 
institutionalisering op het juiste niveau zijn geformuleerd 
In de meeste gevallen voldeden leerkrachten met aan alle criteria voor institutionalise
ring Op basis van de mate waarin leerkrachten voldeden aan de gestelde criteria voor 
institutionalisering constateerden we verschillen tussen scholen in drie van de elf 
scholen voldeed het merendeel van de leerkrachten aan de criteria voor institutionalise
ring In zeven scholen voldeed een beperkt aantal leerkrachten aan de criteria voor 
institutionalisering In een van de onderzochte scholen was er helemaal geen sprake van 
institutionalisering Gemiddeld over alle scholen is de institutionalisering matig te 
noemen 
Het tweede deel van de onderzoeksvraag betrof de samenhang tussen condities in de 
school en de institutionalisering van het circuitmodel Deze condities zijn ontleend aan 
Miles & Seashore Louis ( 1987) Zij hebben op basis van een inventarisatie van beschik
bare onderzoeksresultaten een overzicht ontwikkeld van factoren (de zogeheten key-
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variables) die mogelijkerwijs een relatie vertonen met de mate waarin een vernieuwing 
een institutioneel karakter krijgt in de school. Voor de Nederlandse situatie is door 
Raemaekers en Veenman (1994) een instrument ontwikkeld, waarin de hiervoor ge
noemde key-variables zijn geoperationaliseerd. Deze vragenlijst werd voor het onder
zoek naar het circuitmodel aangepast en voorgelegd aan alle leerkrachten van de elf 
deelnemende scholen. 
Er bestonden samenhangen tussen de realisering van de determinanten enerzijds en de 
mate van institutionalisering anderzijds. Vooral de institutionalisering op organisatieni
veau en de intensiteit van betrokkenheid lieten hoge correlaties zien met de determinan
ten. 
Uit multipele regressie-analyse bleek een groot deel van de verschillen op de schaal 
intensiteit van betrokkenheid en de schaal institutionalisering op organisatieniveau 
verklaard te kunnen worden door de determinanten, waarbij de rubriek kenmerken van 
de vernieuwing (de kwaliteit van de circuits en de mate waarin het circuitmodel een 
centrale plaats inneemt in de school) een significante bijdrage leverde. 
Het gebruiksniveau was nauwelijks te voorspellen uit de score op de determinanten: 
slechts een zeer gering aandeel van de verschillen in gebruik van het circuitmodel kon 
worden verklaard door de determinanten tezamen. De rubriek vernieuwingsproces 
leverde een significante bijdrage. 





Circuitondervvijs en de milieubepaaldheid 
van leerlingbeelden 

5.1 Inleiding 

Een van de pijlers van het circuitmodel is de aandacht voor leerlingbeelden en de 
daarop gebaseerde leerkrachtverwachtingen en streefniveaus in relatie tot het milieu 
van herkomst van leerlingen. In dit hoofdstuk gaan we na of het beeld dat leerkrachten 
hebben van leerlingen miheubepaald is. We verwachten een samenhang tussen de mate 
waarin het circuitmodel is geïnstitutionaliseerd en deze milieubepaaldheid (het effect 
van sociaal milieu op het leerhngbeeld). Dit effect zal naar verwachting kleiner zijn 
naarmate het circuitmodel meer institutioneel verankerd is in de school. De onderzoeks
vragen die beantwoord zullen worden luiden als volgt 

[a] In hoeverre hangt het beeld dat leerkrachten in circuitscholen hebben van hun 
leerlingen samen met het sociaal milieu of het geslacht van die leerlingen? 

[b] Zijn de leerlingbeelden die leerkrachten blijken te hebben in mindere mate afhan
kelijk van het sociaal milieu of geslacht naarmate het circuitmodel meer is geïnsti
tutionaliseerd? 

Allereerst beschrijven we de opzet van dit deelonderzoek: de dataverzameling en 
datareductie. De analyses zijn uitgevoerd op basis van vier deelvragen die we nader 
zullen toelichten. Voorts zal door middel van multiniveau-analyses de relatie tussen 
(het effect van sociaal milieu op de) leerlingbeelden en institutionalisering van het 
circuitmodel worden vastgesteld. 

5.2 Dataverzameling en datareductie 

In het voorjaar 1996 is aan de leerkrachten van de groepen drie tot en met acht ge
vraagd leerlingen te beoordelen aan de hand van vijftien leerlingconstructen. Deze lijst 
van leerlingconstructen is ontleend aan Van der Kley ( 1983). Op basis van de repertory 
gnrf-methode vroeg hij aan leerkrachten leerlingen te typeren door telkens drie leerlin
gen met elkaar te vergelijken. De instructie aan de leerkrachten was: geef aan in welk 
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opzicht één leerling van de andere twee verschilt. Op deze wijze zijn vijftien construc
ten tot stand gekomen. Deze lijst van vijftien constructen is voorgelegd aan de leer
krachten van de circuitscholen met de vraag voor elke leerling uit de klas aan te geven 
in hoeverre de desbetreffende constructen van toepassing waren (bijlage 3). 

Tabel 5.1 toont het aantal leerkrachten dat deelnam aan dit onderdeel en het aantal 
leerlingen dat zij beoordeeld hebben. 

Tabel 5 I - Deelname van leerkrachten aan GRID-onderzoek en aantal leerlingen waarvoor de 

GRID-vragenhjst is ingevuld naar groep in 1995/1996 

groep aantal leerkrachten aantal leerlingen totaal aantal 

leerlingen 
percentage 

leerlingen 
13 
14 
11 
10 
12 
11 

128 
180 
128 
129 
158 
129 

142 
187 
153 
168 
159 
152 

90,1 
96,3 
83,7 
76,8 
99,4 
84,9 

totaal* 45 852 961 88,7 

* In verband met combinatieklassen is de sommatie van het aantal leerkrachten per groep hoger dan het 

totaal aantal leerkrachten in het GRID-onderzoek 

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de beschrijvende gegevens van de GRID-items. Deze 
items zijn gesorteerd naar de grootte van de intraklascorrelaties (η1)· 

Tabel 5 2 - Beschrijvende gegevens van de GRID-constructen * en percentages vanantie ver

klaard door verschillen tussen leerkrachten/schoolklassen. 

aanvaardt kntiek leerkracht 
positieve houding t o.v leerproces 

negatieve faalangst 

nauwelijks gemotiveerd 
weinig sociale leerling 

gennge zelfstandigheid 
geringe woordenschat 

matig kunnen argumenteren 
zeer nauwkeung 

goede concentratie 

veel aandacht vragen 
nogal gesloten leerling 

snel werktempo 

op de voorgrond treden 

goede leerprestaties 

gem 

3,8 
3,8 
2,2 

2,0 

2,1 
2,2 

2,3 

2,5 
3,3 

3,4 

2,4 

2,5 
3,3 

2,5 

3,5 

std min max 

1,0 

1,1 
1,1 

1,1 

1,1 
1,2 
1,2 

1,2 

1,1 
1,2 

1,3 
1,2 

1,2 

1,3 

M 

5 
5 

5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

5 
5 

5 

Ν 

854 
854 

854 

854 

854 
854 

854 

854 

854 

854 

854 

854 
854 
854 

854 

η' 
40 
34 

32 

30 
30 

28 
26 

20 
19 

19 

17 

17 

16 
14 

13 

Een score van 5 duidt aan dat het construct van toepassing is en een score van 1 dat dit niet zo is; de 

tussenliggende waarden drukken de relatieve positie uit t o v. deze twee uitersten 
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De intraklascorrelaties drukken de proportie variantie uit die wordt verklaard door 
verschillen tussen leerkrachten. Hieraan kunnen twee bronnen ten grondslag liggen: 
enerzijds kunnen grote verschillen op een aantal items (bijvoorbeeld leerling aanvaardt 
kritiek leerkracht, positieve houding ten opzichte van het leerproces en negatieve 
faalangst) worden veroorzaakt door de samenstelling van de schoolklas, anderzijds 
kunnen de soms hoge intraklascorrelaties een indicatie zijn van de leerkrachtbepaald-
heid van de leerlingbeelden. 
Over het algemeen laten de negatief geformuleerde items een gemiddelde zien onder 
het schaalmidden (3), de positief geformuleerde items liggen gemiddeld boven het 
schaalmidden. Hieruit concluderen we dat leerkrachten ten opzichte van het schaalmid
den gemiddeld redelijk positief oordelen over leerlingen. 

Om te achterhalen welke constructen naar een zelfde dimensie verwijzen is een 
principale-componentenanalyse uitgevoerd (tabel 5.3). 

Tabel 5 3 - Patroonmatrix van direct obhmm-geroteerde principale componentenoplossing 

GRID-constructen (percentages verklaarde variantie vóór rotatie 41% en 13%), N=854. 

geringe zelfstandigheid 
goede leerprestaties 
goede concentratie 
positieve houding t o v. leerproces 
geringe woordenschat 
nauwelijks gemotiveerd 
matig kunnen argumenteren 
zeer nauwkeung 
snel werktempo 
negatieve faalangst 
weinig sociale leerling 
aanvaardt kritiek leerkracht 
op de voorgrond treden 
nogal gesloten leerling 
veel aandacht vragen 

schoolse prestaties* 
a=,90** 

,80 
-.79 
-.77 
-.74 
,73 
.73 
,73 

-,68 
-.66 
,58 
,56 

-,46 
,13 
,30 
,53 

sociale manifestatie* 

a = , 6 3 " 

,04 
-,05 
,27 
,20 
,27 

-,11 
,36 
,24 

-.13 
,24 

-,11 
,42 

-.77 
,68 

-,54 

* De berekende factorscores zijn vermenigvuldigd met -1. 
* Betrouwbaarheden berekend voor items behorend bij de gearceerde cellen 

De componentoplossing met een direct obhminrotatie leidde tot inhoudelijk goed te 
interpreteren componenten met een correlatie van -,08 (N=854; p=,03). 
De eerste component heeft betrekking op de schoolse prestaties van leerlingen (bijvoor
beeld goede leerprestaties, snel werktempo, nauwkeurigheid, goede concentratie) en 
voorwaarden daarvoor (zelfstandigheid, kritiek aanvaarden, mate van faalangst). De 
tweede component heeft een sociale dimensie. 
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Op basis van bovenstaande componentenoplossing zijn factorscores berekend. Voor de 
interpreteerbaarheid van de schalen zijn berekende factorscores vermenigvuldigd met 
-1 ; schalen lopen van weinig van toepassing tot veel van toepassing en zijn inhoudelijk 
benoemd als schoolse prestaties en sociale manifestatie van leerlingen. Een hoge score 
op de componenten betekent respectievelijk dat een leerling en goede presteerder is dan 
wel zich nadrukkelijk sociaal manifesteert 

5.3 Opzet van de analyses 

Voor de analyses is gebruik gemaakt van het computerprogramma HLM-3 (Bryk, 
Raudenbush & Congdon, 1996). Hiertoe zijn twee afzonderlijke bestanden aangemaakt: 
een bestand op leerlingniveau (niveau 1 ) en een bestand op leerkrachtniveau (niveau 
2). Er zijn twee separate analyses uitgevoerd met de GRID-componenten als afhankelij
ke variabelen. Op leerlingniveau is allereerst het sociaal milieu van de leerlingen mee
genomen. Hiervoor is het leerlinggewicht van de leerling gebruikt. Gezien het feit dat 
niet in alle klassen allochtone leerlingen voorkomen is dit leerlinggewicht gedichotomi-
seerd naar niet-doelgroepleerlmg (0) en doelgroepleerling ( 1 ). Naast het sociaal milieu 
van leerlingen zijn de volgende covariaten meegenomen: de score voor non-verbale 
intelligentie en het geslacht van de leerling. 

Op leerkrachtniveau zijn de drie indicatoren voor institutionalisering en het percentage 
doelgroepleerlingen in de schoolklas in het model opgenomen. Een gering aantal 
leerkrachten had ontbrekende waarden op één van de drie indicatoren van institutionali
sering. Deze ontbrekende waarden zijn voorafgaand aan de analyses vervangen door 
het gemiddelde van de valide scores van leerkrachten in de desbetreffende school. 

Tabel 5.4 toont de beschrijvende gegevens van de aldus verkregen bestanden. 

Tabel 5 4- Beschrijvende gegevens van de multi-niveau bestanden. 

leerlingniveau 
non-verbale IQ (z-score) 
sekse (0=jongen, l=meisje) 
sociaal milieu (l=doelgroep; 0=niet-doelgroep) 
schoolse prestaties 
sociale manifestatie 
leerkrachtniveau 
intensiteit van betrokkenheid 
institulionalisenng op organisatieniveau* 
gebruiksmveau 
percentage doelgroepleerlingen 

Ν 

812 

812 

812 

812 
812 

45 

45 
45 

45 

gem 

-,2 

,5 
,7 

,0 
,0 

,7 

1,9 
4,8 

,7 

std 

1,0 

,5 

,5 

1,0 
1,0 

1,6 
,7 

1,8 

,2 

min 

-2,9 

,0 
,0 

-3,0 

-3,1 

-3,5 

,6 

,0 
,1 

max 

2,7 

1,0 
1,0 

1,8 
3,2 

2,6 

3,0 

7,0 

1,0 

* Voor de interpretatie van de resultaten is deze variabele gecentreerd rondom hel algemeen gemiddelde 
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Bij de uitvoering van de analyses is als volgt te werk gegaan. Allereerst is een schatting 
gemaakt van het lege model (model 0). Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld 
welk aandeel van de totale variantie van de afhankelijke variabelen kan worden toege
schreven aan verschillen tussen leerkrachten (de tussen-klasvariantie) respectievelijk 
tussen leerlingen. Dit zogenaamde O-model of vanantiecomponenten-model dient 
steeds als referentie voor de vergelijking van de modellen met covariaten en verklaren
de variabelen. 
In een volgende stap (model 1) zijn gelijktijdig de onafhankelijke variabelen op leer-
lingniveau toegevoegd (sociaal milieu en de twee controle-variabelen). Steeds is hierbij 
nagegaan of er tussen leerkrachten significante verschillen bestonden in de regressie-
coëfficiënten van de regressie van de afhankelijke variabele op de covariaten (signifi
cante vanantie van de random componenten of hellingvanantie: de vanantie van U1 
in de figuren 5.1 en 5.2). Niet-significante random effecten zijn uit het model verwij
derd. Tevens is nagegaan hoeveel vanantie op het eerste niveau (leerling) en op het 
tweede niveau (leerkracht) overbleef na toevoeging van de covariaten. 
Hierna zijn de drie indicatoren van institutionalisering op leerkrachtniveau in het model 
opgenomen ter verklaring van hellingvanantie van sociaal milieu (model 2). Die hel
lingvanantie meet de verschillen in de mate waarin bij de leerkrachten de leerlingbeel
den samenhangen met het sociaal milieu van de leerling. Deze milieubepaaldheid wordt 
verondersteld af te nemen naarmate het circuitmodel meer is geïnstitutionaliseerd. 
Verschillen tussen deze drie modellen werden getoetst door middel van een chi-
kwadraat-toets. In het geval van significante hellingvanantie van de overige covariaten 
zijn de drie indicatoren van institutionalisering en het percentage doelgroepleerlingen 
opgenomen ter verklaring van deze random hellingvanantie. De indicatoren van institu
tionalisering die geen significante bijdrage leverden zijn stapsgewijs verwijderd. In een 
laatste toetsing zijn de indicatoren van institutionalisering toegevoegd ter verklaring 
van mogelijke sekse- en IQ effecten. 

Deze procedure leidde tot de beantwoording van de volgende analysevragen: 
1 Wat is de omvang van de verschillen tussen leerkrachten bij het beeld dat de leer

kracht heeft van leerlingen en verschilt dit voor de onderscheiden GRID-componen-
ten? Deze vraag wordt beantwoord door de variantiecomponenten in model 0. 

2 Is er een samenhang tussen het leerlingbeeld enerzijds en leerlmgkenmerken ander
zijds (doelgroepleerling, sekse en intelligentie) en verschilt de mate waarin de 
achtergrondkenmerken van invloed zijn op het leerlingbeeld tussen leerkrachten? 
Model 1 in vergelijking met model 0 geeft het antwoord op deze vraag (onder
zoeksvraag 2a). 

3 Hangt het effect van sociaal milieu op het leerlingbeeld samen met de mate waarin 
het circuitmodel is geïnstitutionaliseerd? Het antwoord op deze vraag wordt gege-
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ven in model 2 en volgende in vergelijking met model 1. We veronderstellen hierbij 
dat naarmate het circuitmodel meer is geïnstitutionaliseerd het effect van het sociaal 
milieu op het leerlingbeeld afneemt, (onderzoeksvraag 2b). 

4 Is er een relatie tussen sekse- en IQ effecten en de mate waarin het circuitmodel is 
geïnstitutionaliseerd? 

5.4 Resultaten 

5.4.1 Schoolse prestaties 

De eerste analyses hebben betrekking op de afhankelijke variabele schoolse prestaties. 
Figuur 5.1 geeft een overzicht van de modelspecificaties van de afzonderlijke model
len. 

Model 0: variar 
Level-1 Model 
Level-2 Model 

tiecomponentenmodel 
Y = 
B0 

BO + R 
= G00 + U0 

Model 1 : random coëfliciëntenmodcl 
Level-1 Model 
Level-2 Model 

Y = 
B0 
BI 
B2 
B3 

B0 + BI »(sociaal milieu) + B2*(IQ) + B3*(sekse) + R 
= G00 + U0 
= G10 (random component van sociaal milieu met significant) 
= G20 + U2 
= G30 + U3 

Model 2: random coëfficiëntenmodel met indicatoren op sociaal milieu helling op niveau 2 
Level-1 Model 
Level-2 Model 

Model 3: rando 
Level-1 Model 
Level-2 Model 

Y = 
B0 
BI 
B2 
B3 

B0 + BI "(sociaal milieu) + B2*(IQ) + B3*(sekse) + R 
= G00 + G01 »(GEBRUIK) + U0 
= G10 + Gil »(GEBRUIK) 
= G20 + U2 
= G30 + U3 

m coëfficiëntenmodcl met indicatoren op overige covariatcn op niveau 2 
Y = 
B0 
BI 
B2 
B3 

B0 + BI »(sociaal milieu) + B2*(1Q) + B3»(sekse) + R 
= G00 + G01 »(GEBRUIK) + U0 
= G10 + G11»(GEBRUIK) 
= G20 + G21 +U2 
= G30 + G31 »(GEBRUIK) 

Figuur 5 I - Modelspecificaties multi-niveau-analyses GRID-component schoolse prestaties 

In tabel 5.5 toont de resultaten. 
De variantiecomponenten zijn indicatief voor de verschillen tussen leerkrachten die 
verklaard kunnen worden door toevoeging van de institutionahsenngsindicatoren op 
leerkrachtniveau. 
De verhouding van de variantiecomponenten in model 0 laat zien dat 23 procent 
((,26+,85)/,26)*100) van de totale variantie verklaard wordt door verschillen tussen 
leerkrachten (schoolklassen). 
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In model 1 zijn de covariaten opgenomen (sociaal milieu, IQ en sekse). Uit de vergelij
king van de modellen 0 en 1 blijkt dat de covariaten significant bijdragen. In model 1 
zijn de random componenten aan de hellingshoeken van IQ en sekse toegevoegd. De 
hellingshoek van sociaal milieu bleek op 5%-niveau niet significant (p=,093) en is om 
die reden weggelaten. Model 1 wijkt significant af van model 0, gezien een significante 
daling in de deviantie. 

Aan de hand van model 1 kunnen we concluderen dat de drie covariaten significant 
samenhangen met het beeld dat de leerkracht heeft van de schoolse prestaties van 
leerlingen. Het effect van IQ is positief; een hoger IQ betekent een positiever beeld. Het 
effect van zowel sekse als sociaal milieu op het gemiddeld leerhngbeeld is negatief. 
Onder constanthouding van IQ wordenjongens minder positief beoordeeld dan meisjes 
en doelgroepleerlingen worden lager ingeschat dan niet-doelgroepleerlingen. 

Tabel 5 5 - Multimveau analyses met schoolse prestaties als aßiankelyke factor 

intercept 
intercept'gebruik 

IQ 
sociaal milieu (l=doelgroep, 
sekse (0=jongen, l=meisje) 
sociaal milieu*gebruik 
sekse*gebruik 

vnrwntiecomponenten 
leerkracht 
IQ-hellingvanantie 
sekse hellingvanantie 
covanantie intercept*IQ 
covanantie intercept*sekse 
covanantie IQ*sekse 
leerling 

deviantie 
aantal parameters 

0=niet-doelgroep) 

model 0 
-,05 

-
-

-
-

,26** 
-
-
-
-
-

,85 

2136,05 
3 

model 1 
,14** 

,30** 
-,36** 
,18** 

-
-

,27** 
,03** 
,06* 
,01 

-,03 
-,00 
,54 

1944,9 
11 

model 2 
,20 

-,02 
,31** 
,11 
,18** 

-,10** 

-

,24** 
,03** 
,05* 
,00 

-,00 
-,01 
,54 

1935,97 
13 

model 3 
,37 

-,05 
,31** 
,10 

-,27** 
-,09* 
,10** 

,25** 
,03** 

-
-,00 

-
-

,54 

1929,09 
11 

'pi ,05. **p<, ,01 

In model 2 is de variabele gebruiksniveau toegevoegd aan de intercept en aan de verge
lijking voor de hellingshoek van sociaal milieu. Dat geeft een significante daling in de 
deviantie. Dit model is bereikt door te starten met een model waarin alle indicatoren 
voor institutionalisering zijn opgenomen en vervolgens de niet significante stapsgewijs 
te verwijderen. De overige twee indicatoren voor institutionalisering en het percentage 
doelgroepleerlingen m de klas hadden geen significante relatie met de sociaal milieu 
hellingen. Het effect van sociaal milieu op het beeld dat de leerkracht heeft van de 
schoolse prestaties van leerlingen is afhankelijk van het niveau waarop het circuitmodel 
wordt gebruikt. Dit effect is negatief. Bij een gebruiksniveau van 0 betekent dit dat 
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doelgroepleerlingen nog iets hoger worden ingeschat dan niet-doelgroepleerhngen. 
Naarmate het gebruiksniveau hoger wordt, wordt de inschatting van doelgroepleerlin
gen negatiever. Dit alles onder constanthouding van IQ en sekse. 

In model 3 is ook de samenhang onderzocht van de IQ- en de sekse-helling met institu
tionalisering. Ook dit model is bereikt door stapsgewijs weglaten van met-significante 
indicatoren. De random hellingshoek van IQ en de random intercept konden niet uit de 
institutionaliseringsvariabelen verklaard worden. 
De deviantie van model 3 was significant beter dan die van model 2. In dit model 
hebben de hellingen van sekse geen significante random component meer. 
De variabele gebruiksniveau bleek de verschillen tussen leerkrachten in de hellingshoek 
van sekse te kunnen verklaren. 

Tabel 8.6 toont het door het model voorspelde beeld van leerkrachten van de schoolse 
prestaties van leerlingen in hun klas per gebruiksniveau voor vier categorieën leerlin
gen, als non-verbale IQ op de waarde 0 is gezet. 

Tabel 5 6- Verschillen in het beeld dal de leerkracht heeft van de schoolse prestaties onderschei

den naar doelgroep en geslacht gecorrigeerd voor IQ (uitwerking van model 3) 

gebruiksniveau -» 
doelgroep 

jongen " , 
met-doelgroep 
doelgroep 
met-doelgroep 

0 
,47 
,37 
,20 
,10 

1 
,32 
,31 
,15 
,14 

2 
,17 
,25 
,10 
,18 

3 
,03 
,20 
,05 
,21 

4 
-.12 
,14 

-,00 
,25 

5 
-.26 
,08 

-,05 
,29 

6 
-.41 
,03 

-,10 
,33 

7 
-.56 
-,03 
-,15 
,37 

Voor jongens werd het beeld negatiever bij toenemend gebruik, bij doelgroepjongens 
sterker negatief dan bij jongens die niet tot de OVB-doelgroep behoren. Bij meisjes die 
niet tot de doelgroep behoren werd het beeld positiever met toenemend gebruik van het 
circuitmodel, terwijl bij doelgroepmeisjes ongeveer indezelfde mate als bij jongens die 
niet tot de doelgroep behoren de score verminderde bij toenemend gebruik van het 
circuitmodel. 
Bij gebruiksniveau 0 werden de schoolse prestaties van jongens hoger ingeschat dan 
die van meisjes. Met toenemend gebruik werd dit sekseverschil kleiner om op de 
hogere gebruiksniveaus over te gaan m een verschil ten gunste van de meisjes. 

5 4.2 Sociale manifestatie 

De tweede component die is onderscheiden is inhoudelijk benoemd als de mate van 
sociale manifestatie van leerlingen in de klas. Naarmate de score op deze variabele 
stijgt vinden leerkrachten dat leerlingen zich nadrukkelijker manifesteren. 
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Figuur 5.2 geeft een overzicht van de getoetste modellen, in tabel 5.7 zijn de resultaten 
weergegeven. 
Uit het variantiecomponentenmodel bleek dat verschillen vooral voor rekening komen 
van individuele verschillen tussen leerlingen (percentage verklaarde variantie op leer
krachtniveau was slechts 3 procent). 
Toevoeging van de covariaten op leerlingniveau kon voor een gedeelte de variantie op 
leerlingniveau verklaren. Vooral de sekse van de leerling leverde een behoorlijke 
bijdrage. Jongens manifesteren zich naar de mening van leerkrachten nadrukkelijker 
dan meisjes. IQ had geen significante bijdrage. 
Model 1 past beter bij de data dan model 0 gezien de significante daling in de deviantie. 

Model 0: varian 
Level-1 Model 
Level-2 Model 

iecomponentenmodel 
Y = 
B0 

BO + R 
= G00 + U0 

Model 1: random coëfficicntcnmodcl 
Level-1 Model 
Level-2 Model 

Y = 
BO 
BI 
B2 

B0 + B I •(sociaal mi 
= G00 + U0 
= G10 + U1 
= G20 + U2 

Model 2: random coëfficiëntenmodel met 
veau 
Lcvcl-1 Model 
Level-2 Model 

Y = 
BO 
B I 
B2 

B0 + Bl*(sociaalmi 

lieu) + B2*(sekse) + R 

ndicatoren op overige covariaten op het tweede ni-

heu) + B2*(sekse) + R 
= G0O + G01*( IvB)+U0 
= G10 
= G20 + U2 

Figuur 5 2- Modelspecificaties multi-niveau-analyses GRID-component sociale manifestatie 

Het effect van sociaal milieu was, hoewel niet-significant, negatief. Niet-doelgroepleer-
lingen manifesteren zich naar de mening van de leerkracht nadrukkelijker dan doel-
groepleerhngen. Het milieu-effect op sociale manifestatie verschilde niet tussen de 
leerkrachten; verschillen tussen jongens en meisjes varieerden wel tussen leerkrachten. 
Dit betekent dat sommige leerkrachten sterker dan andere hun beeldvorming laten 
beïnvloeden door het geslacht van de leerling. Daarnaast waren er hoge correlaties van 
de milieu-helling en de sekse-helling met de intercept (respectievelijk ,83 en -,73). Dit 
houdt in dat leerkrachten met een hoog gemiddelde intercept (leerkrachten die over het 
algemeen vonden dat leerlingen zich nadrukkelijk manifesteren) een groter verschil 
maakten tussen de leerlingen naar sociaal milieu en een kleiner verschil naar sekse. 

In model 2 bleek het effect van intensiteit van betrokkenheid op de intercept positief 
en statistisch significant (p=,02). Effecten van het percentage doelgroepleerlingen, 
gebmiksmveau en de institutionalisering op organisatieniveau waren niet significant. 
Dit houdt in dat naarmate leerkrachten een meer betrokken zijn bij het circuitmodel, 
leerlingen zich naar de mening van leerkrachten in de schoolklas nadrukkelijker mani-
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festeren. De hellingvariantie van sociaal milieu bleek niet statistisch significant en is 

in het uiteindelijk op 0 gefixeerd. De institutionaliseringsindicatoren bleken de varian-

tie van de sekse-helling niet te kunnen verklaren. 

Tabel 5.7 - Multmiveau analyses met sociale manifestatie als afliankehjke factor 

intercept 

intercept*IvB 

sociaal milieu (l=doelgroep, 0=niet-doelgroep) 

sekse (0=jongen, l=meisje) 

model 0 

,01 

-
-

model 1 

, 2 6 " 

-,14 

- , 3 1 " 

model 2 

,22** 

,07* 

-.15* 

-.31** 

,01 

,05 

,12* 

,01 

-,02 

-,03 

,90 

,03 

-
,13** 

-
-.04 

-
,91 

vanantiecomponenten 

leerkracht ,03* 

sociaal milieu-hellingvanantie 

sekse helhngvanantie 

covanantie intercept*sociaal milieu 

covanantie intercept'sekse 

covanantie sociaal milieu*sekse 

leerling ,97 

deviantie 2299,58 2266,07 2264,46 

aantal parameters 3 10 8 

~*ρΓ.05. **p<. ,01 

Tabel 5.8 toont de verwachte waarden voor jongens en meisjes en wel en niet 

doelgroepleerlmgen. Hieruit blijkt de samenhang van de beeldvorming met sekse, 

sociaal milieu en het effect van intensiteit van betrokkenheid. Bij een toename van de 

intensiteit van betrokkenheid manifesteren leerlingen zich naar de mening van de 

leerkrachten nadrukkelijker in de schoolklas. 

Tabel 5 8- Verwachte waarden op het leerkrachtbeeld met betrekking tot sociale manifestatie 

voorjongen/meisjes en wel/met doelgroepleerlmgen ten opzichte van referentiegroep - hypothe

tische waarde op IvB van 0 - (uitwerking van model 2) 

intensiteit van betrokkenheid (IvB) » 

jongen met-doelgroep 

doelgroep 

meisje met-doelgroep 

doelgroep 

-3,50 

-,03 

-.18 

-,34 

-,49 

0 

,22 

,07 

-,09 

-.24 

2,58 

,40 

,25 

,09 

-,06 

5.5 Samenvatting 

Met de toepassing van het circuitonderwijs trachten leerkrachten de prestaties en het 

welbevinden van achterstandsleerlingen te verbeteren. Dit probeert men niet alleen te 

bewerkstelligen door verbetering van (de inrichting van) het onderwijs, maar ook door 

middel van verbetering van het leerkrachtgedrag. Onderzoek heeft uitgewezen dat het 
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leerkrachtgedrag afhankelijk is van de beeldvorming die leerkrachten hebben van 
leerlingen. Deze beeldvorming is vaak milieu- en seksespecifiek en kan leiden tot dito 
gedragingen bij leerlingen (pygmalion-effect). Onderdeel van het circuitmodel is een 
bewustwordingsproces in gang te zetten bij leerkrachten over het bestaan van dit feno
meen. 

Om vast te stellen in hoeverre leerlingbeelden van leerkrachten in circuitscholen ener
zijds deze milieu- en seksespecifieke component bevatten en anderzijds deze miheu-
en seksespecifieke componenten samenhingen met institutionalisering van het circuit-
model is aan leerkrachten gevraagd op basis van 15 leerlmgconstructen leerlingen te 
typeren. Deze constructen zijn gereduceerd tot twee componenten die als volgt zijn 
benoemd: het leerlingbeeld dat betrekking heeft op het schoolse presteren en het beeld 
van de leerkracht over de mate waarin leerlingen zich in de schoolklas sociaal 
manifesteren. De vragen die in dit hoofdstuk aan de orde werden gesteld luidden als 
volgt: 

[a] In hoeverre hangt het beeld dat leerkrachten in circuitscholen hebben van hun 
leerlingen samen met het sociaal milieu of het geslacht van die leerlingen? 

[b] Zijn de leerlingbeelden die leerkrachten blijken te hebben in mindere mate afhan
kelijk van het sociaal milieu of geslacht naarmate het circuitmodel meer is geïnsti
tutionaliseerd? 

Verschillen tussen leerkrachten waren het grootst bij het beeld dat leerkrachten hebben 
van de schoolse prestaties van leerlingen in hun klas. De beeldvorming met betrekking 
tot de mate waarin leerlingen zich sociaal manifesteren in de klas liet slechts geringe 
verschillen zien tussen leerkrachten. 

Het beeld dat de leerkracht heeft van de schoolse prestaties van leerlingen hing uiter
aard samen met het IQ van leerlingen: met een stijging van IQ werden prestaties van 
leerlingen hoger ingeschat. Ook constateerden we een relatie met het geslacht van de 
leerling. Leerkrachten schatten de prestaties van meisjes hoger in dan die van jongens. 
Het beeld van leerkrachten over de schoolse prestaties van leerlingen in hun klas ver
toonde tevens een relatie met het sociaal milieu van de leerlingen. Gecorrigeerd voor 
IQ schatten leerkrachten doelgroepleerlingen lager in dan niet-doelgroepleerlingen. 
Bovendien lieten sommige leerkrachten sekse en IQ meer meewegen in hun beeld over 
de schoolse prestaties van leerlingen dan andere. 
Bij het beeld dat leerkrachten hebben van de mate waarin leerlingen zich sociaal mani
festeren bleek dat meisjes zich naar de mening van de leerkrachten minder nadrukkelijk 
manifesteren dan jongens; doelgroepleerlingen houden zich sociaal meer op de achter
grond dan niet-doelgroepleerlingen. Leerkrachten verschilden onderling in de mate 
waarin zij het geslacht van de leerling heten meewegen in hun oordeel. 
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Met het tweede deel van de onderzoeksvraag zijn we nagegaan of de institutionalisering 
van het circuitmodel een verklaring kan bieden voor de mate waarin sociaal milieu een 
rol speelt bij het beeld dat leerkrachten hebben van leerlingen. 
Van de drie institutionahseringvariabelen bood het gebruiksniveau van het circuitmodel 
een verklaring voor leerkrachtverschillen in de mate waarin zij het sociaal milieu en het 
geslacht van de leerling betrekken bij het beeld dat zij hebben van de schoolse presta
ties van leerlingen. 
Schatten leerkrachten die zeggen het circuitmodel niet of nauwelijks te gebruiken 
doelgroepleerlingen gemiddeld nog positiever m dan niet-doelgroepleerlingen, met een 
toename van het gebruiksniveau werd het positieve effect van sociaal milieu op het 
leerhngbeeld langzaam omgebogen tot een sterk negatief effect. De verschillen tussen 
doelgroepleerlingen en niet-doelgroepleerlingen namen af bij een gebruiksniveau van 
0 naar 2, om vervolgens toe te nemen ten nadele van de doelgroepleerlingen. 
Deze bevinding is tegengesteld aan de verwachting dat sociaal milieu steeds minder een 
rol gaat spelen bij het beeld dat leerkrachten hebben van de schoolse prestaties van 
leerlingen in hun klas naarmate zij nadrukkelijker met het circuitmodel werken. Dit 
beeld werd juist geleidelijk negatiever. 
Jongens werden over het geheel genomen lager beoordeeld dan meisjes. Bij een 
gebruiksniveau van 0 is de inschatting die leerkrachten hebben van meisjes lager dan 
die van jongens. Naarmate het gebruiksniveau stijgt beoordeelden leerkrachten de 
schoolse prestatie van meisjes steeds hoger (bij een gebruiksniveau vanaf 3 werden 
meisjes - onder constanthouding van sociaal milieu en IQ - hoger ingeschat dan jong
ens). 

Bij het beeld dat leerkrachten hebben van de mate waarin leerlingen zich in de school
klas sociaal manifesteren waren verschillen tussen leerkrachten veel kleiner. De intensi
teit van betrokkenheid kon verschillen in gemiddelden tussen leerkrachten verklaren: 
hoe sterker de intensiteit van betrokkenheid bij het circuitmodel, hoe nadrukkelijker 
leerlingen zich naar de mening van de leerkracht sociaal manifesteren. 



Onderwij soriëntaties van leerkrachten en 
ouders 

6.1 Inleiding 

In het kader van onderzoek naar onderwijs en maatschappelijke ongelijkheid is aan
dacht besteed aan de congruentie tussen culturele kenmerken van de thuissituatie van 
leerlingen en die van leerkrachten. Een congruent patroon van interactie- en communi-
catiekenmerken tussen leerkrachten en leerlingen wordt doorgaans vastgesteld bij 
leerlingen uit de hogere sociale milieus (zie ook paragraaf 1.4.4). 

Een van de centrale concepten van het circuitmodel is eerder omschreven als de realise
ring van de aansluiting tussen school- en thuiscultuur. Met het vormgeven van het 
circuitonderwijs hebben leerkrachten zich tot doel gesteld door middel van gerichte 
voorlichting en het stimuleren van ouderbetrokkenheid de ouders dichter bij de school 
te brengen. We veronderstellen dientengevolge dat in circuitscholen de ideeën van 
ouders en leerkrachten dichter bij elkaar liggen dan in scholen waar men met met het 
circuitmodel werkt. Tevens kunnen we met een analyse van onderwijsonëntaties van 
ouders en leerkrachten nagaan of het onderwijsklimaat waarin leerlingen terecht komen 
overeenstemming vertoont met ideeën en opvattingen over onderwijs en leren die 
dominant zijn in het thuisklimaat. Bovendien kunnen we bepalen of deze opvattingen 
overeenstemmen met de reformpedagogische, leerlinggenchte ideologie die ten grond
slag ligt aan het circuitonderwijs. 

De onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk worden beantwoord zijn als volgt geformu
leerd: 

[a] Zijn ondenvijsoriëntaties van ouders en leerkrachten in circuitscholen meer te 
typeren als leerlinggericht dan de onderwijsonëntaties van ouders en leerkrachten 
in de referentiesteekproef? 

[b] Stemmen onderwijsopvattingen van ouders en leerkrachten in circuitscholen meer 
met elkaar overeen dan in de referentiesteekproef het geval is? 

[c] Verschillen onderwijsopvattingen waar leerlingen mee worden geconfronteerd op 
school met de opvattingen in de thuissituatie en zijn deze verschillen gelijk voor 
wel- en niet-doelgroepleerlingen? 
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[d] Is er sprake van een positieve samenhang tussen de leerlinggenchtheid van leer

krachten in circuitscholen en de mate waarin het circuitmodel is geïnstitutionali

seerd? 

6.2 Dataverzameling en datareductie 

Aan leerkrachten en ouders is gevraagd hun mening te geven over het onderwijs aan 

de hand van een lijst van 29 stellingen (zie bijlage 4). Deze stellingen zijn ontleend aan 

het onderzoek Sociaal-Culturele Oriëntaties in Nederland - SOCON - (Eisinga et al., 

1999; Denessen, 1999; Van der Kley & Feiling, 1989). Bij ouders en leerkrachten is 

vastgesteld m welke mate zij belang hechten aan onderwijsonëntaties die betrekking 

hebben op de pedagogische inrichting van het onderwijs, de onderwijskundige beteke

nis van leren en de doelen van het onderwijs (Denessen, 1999; Denessen & Van der 

Kley, 1993). Deze oriëntaties verwijzen naar een leerstofgerichte en een leerlinggench-

te visie op onderwijs en leren. 

De leerstofgerichte visie op onderwijs benadrukt vooral de opleidingscomponent, bij 

de leerlinggerichte opvattingen over onderwijs legt men vooral het accent op persoon-

lijkheidsontwikkehng en maatschappelijke vorming als pedagogische taak van de 

school (zie figuur 6.1). 

domeinen 

doelen 

pedagogische relatie 

onderwijskundige vormgeving 

leerstofgericht 

beroepsvoorbereiding 

disciplinering 

presteren, cijferleren 
(productonentatie) 

leerlinggericht 

vorming 

ruimte voor inspraak 

zelfstandig leren 
(procesonentatie) 

Figuur 6 1- Onderwijsdomeinen, onderscheiden naar leerstof- en leerlinggericht (cf Denes

sen, 1999, ρ 27) 

Zeventig leerkrachten vulden de opvattingenvragenlijst in. Nagenoeg gelijktijdig met 

de leerkrachten participeerden 530 ouders van leerlingen op de onderzoeksscholen aan 

dit onderdeel van het onderzoek. Per inhoudsdomein is een principale componenten

analyse uitgevoerd. 

De tabellen 6.1 tot en met 6.3 geven een overzicht van de componentoplossingen van 

de zes subschalen, onderscheiden naar de twee dimensies. De principale componenten

analyses zijn uitgevoerd op het totale databestand (leerkrachten en ouders). Binnen de 

drie domeinen zijn steeds twee componenten onderscheiden: een component die een 

indicatie is voor de leerstofgerichte dimensie en een component voor de leerlinggerich

te dimensie. 
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,87 

,83 
,80 
.75 
,08 
,10 
,03 
,03 
,22 

-,13 

,03 

,11 
-,04 
,10 
.76 
,75 
,71 
,59 
,53 
,52 

Tabel 61- Vanmax-geroteerde componentenmalrix, percentages verklaarde vanantie en be

trouwbaarheden van de leerstof- en leerlinggenchte dimensies van de doelen van het onderwiis 

(N=538) 

loopbaan vorming 
veel leren op school om later iets te bereiken 
zoveel mogelijk leren om werkeloosheid te voorkomen 
goede opleiding sleutel tot maatschappelijk succes 
kinderen moeten vooral goed leren op school 
taak van school is sociale vaardigheden bijbrengen 
taak van school om waarden en normen over te dragen 
taak van school is leerlingen rekening laten houden et anderen 
school heeft ook opvoedende taak 
laak van school kritische houding t.o maatschappij bijbrengen 
kennismaken andere culturen en godsdiensten taak van school 
α ,83 ,71 

% vanantie verklaard 27,3 25,5 

De items over de doelen van het onderwijs (tabel 6.1) bevatten een leerstofgerichte 

dimensie die inhoudelijk geduid is als loopbaan, waarbij de doelen van de school 

vooral gericht zijn op het behalen van maatschappelijk succes en het veel leren op 

school. 

De leerlinggenchte dimensie bevat vooral items die te maken hebben met het vormend 

karakter van de school (sociale vaardigheden, normen en waarden, kritisch bewustzijn 

et cetera). Deze dimensie is omschreven als vorming. 

Tabel 6 2- Vanmax-geroteerde componentenmatnx, percentages verklaarde vanantie en be

trouwbaarheden van de leerstof- en leerlinggenchte dimensies van de pedaeoeische relatie 

leerkracht-leerling (N=545) 

discipline inspraak 

leerlingen horen stil Ie zijn en goed op te letten 
leerlingen moeten zich goed gedragen op school 
leerlingen dienen leerkracht te gehoorzamen 
op school zijn orde en discipline belangrijk 
school dient ijver en inzet te vragen van leerlingen 
inspraak leerlingen op school is belangrijk 
school moet rekening houden mei wensen/belangen leerlingen 

normaal dat leerling kritiek heeft op leerkracht 
α ,74 ,54 

% vanantie verklaard 31,6 20,3 

Een volgend domein is omschreven als de pedagogische relatie tussen leerkracht en 

leerling (tabel 6.2). De leerstofgerichte dimensie is aangeduid als discipline, waarbij 

rust, orde en discipline voorop staan. De leerlinggenchte dimensie bevat items die een 

open relatie omschrijven, zoals kritiek op leerkracht en leerlingen laten meebeslissen. 

Deze component is omschreven als inspraak. 

,77 

,73 

,71 
,67 

,63 

,11 

,11 
,16 

,01 

,10 
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-.08 

,25 

,77 

,71 
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Tabel 6 3 - Vanmax-geroleerde componentenmatnx, percentages verklaarde vanantie en be

trouwbaarheden van de leerstof- en leerlinggenchte dimensies van de onderwiiskundiee vormee-

vinz van het onderwijs (N=566) 

product proces 

,77 

,76 

,73 
,07 

,06 

,17 
•,28 
,64 

',9 

,06 

,06 
-.00 

,75 

,72 

,64 

,52 
,54 

25,2 

hoge rapportcijfers halen belangrijk 

geven van cijfers is stimulans voor leren 

om veel te leren is competitie tussen leerlingen belangrijk 

belangrijk dat leerlingen op school samenwerken 

leerlingen kunnen ook veel van elkaar leren 

leerlingen moeten zich afvragen waarom ze iets leren 

leerlingen zelfstandig problemen oplossen belangrijk 

α 

% vanantie verklaard 

Het domein dat eerder is gekarakteriseerd als de onderwijskundige vormgeving van het 

onderwijs valt uiteen in een leerstofgerichte dimensie, vooral gericht op prestaties van 

leerlingen en die benoemd is als een oriëntatie op het product van het onderwijs, en een 

leerlinggerichte dimensie, nader aangeduid als een oriëntatie op het onderwijsproces 

(tabel 6.3). 

De tweedimensionele structuur van de opvattingen is verder getoetst met behulp van 

een principale componentenanalyse op de zes schalen resulterend uit de drie vorige 

analyses. Deze analyse is uitgevoerd op de gemiddelde scores van de items die tot de 

component behoorden (zie tabel 6.1 t/m 6.3). Tabel 6.4 toont een duidelijk te onder

scheiden tweedimensionele componentenstructuur. 

Tabel 6 4- Vanmax-geroteerde componentenmatrix van de zes subschalen (N=598) 

leers tofgencht leerlinggencht 
loopbaan 
product 
discipline 
proces 
vorming 
inspraak 
% vanantie verklaard 36^9 273 

Ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de resultaten van ouders en leerkrachten in 
circuitscholen met de steekproef uit SOCON-1995 zijn van de leerstofgerichte en de 
leerlinggerichte items schaalscores bepaald door de gemiddelden te nemen over elke 
set items. 

De componenten zijn niet volledig onafhankelijk. De correlatie tussen deze schaalsco
res (voor leerkrachten en ouders) is met ,24 (ρί,ΟΙ) hoger dan de samenhang van ,12 

tussen de twee dimensies in de totale steekproef van het SOCON-1995 onderzoek. 
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,84 

,84 
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De opvattingen van ouders in circuitscholen zijn vergeleken met de gegevens uit de 

steekproef van het SOCON-1995 onderzoek. 

Er is een selectie gemaakt van leerkrachten in het basisonderwijs (N=26) en van ouders 

waarvan het jongste kind valt in de leeftijd van vier tot twaalf jaar (N= 158). Voor beide 

groepen ouders hadden we de beschikking over het opleidingsniveau. Voor ouders van 

leerlingen in circuitscholen is het opleidingsniveau van de vader genomen (het oplei

dingsniveau van beide ouders hing significant met elkaar samen (χ2=462,15; df=49; 

p=,00). Indien er geen informatie beschikbaar was over het opleidingsniveau van de 

vader, is het opleidingsniveau van de moeder meegenomen. Alle leerkrachten zijn 

ingedeeld op HBO-niveau. 

Figuur 6.3 toont de verschillen in gemiddelden van de beide groepen op de leerstof- en 

leerlinggerichtheid naar geclusterde opleidingscategorieën. 

lo/lbo mava/havo/vwo/mbo hbo/wo 

• leentofgericht circuitmodel 

— » — leentofgericht referentiesteekproef 

* leerlinggericht circuitmodel 

- - · * - - leerlinggericht referentiesteekproef 

Figuur 6 3- Samenhang tussen opleidingsniveau en opvattingen van ouders 

De groepen ouders waren onderling qua opleidingsniveau met vergelijkbaar (zie ook 

bijlage 6: χ2=157,11; df=7; p=,00). Ten opzichte van de groep ouders van leerlingen 

op circuitscholen waren in de referentiesteekproef mensen met een hoger opleidingsni

veau oververtegenwoordigd. 

Met uitzondering van de component inspraak was er een significante samenhang van 

de opvattingen met het opleidingsniveau. Ouders met een hoger opleidingsniveau 

onderschreven in mindere mate de leerstofgerichte ideologie dan ouders met een lager 

opleidingsniveau. 

Verschillen op de leerlinggerichte dimensie zijn kleiner. Vanwege dit effect is ten 

behoeve van de vergelijking van de verschillende groepen gecorrigeerd voor oplei

dingsniveau. 
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6.3 Resultaten 

6 3.1 Opvattingen van leerkrachten en ouders 

Door middel van een dne-factoriële vanantie-analyse is nagegaan of verschillen in 
gemiddelden zich manifesteren tussen de beide steekproeven of tussen leerkrachten en 
ouders of dat de aard van de verschillen afhangt van de steekproef dan wel of het om 
leerkrachten of ouders gaat. De drie factoren waren opleiding, steekproef (referentie 
of circuitmodel) en type respondent (leerkracht of ouder). De aandacht ging vooral uit 
naar de interactie-effecten op basis waarvan beoordeeld kon worden of verschillen in 
opvattingen tussen ouders en leerkrachten voor beide steekproeven gelijk waren. 
Uit de analyses bleek dat er over het algemeen sprake was van significante interactie
effecten. Gevonden verschillen in opvattingen tussen ouders en leerkrachten in de 
referentiesteekproef waren niet gelijk aan de verschillen die we aantroffen tussen 
ouders en leerkrachten van circuitscholen. 

Voor de componenten product- en procesgerichtheid vonden we geen significante 
interacties, maar was er alleen sprake van hoofdeffecten: opvattingen van ouders waren 
meer productgericht dan de opvattingen van leerkrachten; opvattingen van leerkrachten 
bleken meer procesgericht dan de opvattingen van ouders. 
De interactie-effecten hebben we allereerst opgesplitst in effecten van de steekproef 
binnen de groep leerkrachten en ouders afzonderlijk. Vervolgens besteden we aandacht 
aan verschillen en overeenkomsten in onderwijsopvattingen binnen de groep ouders en 
leerkrachten van het circuitmodel en binnen de referentiesteekproef. Steeds zijn de 
gecorrigeerde gemiddelden (adjusted means) weergeven. Dit zijn de gemiddelde scores 
op de opvattingenschalen gecorrigeerd voor opleidingsniveau. 

Tabel 6.5 geeft een overzicht van de verschillen in onderwijsopvattingen tussen de 
SOCON- en de circuitmodel-leerkrachten. 

Tabel 6 5- Verschillen tussen leerkrachten in circuitscholen en leerkrachten uit de vergelijkbare 

SOCON-steekproef (referentiesteekproef) 

IccrstoTgcricht 
loopbaan 

discipline 

product 

Icerlinggericht 
vorming 
inspraak 

proces 

circuitmodel (N=70) 

adj gem 

3,2 

3,2 
3,9 

2,6 

4,0 

4,0 

3,6 
4,3 

std 

,09 

,12 
,08 

,11 
,06 

,08 
,09 

,06 

SOCON (N= 

adj gem 

3,6 
3,8 

4,1 
2,8 

4,2 

4,3 
3,9 

4,5 

=26) 

std 

,12 
,16 

,11 
,15 

,08 

,11 
,12 
,09 

F 

7,39 
11,08 

2,15 

3,09 

9,70 
10,04 

5,43 
1,55 

Ρ 

,01 

,00 

,14 

,08 

,00 

,00 

,02 

,21 
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Met uitzondering van de componenten discipline en procesgerichtheid lieten de leer

krachten in circuitscholen in alle gevallen lagere gemiddelden zien dan leerkrachten in 

de referentiesteekproef (zie ook figuur 6.2). 

Dit betekent dat zowel de leerlinggerichte als de leerstofgerichte dimensie door leer

krachten in de referentiesteekproef meer onderschreven werd dan door leerkrachten in 

de circuitscholen. De grootste verschillen manifesteerden zich op het inhoudsdomein 

doelen van het onderwijs (loopbaan en vorming). 

ι I 1 1 ι ι ι 
loopbaan discipline product vorming inspraak proces 

• circuitmodel 

• referentiesteekproef 

Figuur 6 2 - Gemiddelden (adjusted) van de subschalen opvattin

gen van leerkrachten m circmtscholen en van leerkrachten uit de 

vergelijkbare SOCON-steekproef (referentiesteekproef) 

Kijken we naar de factoren die de dimensies leerstof- en leerlinggerichtheid weergeven, 

dan blijkt dat het feit dat leerkrachten werken met het circuitmodel zich niet heeft 

vertaald in meer leerlinggerichte onderwijsopvattingen (tabel 6.5). 

We stelden bovendien vast dat circuitmodel-leerkrachten minder leerstofgericht waren 

dan de leerkrachten uit de referentiegroep. 

Opvattingen van ouders m beide steekproeven zijn vergeleken in tabel 6.6. en figuur 

6.4. Deze opvattingen verschilden nauwelijks, behoudens het gegeven dat ouders van 

leerlingen in circuitscholen meer gericht waren op discipline dan ouders uit de referen

tiesteekproef. 

Op basis hiervan kunnen we concluderen dat de onderwijsopvattingen van ouders die 

zich geconfronteerd zien met een leerlinggerichte onderwijsvernieuwing niet leerling-

genchter waren dan opvattingen van ouders in niet-circuit gemodelleerd onderwijs. 

De iets hogere score van de ouders van leerlingen in circuitscholen op de component 

discipline is in tegenspraak met de uitgangspunten van het circuitonderwijs. 
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Tabel 6.6 - Verschillen lussen ouders van leerlingen in circuitscholen en ouders uit de vergelijk

bare SOCON-steekproef (referentiesteekproef). 

leerstofgcricht 
loopbaan 
discipline 
produci 
leerlinggericht 
vorming 
inspraak 
proces 

circuitmodel (N=487) 
adj gem 

3,6 
3,7 
4,0 
3,1 
4,0 
3,8 
3,8 
4,3 

std 
,03 
,04 
,03 
,04 
,02 
,03 
,03 
,03 

SOCON (N= 
adj gem 

3,4 
3,5 
3,7 
3,0 
4,0 
3,8 
3,9 
4,2 

= 158) 
std 
,04 
,06 
,04 
,06 
,03 
,04 
,04 
,03 

F 
3,53 
2,22 

13,73 
,00 
,04 
,05 
,07 
,01 

sig 
,06 
,14 
,00 
,97 
,84 
,82 
,79 
,91 

5 

4 

3 

2 

1 

loopbaan discipline product vorming inspraak proces 

· circuitmodcl 

· referentiesteekproef 

Figuur 6 4 -Gemiddelden (adjusted) op subschalen opvattingen 
van ouders 

6.3.2 Opvattingen van ouders en leerkrachten 

In deze paragraaf gaan we na of de verschillen tussen ouders en leerkrachten die te 
maken hebben met het circuitmodcl kleiner waren dan voor andere ouders en leerkrach
ten. De verschilscores werden berekend op basis van de voor opleiding gecorrigeerde 
gemiddelden. 
Figuur 6.5 toont de verschilscores voor de beide groepen (circuitmodcl en SOCON). 
De scores dienen als volgt geïnterpreteerd te worden: een negatieve waarde betekent 
dat leerkrachten lager scoorden dan ouders, dus de desbetreffende opvattingen in 
mindere mate onderschreven. Bij een positieve waarde waren de gemiddelden van 
leerkrachten hoger dan die van de ouders. Deze opvattingen vonden meer ondersteu
ning bij leerkrachten dan bij ouders. Bij een waarde van 0 kwamen de opvattingen van 
de leerkrachten overeen met die van de ouders. 
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1 

0 " 

loopbaan discipline product vorming inspraak proces 

• circuitmodel • SOCON 

Figuur 6.5 - Verschilscores tussen leerkrachten en ouders 
(gecorrigeerd voor opleiding) in beide steekproeven 

Door middel van een variantieanalyse werd nagegaan of de verschillen tussen ouders 

en leerkrachten in de twee steekproeven gelijk waren (tabel 6.7). De grootste verschil

len tussen ouders en leerkrachten in circuitscholen troffen we aan op de leerstofgerichte 

opvattingen. Vooral ouders van circuitscholen onderschreven meer dan leerkrachten 

de leerstofgerichte oriëntatie. In de referentiesteekproef bleken verschillen wat diffuser. 

Hier constateerden we op de component discipline bij leerkrachten hogere gemiddelden 

dan bij ouders. 

Scores van ouders en leerkrachten in circuitscholen verschilden op de component 

leerlinggerichtheid niet significant. In de referentiesteekproef was dit wel het geval. De 

component inspraak vormde hierop een uitzondering. 

Tabel 6 7- Toetsing van verschillen tussen ouders en leerkrachten m beide steekproeven 

leerstofgericht 
loopbaan 
discipline 
product 
leerlinggericht 
vorming 
inspraak 
proces 

circuitmodel (N=530 resp 
gemiddeld 

verschil 
-,54 
-.66 

-,30 
-,64 

,10 
,35 

-,22 
,18 

F 

12,18 
12,51 

,20 
16,95 

,00 
2,41 
6,49 
2,59 

70) 

Ρ 

,00 
,00 

,66 
,00 

,98 

,12 

,01 

,11 

referentiesteekproef (N= 

gemiddeld 

verschil 
-,03 

,07 

,13 
-,28 

,33 
,66 

,03 

,30 

F 

,93 
1,83 

7,81 

1,63 

9,00 
17,32 

,09 

6,05 

0 58 resp 26) 

Ρ 

,34 

,18 
,01 
,20 

,00 
,00 

,76 
,01 

We kunnen concluderen dat verschillen tussen ouders en leerkrachten op de leerstofge

richte dimensie in circuitscholen gemiddeld groter waren dan in de referentiesteek

proef. De leerlinggerichte dimensie werd over het algemeen door leerkrachten sterker 
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onderschreven dan door ouders, maar verschillen tussen ouders en leerkrachten waren 

in circuitscholen kleiner dan in de referentiesteekproef. 

6.3.3 Circuitonderwijs en opvattingen van ouders en leerkrachten 

In deze paragraaf gaan we allereerst na of de verschillen tussen opvattingen van leer

krachten en ouders voor doelgroepleerlmgen anders zijn dan voor niet-doelgroepleer-

hngen. Hiertoe zijn op basis van het leerlingnummer de gegevens van de ouders en de 

gegevens van de desbetreffende leerkracht aan elkaar gekoppeld. We hebben de indivi

duele afwijking berekend van de score van de ouders ten opzichte van die van de 

leerkracht door de score van de ouders in mindering te brengen op de leerkrachtscore. 

Een negatieve verschilscore betekent dat ouders een hogere score hadden dan leer

krachten vice versa. Tabel 6.8 toont de gemiddelden van de verschilscores voor de 

doelgroepleerlmgen en niet-doelgroepleerlingen. 

Tabel 6 8- Verschillen in leerstof- en leerlinggenchtheid van ouders in circuitscholen naar 

doelgroep 

doelgroep geen doelgroep 

(N=368) (N=233) 

gem std gem std 

leerstofgerichtheid -,69 ,69 -,35 ,65 

Icerlinggerichtheid ,11 ,48 ,08 ,46 

totaal 

gem std 

-.56 ,70 

,10 ,47 

F ρ η' 

35,24 ,00 ,06 

,43 ,51 ,00 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor leerlingen in circuitscholen opvattingen van de 

leerkracht minder leerstofgericht waren dan de opvattingen van hun ouders. Het gemid

delde verschil in leerlinggenchtheid tussen de leerkracht en de ouders was voor doel

groepleerlmgen significant groter dan voor niet-doelgroepleerlingen. 

In het geval van de leerlinggerichte opvattingen zagen we geen verschil tussen 

doelgroep- en niet-doelgroepleerlingen. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat 

er zowel ouders van doelgroepleerlmgen als ouders van niet-doelgroepleerlingen in 

gelijke mate leerlinggenchtheid ondersteunden. 

Tenslotte zijn we nagegaan in hoeverre de opvattingen van leerkrachten in circuitscho

len samenhangen met de indicatoren en determinanten van institutionalisering van het 

circuitmodel (tabel 6.9). 

Er was geen significante samenhang tussen de mate van leerstofgerichtheid van leer

krachten enerzijds en de indicatoren en determinanten van institutionalisering ander

zijds. De mate van leerlinggenchtheid vertoonde een samenhang met de intensiteit van 

betrokkenheid van leerkrachten bij het circuitmodel: de betrokkenheid was sterker 

naarmate opvattingen van leerkrachten meer wezen in de richting van leerlinggencht

heid. 
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Ook de kenmerken van de vernieuwing werden positiever beoordeeld naarmate de 

opvattingen leerlinggerichter waren. Dit gold eveneens voor het oordeel van leerkrach

ten over de mate waarin interne condities voor institutionalisering aanwezig waren. 

Tabel 69 - Samenhang tussen leerstofgerichtheid en leerlinggenchlheid van leerkrachten met 
de indicatoren en determinanten van institutionalisering van het circmtmodel (N=50) 

leerslofgenchlheid 

R ρ 

inlensileit betrokkenheid ,04 ,78 

institutionalisering op organisatieniveau ,14 ,35 

gebruiksmveau ,00 ,99 

kenmerken van de vernieuwing ,20 ,17 

interne context ,05 ,72 

exteme condities ,23 ,11 

vernieuwingsproces ,03 ,84 

leerlinggenchlheid 

R ρ 

,44 ,00 

,27 ,06 

-,17 ,26 

,50 ,00 

,33 ,02 

,16 ,26 

,24 ,11 

We kunnen concluderen dat er sprake was van een samenhang tussen leerlinggericht-

heid van leerkrachten en een aantal indicatoren en determinanten van institutionalise

ring. Het ontbreken van een samenhang met institutionalisering op organisatieniveau 

en de indicator gebruiksmveau heeft wellicht te maken met het feit dat opvattingen, 

evenals de intensiteit van betrokkenheid, sterk persoonsgebonden kenmerken zijn. Dit 

blijkt ook uit de proportie van de variantie die verklaard werd door verschillen tussen 

scholen. Deze bedroeg voor leerstofgerichtheid ,16 en voor leerlinggerichtheid ,19. 

6.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn we nagegaan in hoeverre er sprake was van een aansluiting tussen 

de cultuur thuis en op school. Hiertoe werd aan ouders en leerkrachten een aantal 

stellingen voorgelegd die betrekking hadden op oriëntaties op onderwijs en leren. Deze 

stellingen vielen uiteen in zes componenten, waarvan drie componenten verwezen naar 

een leerstofgerichte oriëntatie. De drie andere componenten zijn omschreven als een 

leerlinggerichte oriëntatie op onderwijs en leren. 

Het circuitmodel is eerder gekarakteriseerd als een reformpedagogische, leerlinggerich

te onderwijsinnovatie. De volgende onderzoeksvragen zijn beantwoord. 

[a] Zijn ondenvijsoriëntaties van ouders en leerkrachten in circuitscholen meer te 

typeren als leerlmggericht dan de ondenvijsoriëntaties van ouders en leerkrachten 

in de referentiesteekproef? 

[b] Stemmen onderwijsopvattingen van ouders en leerkrachten in circuitscholen meer 

met elkaar overeen dan in de referentiesteekproef het geval is? 
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[c] Verschillen onderwijsopvattingen waar leerlingen mee worden geconfronteerd op 
school met de opvattingen in de thuissituatie en zijn deze verschillen gelijk voor 
wel- en met-doelgroepleerlingen? 

[d] Is er sprake van een positieve samenhang tussen de leerlinggerichtheid van leer
krachten in circuitscholen en de mate waarin het circuitmodel is geïnstitutionali
seerd? 

Om de opvattingen van leerkrachten en ouders van leerlingen in circuitscholen te 
kunnen duiden, zijn deze vergeleken met de onderwijsopvattingen van basisschoolleer
krachten en ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd uit de SOCON-1995 steek
proef. De referentiesteekproef was qua opleidingsniveau van de ouders met vergelijk
baar met de groep ouders van circuitscholen. Aangezien onderwijsopvattingen een 
relatie vertoonden met het opleidingsniveau van de respondenten zijn scores gecorri
geerd voor opleidingsniveau. 

Uit een vergelijking van de opvattingen van ouders van leerlingen in circuitscholen en 
ouders in de referentiesteekproef concludeerden we dat het werken met het circuitmo-
del met leidde tot meer leerlinggerichte onderwijsopvattingen bij leerkrachten. Boven
dien waren opvattingen van leerkrachten in circuitscholen minder leerstofgericht dan 
de opvattingen van leerkrachten uit de referentiesteekproef. Het enige verschil dat werd 
aangetroffen had betrekking op de component discipline: ouders in circuitscholen 
hechtten meer belang aan discipline dan ouders in de referentiesteekproef. 
Het stimuleren van ouderbetrokkenheid leidt volgens de ontwerpers van het circuitmo-
del tot meer aansluiting tussen school en thuis. We zijn nagegaan of opvattingen van 
ouders en leerkrachten in circuitscholen meer overeenstemming vertoonden dan opvat
tingen van ouders en leerkrachten in de referentiesteekproef. 
Verschillen tussen ouders en leerkrachten op de leerstofgerichte dimensie waren in 
circuitscholen gemiddeld groter dan in de referentiesteekproef. Op de leerlinggerichte 
dimensie bleken verschillen tussen ouders en leerkrachten in circuitscholen kleiner dan 
in de referentiesteekproef. 
Of achterstandsleerlingen in circuitscholen geconfronteerd werden met een grotere 
kloof in opvattingen tussen ouders en leerkrachten dan met-achterstandsleerlingen is 
nagegaan door de opvattingen van leerkrachten en ouders te koppelen aan de leerling. 
Verschillen in opvattingen waarmee de leerling op school werd geconfronteerd en 
opvattingen in de thuissituatie zijn vergeleken voor doelgroepleerlmgen en met-doel-
groepleerhngen. Voor beide groepen waren er verschillen in leerstofgerichtheid. Voor 
doelgroepleerlmgen bleken de leerstofgerichte opvattingen van ouders en leerkrachten 
meer uiteen te lopen dan voor niet-doelgroepleerlingen. 
De afstand tussen ouders en leerkrachten wat betreft leerlinggerichtheid verschilde met 
voor doelgroepleerlmgen en niet-doelgroepleerlingen. We concludeerden dat ouders 
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van doelgroepleerlingen en ouders van niet-doelgroepleerlingen in gelijke mate leer-
linggerichtheid ondersteunden. 
Ten aanzien van de relatie tussen onderwij sop vattingen en de institutionalisering van 
het circuitmodel stelden we vast dat de intensiteit van betrokkenheid van leerkrachten 
bij het circuitmodel sterker was naarmate opvattingen meer wezen in de richting van 
leerlinggenchtheid. Ook kenmerken van de vernieuwing werden positiever beoordeeld 
naargelang opvattingen leerhnggenchter waren. Dit gold eveneens voor de mening van 
leerkrachten over de mate waarin interne condities voor institutionalisering in de school 
aanwezig waren. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met de uitgangspunten 
van het circuitmodel. 





Resultaten van circuitonderwijs bij 
leerlingen 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de samenhang tussen de institutionalisering 
van het circuitmodel enerzijds en de cognitieve en affectieve resultaten bij leerlingen 
anderzijds om achtereenvolgens antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 

[a] Hangt het cognitief en affectief functioneren van leerlingen in circuitscholen samen 
met het sociaal milieu van de leerlingen? 

[b] Hangt het cognitief en affectief functioneren van de leerlingen positief samen met 
de mate waarin het circuitmodel is geïnstitutionaliseerd? 

[c] Zijn de effecten van sociaal milieu op het cognitief of affectief functioneren van de 
leerlingen kleiner naarmate het circuitmodel meer is geïnstitutionaliseerd? 

Meer concreet zullen we vaststellen hoe het niveau van de leerlingen in circuitscholen 
op het gebied van begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen, de mate van school-
welbevinden en de score op de Eindtoets Basisonderwijs zich verhouden tot gegevens 
van de normgroepen. We stellen tevens vast in hoeverre er verschillen bestaan tussen 
doelgroepleerlingen en niet-doelgroepleerlingen en of deze verschillen voor alle 
schoolklassen gelijk zijn. Tenslotte gaan we in op de vraag of gevonden effecten ver
klaard kunnen worden uit de mate waarin het circuitmodel is geïnstitutionaliseerd. 
Bovenstaande vragen worden herhaald met toevoeging van een voormeting, waardoor 
mogelijke vorderingen van leerlingen zichtbaar worden. 

Allereerst besteden we aandacht aan de dataverzameling en de datareductie en lichten 
we de wijze van normering van de leerlinggegevens toe. Vervolgens zal nader worden 
ingegaan op de wijze waarop de multiniveau-analyses zijn opgezet en uitgevoerd. 
Hierna worden de resultaten gepresenteerd. De analyses zijn separaat uitgevoerd voor 
de onderscheiden afhankelijke variabelen. Achtereenvolgens worden de bevindingen 
beschreven van begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en schoolwelbevinden. 
Tenslotte besteden we aandacht aan het niveau van de leerlingen bij de overgang van 
basis- naar voortgezet onderwijs op grond van de toetsscores op de Cito Eindtoets 
Basisonderwijs. Het hoofdstuk sluiten we af met een samenvatting. 
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7.2 Dataverzameling, datareductie en normering 

Om de leerprestaties en het niveau van het schoolwelbevinden alsmede vorderingen 

daarbinnen vast te stellen in relatie tot de institutionalisering van het circuitmodel, is 

gekozen voor een longitudinale onderzoeksopzet, waarbij in de groepen 4 tot en met 

8 in drie opeenvolgende jaren taal- en rekentoetsen zijn afgenomen (zie figuur 7.1). 

Daarnaast hebben alle leerlingen in de groepen 4 t/m 8 (met uitzondering van de groep 

8 van 1994/1995) eenmaal een intelligentietoets gemaakt. De Schoolvragenlijst voor 

het meten van affectieve leerlingresultaten is afgenomen in de groepen 6 tot en met 8. 

cohort 1 
groep 4 

\ 

cohorl 6 
groep 4 

\ 

cohort 7 
groep 4 

cohort 2 
groep 5 

\ 

cohort 1 
groep 5 

\ 

cohort 6 
groep 5 

cohort 3 
groep 6 

\ 

cohort 2 
groep 6 

\ 

cohort 1 
groep 6 

cohorl 4 
groep 7 

cohort 3 
groep 7 

cohorl 2 
groep 7 

cohort 5 
groep 8 

\ 

cohort 4 
groep 8 

cohorl 3 
groep 8 

onderzoeksiaar 

1994/1995 

1995/1996 

1996/1997 

Figuur 7 1- Indeling van groepen naar cohort en onderzoeksjaar 

Drie cohorten hebben drie metingen (cognitieve leerlingresultaten): cohort 1,2 en 3 in 

figuur 7.1, twee cohorten hebben twee metingen (cohort 4 en 6). Van de overige twee 

cohorten beschikken we over één meting (cohort 5 en 7). De Schoolvragenlijst is 

eveneens driemaal afgenomen. Dit instrument - geschikt voor leerlingen uit de groepen 

6 tot en met 8 - is bij één cohort driemaal afgenomen (cohort 3); twee cohorten hebben 

de Schoolvragenlijst tweemaal gemaakt (cohort 2 en 4), bij cohort 5 is eenmaal de 

Schoolvragenlijst afgenomen. Scores van cohorten met minimaal twee metingen zijn 

bewerkt voor de analyses. Leerlingaantallen zijn weergegeven in tabel 7.1. 

Tabel 7 1- Aantal leerlingen naar aantal metingen 

1 meting 
2 metingen 
3 metingen 
totaal 

>1 meting 

begnjpenc 

Ν 

390 

358 

418 

1166 

776 

lezen 

% 
33 

31 

36 

100 

67 

technisch lezen 

Ν 

387 

357 

425 

1169 

782 

% 
33 

31 

36 

100 

67 

rekenen 

Ν 

385 

352 

430 

1167 

782 

% 
33 

30 

37 

100 

67 

schoolwelbevin

den 

Ν 

358 

303 

139 

800 

442 

% 
45 

38 

17 

100 

55 

sociaal 

wenselijkheid 

Ν % 

365 46 

298 38 

130 16 

793 100 

428 54 

Scores zijn vergeleken met een landelijk referentiepunt. Daarom is gebruik gemaakt 

van toetsen waarvan voldoende recente informatie voorhanden was om de ruwe scores 
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te standaardiseren op basis van de verdeling in een normgroep. Deze normgroepen 

fungeren als een soort van controlegroep. In het onderstaande gaan we in op de scores 

van de leerlingen in de circuitscholen m vergelijking met deze normgroepen. 

De scores voor begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen zijn genormeerd met 

behulp van gegevens uit het project longitudinaal onderzoek schoolvorderingen in het 

basisonderwijs (Aamoutse et al., 1996). Bij het bepalen van de normscores zijn twee 

alternatieven in overweging genomen: het eerste alternatief gaat uit van een normering 

op basis van de verdeling in de normgroep exclusief de onderzoeksgroep: een externe 

normering. Uit de resultaten van het onderzoek onder de normgroep bleek het niveau 

van de leerlingen boven-gemiddeld. Dit had onder meer te maken met het geringe 

aantal achterstandsleerlingen in dit onderzoek. Een aantal scholen met veel leerlingen 

uit achterstandssituaties die aanvankelijk hadden toegezegd mee te werken aan de 

dataverzameling was gedurende de rit afgehaakt. Bovendien was het - vanwege het feit 

dat in het longitudinaal onderzoek schoolvorderingen in het basisonderwijs geen indivi

duele leerlmggewichten zijn geregistreerd - niet mogelijk een voor de circuitmodel-

populatie representatieve steekproef te trekken. Om die reden zijn normscores berekend 

op basis van een bestand waarin gegevens van beide steekproeven zijn samengevoegd. 

Tabel 7.2 geeft een vergelijking van de gemiddelde normscores van beide onderzoeks

groepen. 

Tabel 7 2- Normscores begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen van de steekproef circuit-
model in vergelijking met het longitudinaal onderzoek van Aamoutse et al (1996). 

groep 4 

begrijpend lezen 

technisch lezen 

rekenen (2 onderdelen) 

groep 5 

begrijpend lezen 
technisch lezen 
rekenen 

groep 6 

begrijpend lezen 
technisch lezen 

rekenen 

groep 7 

begrijpend lezen 
technisch lezen 

rekenen 

groep 8 

begrijpend lezen 
technisch lezen 

rekenen 

long 

ruwe score 

31,0 
21,3 

25,8 

50,7 
17,8 

69,7 

63,9 

19,3 
98,1 

72,9 

18,7 

118,0 

80,9 
19,1 

137,0 

tudmaal onderzoek 

normscore 

,03 
-,02 

,04 

,03 
,01 
,08 

,05 

,01 
,07 

,04 

,01 

,08 

,06 
,02 

,12 

Ν 

2111 

2223 
1047 

2904 
2914 

1672 

2774 

2781 
2750 

2827 

2850 
2882 

1939 
1940 

1949 

ruwe score 

32,5 

19,6 
24,9 

49,5 
16,7 

63,3 

62,5 
17,4 

88,1 

72,0 

17,4 

105,0 

79,2 

17,5 

122,6 

circuitmodel 

normscore 

-,19 

,08 

-,08 

-,21 
-.07 

-,27 

-,33 

-.08 

-.41 

-,24 

-,06 

-,51 

-,27 

-,io 
-,48 

Ν 

477 

483 

482 

479 

483 
487 

474 

475 
476 

465 

467 

468 

465 

465 

466 
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Het aandeel van de leerlingen uit het circuitmodel-onderzoek in de normering was 

relatief klein (ongeveer 15 procent in het geval van de taaiscores en 25 à 30 procent bij 

de rekenscores). Bij de normering is gecorrigeerd voor jaargroep en afnamemoment. 

In nagenoeg alle gevallen scoorde de groep leerlingen uit het circuitmodel-onderzoek 

lager dan de onderzoeksgroep uit het longitudinaal onderzoek. Vooral de scores voor 

begrijpend lezen en rekenen van de leerlingen in circuitscholen waren significant lager 

dan die van de onderzoeksgroep uit het longitudinaal onderzoek. 

Het affectief functioneren van leerlingen in de school is vastgesteld aan de hand van 

de Schoolvragenhjst. De lijst bevat items over de motivationele houding ten opzichte 

van het schoolwerk, de sociaal-emotionele houding ten opzichte van het schoolleven 

en de houding ten opzichte van de eigen mogelijkheden. Tevens meet de lijst de mate 

waarin leerlingen sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. 

Deze drie houdingen worden beschouwd als uitwerkingen van de drie psychologische 

begrippen: motivatie, satisfactie en zelfvertrouwen. Gebaseerd op de normering zoals 

weergegeven in de handleiding van de Schoolvragenhjst (Vorst, 1990) zijn staninesco-

res berekend. Deze score is gecorrigeerd voor sekse en jaargroep en heeft een minimale 

waarde van 1, een maximum van 9 en een schaalmidden van 5. 

De drie componenten motivatie, satisfactie en zelfbeeld zijn gereduceerd tot één com

ponent schoolwelbevinden. De correlaties van deze component met de drie schaalsco-

res waren in alle gevallen hoger dan ,70. Per meting is een gemiddelde score berekend. 

Ten behoeve van de interpretatie van de intercepten is deze score verminderd met het 

schaalmidden (5), wat betekent dat een waarde van 0 overeenkomt met het gemiddelde 

van de normgroep. In de analyses zullen de scores worden gecorrigeerd voor sociale 

wenselijkheid. 

Tabel 7.3 toont dat het algemeen gemiddelde van de scores op de component school

welbevinden in circuitscholen ongeveer op het gemiddelde van de normgroep ligt. 

Tabel 7 3- Beschrijvende gegevens van de normscores schoolwelbevinden 

1994/1995 

1995/1996 
1996/1997 

gem 

-,03 
-,09 

,05 

sld 
1,56 

1,62 
1,61 

Ν 

446 

461 

474 

min 

-4,0 

-4,0 

-4,0 

max 

4,0 

4,0 

4,0 

Tabel 7.4 toont de bivariate samenhangen tussen variabelen inclusief het non-verbale 

IQ. 

Het non-verbale IQ hing sterk samen met de cognitieve resultaten, vooral met begrij

pend lezen en rekenen. De correlaties tussen de drie schalen motivatie, satisfactie en 

zelfbeeld bleken behoorlijk hoog. Opvallend waren ook de relatief hoge correlaties 

tussen de leerprestaties en het zelfbeeld van de leerlingen. 
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Tabel 7 4- Bivanate correlaties tussen de gemiddelden over alle metingen Ν is respectievelijk 

1160 (cognitieveprestaties) 920 (non-verbale IQ) en 790 (affectieve kenmerken) **pi.Ol 

begnjpend 
lezen 

non verbaal IQ ,45** 
begrijpend lezen 
technisch lezen 
rekenen 
sociale wenselijkheid 
motivatie 
welbevinden 

technisch 
lezen 
,24·* 
,55** 

rekenen 

,32** 
,37** 
,54** 

sociale 
wenselijkheid 

,02 
-.12** 
-,10** 
,02 

motivatie 

,13** 
,17** 
,15** 
,30** 
,44** 

satisfactie 

,10** 
,17** 
,14** 
,22** 
,21 •* 
,50** 

zelfbeeld 

,17** 

, 3 0 · · 
,29*· 

,31 · · 
,09** 
,47** 
,40** 

Van alle leerlingscores zijn voor de eindanalyses twee metingen verwerkt: een voorme

ting en een nameting. De eerst gemeten score diende als voormeting; de laatst gemeten 

score fungeerde steeds als nameting. 

Op basis van tabel 7.1 kunnen we vaststellen dat wat betreft de cognitieve resultaten 

er voor ongeveer de helft van de leerlingen één jaar ligt tussen voormeting en nameting, 

voor de andere helft ligt er twee jaar tussen voor- en nameting. 

7.3 Opzet van de analyses 

Per afhankelijke variabele (begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en schoolwelbe-

vinden) zijn separate analyses uitgevoerd. 

De beschrijvende gegevens van de variabelen betrokken in de multiniveau-analyses zijn 

weergegeven in tabel 7.5 en 7.6. 

Tabel 7 5- Beschrijvende gegevens van de variabelen betrokken in de multiniveau-analyses voor 

cognitieve resultaten. 

leertmgmveau 
non-verbale IQ 
sociaal milieu (l=doelgroep; 0=niet-doelgroep) 
sekse (0=jongen, l=meisje) 
voormeting begrijpend lezen 
nameting begrijpend lezen 
voormeting technisch lezen 
nameting technisch lezen 
voormeting rekenen 
nameting rekenen 

Ν 

566 
566 
566 
565 
565 
566 
566 
566 
566 

gem 

-.09 
,65 
,52 

-.18 
-.22 
,05 

-,05 
-,28 
-.34 

std 

1,00 
,48 
,50 
,95 
,90 

1,03 
1,06 
,97 

1,01 

mm 

-2,92 
,00 
,00 

-2,85 
-2,93 
-2,78 
-3,15 
-2,98 
-3,16 

max 

2,68 
1,00 
1,00 
2,22 
2,22 
3,03 
3,40 
2,56 
2,10 

leerkrachtniveau 
intensiteit van betrokkenheid 30 ,53 1,69 -3,50 2,58 
gebruiksmveau 30 5,14 1,45 ,00 7,00 
inslitulionalisenng op organisatieniveau 30 2,03 ,64 ,79 3,00 
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De koppeling van leerkrachten en leerlingen heeft plaatsgevonden op basis van het 

schooljaar waarin de leerkrachtgegevens zijn verzameld (1995/1996). 

De analyses van de drie variabelen die betrekking hebben op het cognitief functioneren 

van leerlingen in circuitscholen zijn gebaseerd op 566 leerlingen en 30 leerkrachten 

(schoolklassen). De analyses van schoolwelbevinden zijn uitgevoerd op een leerlingbe-

stand van 339 leerlingen, verdeeld over 20 schoolklassen. 

Tabel 7 6- Beschrijvende gegevens van de vanabelen betrokken m de multmiveau-analyses voor 

affectieve resultaten 

Ν gem std mm max 

leerlingniveau 

non-verbale IQ 339 

sociaal milieu (l=doelgroep, 0=niel-doelgroep) 339 

sekse (0=jongen, l=meisje) 339 

voormeting schoolwelbevinden 339 

nameting schoolwelbevinden 339 

voormeting sociaal wenselijkheid 339 

nameting sociaal wenselijkheid 339 

leerkrachtniveau 

intensiteit van betrokkenheid 20 ,91 1,53 -2,14 2,58 

gebnnksniveau 20 5,14 1,66 ,00 7,00 

institutionalisering op organisatieniveau 20 2,09 ,66 1,07 3,00 

De basisspecificaties van de getoetste modellen zijn weergegeven in figuur 7.2. 

Allereerst is het algemeen gemiddelde van de totale groep vastgesteld evenals het 

percentage variantie dat verklaard wordt door verschillen tussen schoolklassen (de 

verhouding tussen de variantie op leerkracht- en leerlingniveau in model 0 of het 

vanantiecomponentenmodel). Een positieve waarde van de intercept betekent dat de 

leerlingen in circuitscholen boven het gemiddelde van de normgroep scoren, bij een 

negatieve waarde van de intercept scoren de leerlingen onder het gemiddelde van de 

normgroep. 

In een volgend model (model 1) stond de vraag centraal staat of doelgroepleerlingen 

verschillen van niet-doelgroepleerlingen op de afhankelijke variabele. Steeds werd 

gecontroleerd voor de non-verbale intelligentie en sekse van de leerling. Sekse werd 

niet als covariaat toegevoegd in het model met schoolwelbevinden als afhankelijke 

variabele, omdat sekseverschillen reeds zijn verdisconteerd in de normering. Behou

dens de indicator voor sociaal milieu werden met-significante covariaten uit het model 

verwijderd. Op basis van de variantie van de hellingen van sociaal milieu (U2) kunnen 

we antwoord geven op de vraag of de samenhang tussen sociaal milieu en de afhan

kelijke variabele afhankelijk is van de klas waarin de leerling zit. Dit laatste noemen 

we het compenserend vermogen voor milieuverschillen: indien verschillen op de af-

-,20 1,00 

,65 ,48 

,53 ,50 

,08 1,65 

-,15 1,62 

-,14 2,12 

-,16 2,10 

-2,92 2,68 

,00 1,00 

,00 1,00 

Λ00 4,00 

-4,00 4,00 

-4,00 4,00 

-4,00 4,00 
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hankelijke variabele tussen doelgroepleerlingen en niet-doelgroepleerlingen variëren 

per leerkracht verschillen leerkrachten m dit compenserend vermogen. 

Model 0: variantiecomponentenmodel 
Level-1 Model 
Level-2 Model 

Y = 
BO 

BO + R 
= G00 + U0 

Model 1: random coclTiciëntenmodel voor sociaal milieu 
Level-1 Model 
Level-2 Model 

Y = 
BO 
BI 
B2 
B3 

BO + BI *(IQ) + B2*(sociaal milieu) + B3*(sekse) + R 
= G00 + U0 
= G10 
= G20 + U2 
= G30 

Model 2: ter verklaring van niveauverschillen met institutionaliseringsvariabelen op niveau 2 
Level-1 Model 
Level-2 Model 

Y = 
BO 
BI 
B2 
B3 

BO + Β1 *(IQ) + B2*(sociaal milieu) + B3*(sekse) + R 
= G00 + GOI *(lvB) + Ο02·(8εοηιιΙ<) + G03*(schoolinstil) + U0 

= G I 0 
= G20 + G21 »(IvB) + G22*(gebruik) + G23*(schoolinslil) + U2 

= G30 
Model la: random coëfficiëntenmodel met voormeting als covariabele 
Levcl-1 Model 
Level-2 Model 

Y = 
BO 
BI 
B2 
B3 
B4 

Model 2a: ter vcrklari 
Level-1 Model 
Lcvel-2 Model 

Y = 
BO 
BI 
B2 
B3 
B4 

BO + Β1 *(1Q) + B2*(sociaal milieu) + B3*(sekse) + B4*(voonneting) + R 

= G00 + U0 

= G10 
= G20 + U2 (random slope weggelaten indien met-significant) 
= G30 

= G40 + U4 
ng van leerwinst met institutionaliseringsvariabelen op niveau 2 
BO + BI "(IQ) + B2*(sociaal milieu) + B3*(sekse) + B4*(voonTieting) + R 

= G00 + G01*(IvB) + G02*(gebruik) + G03*(schoolinstit) + U0 

= G10 
= G20 + U2 (random slope weggelaten indien mei-significant) 

= G30 
= G40 + G41 *(IvB) + G42 t(gebruik) + G43'(schoolinstit) + U4 

Figuur 7 2 - Modelspecificaties multi-niveau-analyses 

In model 2 stelden we de samenhang vast tussen de afhankelijke variabele en de indica

toren van institutionalisering, gemeten bij leerkrachten. Hiermee geven we een ant

woord op de vraag of verschillen in gemiddelden samenhangen met de mate waarin het 

circuitmodel is geïnstitutionaliseerd. De indicatoren van institutionalisering werden ook 

toegevoegd ter verklaring van de hellingvariantie van sociaal milieu (het differentieel 

effect de institutionalisering van het circuitmodel op de relatie tussen sociaal milieu en 

de afhankelijke variabele), waarmee we antwoord geven op de vraag in hoeverre ver

schillen in de samenhang van sociaal milieu en de afhankelijke variabele (compense

rend vermogen voor milieuverschillen) te verklaren zijn uit de omvang van de instituti

onalisering van het circuitmodel. In eerste instantie werden de institutionahseringsindi-

catoren gelijktijdig aan het model toegevoegd. Om een mogelijk probleem van colline-

ariteit te ondervangen (de indicatoren bleken immers onderlinge samenhang te verto

nen) werden tevens modellen getoetst waarin de indicatoren afzonderlijk zijn opgeno

men. Indien dit een verbetering van het model opleverde is hierover gerapporteerd. 
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Om de vooruitgang of leerwinst vast te kunnen stellen werd model 1 opnieuw getoetst 
met de voormeting als covariabele op leerlingniveau (model la). De intercept geeft 
steeds het gemiddelde op de nameting weer voor leerlingen die gemiddeld (op het 
niveau van de normgroep) scoren op de voormeting voor jongens niet behorende tot 
de doelgroep en met een gemiddeld IQ. Vooruitgang heeft hier betrekking op een 
relatieve vooruitgang, namelijk ten opzichte van de norm. 
De hellingscoëfficiënt van de voormeting (B4 in model 1 a) geeft aan hoe snel bij een 
bepaalde klas de score op nameting verandert bij een verandering van precies 1 op de 
voormeting. Als deze helhngscoëfficiënt in een bepaalde klas de waarde 1 heeft dan 
komen voor die klas verschillen tussen leerlingen in voorspelde scores op de nameting 
precies overeen met de verschillen tussen leerlingen in scores op de voormeting. Bij 
een helhngscoëfficiënt met een waarde kleiner dan 1 (en groter dan 0) zijn verschillen 
in voorspelde scores op de nameting kleiner dan de verschillen op de voormeting. 
In dat geval spreken we van compenserend vermogen voor prestatieverschillen. Naar
mate de helhngscoëfficiënt van de voormeting dichter de waarde 0 nadert worden 
verschillen tussen leerlingen kleiner en het compenserend vermogen groter. De helling-
vanantie van de voormeting (U4) geeft aan in hoeverre schoolklassen verschillen in dit 
compenserend vermogen. 

Op basis van model 1 a kunnen we vaststellen in welke mate er sprake is van leerwinst 
en of deze leerwinst voor doelgroepleerlingen afwijkt van die van met-doelgroepleer-
lingen (B2 in het model geeft het effect aan van sociaal milieu op de verandering sinds 
de voormeting). 

In model 2a werden de institutionahseringsvariabelen toegevoegd ter verklaring van 
het effect van de voormeting op de nameting alsmede ter verklaring van verschillen in 
gemiddelden. 
Voor alle modellen geldt dat deze naargelang de analyseresultaten zijn aangepast; niet 
significante variabelen zijn steeds verwijderd. 

7.4 Resultaten 

7 4.1 Begrijpend lezen 

De resultaten van de multimveau-analyses met de nameting van begrijpend lezen als 
afhankelijke variabele zijn weergegeven in tabel 7.7. De statistisch significante inter
cept van -,23 toont aan dat de gemiddelde score van begrijpend lezen onder het gemid
delde van de normgroep ligt. Uit de verhouding tussen de variantiecomponenten op 
leerkracht- en leerlingniveau kunnen we afleiden dat vijf procent van de totale variantie 
(,04/(,04+,77)) voor rekening komt van verschillen tussen schoolklassen. 
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Tabel 7 7- Resultaten multimveau analyses met de nameting van begrijpend lezen als aflian-

kehjke variabele 

intercept 
intercept*IvB 
intercept'gebruik 
intercept'schoolmstit 
sociaal milieu (l=doelgroep, O=niel-doelgroep) 
sociaal milieu*IvB 
sociaal milieu*gebruik 
sociaal milieu'schoolmstit 

IQ 
voormeting 
voormetmg'lvB 
voormetmg'gebruik 
vooimeting*schoolinstit 

varinntiecomponenten 
leerkracht 
sociaal milieu hellingvanantie 
covanantie intercept*sociaal milieu 
voormeting hellingvanantie 
covanantie intercepl*voormeting 
leerling 

deviantie 
aantal parameters 

model 0 

-,23** 

,04** 

,77 

1477,38 
3 

model 1 

,11 

-,48** 

,30** 

,01 
,09** 

-,02 

,60 

1339,4 
7 

model 2 

,00 
,01 
,02 
,03 

-,10 
-,03 
-,07 
-,04 
,30** 

,01* 
,07** 

-,02 

,60 

1336,8 
13 

model la 

,05 

-,27** 

,17** 
,49** 

,03** 

,02** 
,01 
,43 

1161,3 
8 

model 2a 

,09 
,00 

-,01 
-,08 
-,28** 

,17** 
,60** 

-,01 
-,02 
-,08 

,02** 

,01** 
,00 
,43 

1157,5 
14 

Model 1 laat zien dat milieuverschillen in begrijpend lezen mede afhankelijk waren van 
de klas waarin de leerling zit, er is sprake van significante hellingvanantie van sociaal 
milieu. De verwachte score voor doelgroepleerling onder constanthouding van IQ lag 
gemiddeld ,48 lager ten opzichte van de scores van niet-doelgroepleerhngen, maar voor 
sommige klassen was dat verschil groter, voor andere kleiner. Er was geen samenhang 
tussen de score op begrijpend lezen en de sekse van de leerling. De score op begrijpend 
lezen hing positief samen met non-verbale IQ. 
In model I verschilt de intercept met meer significant van 0. Dat betekent dat de niet-
doelgroepleerlingen gemiddeld op het niveau van de normgroep scoorden. 
Model 1 past significant beter bij de data dan model 0 (chi-kwadraat=l37,95; df=4; 
P<,01). 
In model 2 zijn de institutionaliseringvariabelen toegevoegd. Voor begrijpend lezen is 
er een reductie van de hellingvariantie voor sociaal-milieu nadat de institutionalise
ringsvariabelen zijn geïntroduceerd. Daarnaast is er een sterke afname van het gemid
delde milieu-effect. Rekening houdend met IQ en met sociaal milieu scoorden de 
circuitscholen gemiddeld op het niveau van de normgroep. 
Geen van de institutionaliseringsvariabelen heeft echter een significant effect, noch op 
de intercept, noch op de milieuverschillen. 



128 Achterstandsbestnjding door circuitonderwijs 

Om problemen ten aanzien van multicollineariteit te ondervangen zijn de indicatoren 
tevens afzonderlijk aan het model toegevoegd. Dit gaf echter geen verbetering van het 
model. Een adequate verklaring voor de reductie van het effect van sociaal milieu kan 
op basis van de analyses niet worden gegeven (de p-waarden van de effectmaten zijn 
achtereenvolgens voor IvB, gebruik en institutionalisering op organisatieniveau ,73 ; ,25 
en ,85). 
Model 2 past niet significant beter bij de data dan model 1. Het patroon van resultaten 
komt overeen met de verwachtingen; of dit causaal geduid mag worden als een effect 
van het circuitmodel moet echter betwijfeld worden, omdat model 2 niet resulteert in 
een afname van de leerkrachtvariantie. 

Model la geeft antwoord op de vraag of het effect van sociaal milieu blijft bestaan na 
controle voor de voormeting, anders gezegd, zijn er verschillen tussen doelgroep- en 
met-doelgroepleerlingen in de leerwinst tussen voor- en nameting? 
In Model la verschilde de intercept niet significant van 0: niet-doelgroepleerlingen in 
circuitscholen scoorden gemiddeld hetzelfde als de normgroep wanneer IQ en voorme
ting constant gehouden worden. Doelgroepleerlingen echter scoorden significant lager 
dan de normgroep, maar het verschil is veel kleiner dan wanneer de score op de voor
meting niet constant gehouden worden. Tussen leerkrachten waren er verschillen zowel 
in gemiddelde leerwinst als in compenserend vermogen voor prestatieverschillen (de 
regressiecoëfficiënten van voormeting op nameting is mede afhankelijk van de klas 
waarin een leerling zit). 

Er waren geen verschillen meer tussen leerkrachten in compenserend vermogen voor 
milieuverschillen, als de voormeting constant wordt gehouden. 
Om inzicht te krijgen in de leerwinst voor de doelgroepleerlingen en niet-doel
groepleerlingen is in tabel 7.8 een overzicht gegeven van de verwachte waarde op de 
nameting bij een gegeven score op de voormeting. Duidelijk is zichtbaar dat de doel
groepleerlingen achterbleven bij de niet-doelgroepleerlingen. 

Tabel 7 8- Verwachte waarde op nameting begrijpend lezen bij een gemiddeld IQ 

voormeting • 

niel-doelgroep 
doelgroep 

-2 

-,93 
-1,20 

-1 

-,44 
-,71 

0 

,05 
-,22 

1 

,54 
,27 

2 

1,03 
,76 

In model 2a zijn de institutionaliseringvariabelen toegevoegd om de verschillen in 
gemiddelden alsmede de verschillen in het effect van voormeting op nameting te ver
klaren. Geen van de indicatoren heeft een significant effect. 
Verschillen tussen leerkrachten (schoolklassen) kunnen niet worden verklaard door de 
institutionahsenngsvariabelen. 
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7.4 2 Technisch lezen 

De resultaten van de analyses met de nameting van technisch lezen als afhankelijke 
variabele zijn weergeven in tabel 7.9. 
De gemiddelde score van technisch lezen voor alle leerlingen ligt op het gemiddelde 
van normgroep. Ruim 15 procent van de totale variantie komt voor rekening van ver
schillen tussen leerkrachten, gezien de verhouding tussen de variantiecomponenten. Dit 
is aanmerkelijk meer dan bij de scores voor begrijpend lezen. We kunnen hieruit con
cluderen dat leerkrachten beter in staat zijn invloed uit te oefenen op de scores voor 
technisch lezen dan op begrijpend lezen. 

Tabel 7 9 - Resultaten multiniveau analyses met de nameting van technisch lezen als afliankehjke 

variabele 

intercept 
intercept*lvB 
intercept*gebruik 
intercept*schoolinstit 
sociaal milieu (l=doelgroep, O=niet-doelgroep) 
sociaal milieu*IvB 
sociaal milieu*gebruik 
sociaal milieu*schoolinstit 

IQ 
sekse (0=jongen, l=meisje) 
voormeting 
voormeting*IvB 
voormeting*gebruik 
vooimeting*schoolinstit 
variantiecomponenten 
leerkracht 
sociaal milieu hellingvanantie 
covanantie intercept*sociaal milieu 
voormeting hellingvanantie 
covanantie intercepl*voormeting 
leerling 

deviantie 
aantal parameters 

model 0 
,00 

,17** 

,96 

1623,3 
3 

model 1 
,08 

-,27* 

,10* 
,22** 

,18** 
,05 

-,04 

,91 
1598,7 

8 

model 2 
-,08 
,03 
,02 
,19 
,20 

-,01 
-,09 
-,10 

,11* 
,22* 

,15** 
,03 

-,03 

,91 
1594,3 

14 

model la 
-,02 

-,04 

,01 
-,04 
,88** 

,08** 

,01** 
,01 
,22 

829,2 
9 

model 2a 
,15 
,03 

-,04 
,11 

-.04 

,01 
-,04 
,97** 

-,00 
-,02 
,02 

,07** 

,01** 
,01 
,22 

824,3 
15 

In model 1 zijn IQ, sekse en sociaal milieu op leerlingniveau toegevoegd. Dit model 
past significant beter bij de data dan model 0 (chi-kwadraat=24,65; df=5; p<,01). 
De verschillen tussen schoolklassen bleven, ook na toevoeging van de covariaten, 
significant. Aangezien de hellingvarianties van IQ en sekse niet significant waren, zijn 
deze op nul gesteld. De sociaal milieu-helling lieten we vooralsnog variëren. 
Doelgroepleerlingen scoorden lager dan niet-doelgroepleerlingen. Meisjes behaalden 
hogere scores dan jongens. Bij een hoger IQ waren de scores op technisch lezen hoger. 
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In model 2 zijn de institutionaliseringvariabelen toegevoegd ter verklaring van de 
hellingvariantie van sociaal milieu en van de interceptvariantie. Gelijktijdige toevoe
ging van de drie indicatoren leverde geen significante inbreng. 
Het stapsgewijs verwijderen van de minst verklarende indicatoren leidde niet tot een 
verbetering van het model. Net als bij begrijpend lezen is ook hier het milieu-effect niet 
meer significant. 

Om inzicht te krijgen in de leerwinst is in model 1 a de voormeting als controlevariabele 
toegevoegd. Model la past beter bij de data dan model 1 en model 0. Ten opzichte van 
model 1 zien we grote verschillen. De hellingvariantie van sociaal milieu is niet meer 
significant evenmin als het effect van sociaal milieu, IQ en sekse. De verschillen op de 
voormeting verklaren alle in model 1 geconstateerde effecten, behalve de verschillen 
in gemiddelden tussen leerkrachten of schoolklassen. 

Het toevoegen van de institutionaliseringvariabelen verklaarde de hellingvariantie van 
de voormeting niet, deze bleef constant. De regressie van voormeting op nameting 
bleef variëren tussen schoolklassen. Het stapsgewijs verwijderen van de institutionalise-
nngsvariabelen leidde niet tot een verbetering van het model. 

7.4.3 Rekenen 

Tabel 7.10 toont de resultaten van de multiniveau-analyses met de nameting op de 
rekentoets als afhankelijke variabele. 

Tabel 7 10- Resultaten multimveau analyses met de nameting van rekenen als afliankelijke 

variabele 

intercept 
]nlercept*gebruik 
sociaal milieu (l=doelgroep, 0=niet-doelgroep) 
sociaal milieu*gebruik 

IQ 
voormeting 

vananliecomponemen 
leerkracht 
sociaal milieu hellingvariantie 
covanantie intercept*sociaal milieu 
voormeting hellingvariantie 
covanantie intercept*voormeting 
leerling 

devianlie 
aantal parameters 

model 0 

-,30** 

,09** 

,94 

1599,6 
3 

model 1 

-,12 

-.24* 

,27·* 

,05* 
,01 
,01 

,85 

1541,4 
7 

model 2 

-,72* 

,11 
,50 

-,14* 
,28** 

,04 
,01 

,84 

1535,7 
9 

model la 

-,04 

-,08 

,06* 
,80** 

,06** 

,02·* 
,01 
,31 

1013,7 
8 

model 2a 

-,39** 
,07 

-,08 
-,08 
,06* 
,80** 

,05** 

,02·* 
,01 
,31 

1010,0 
9 
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De verhouding tussen de variantiecomponenten laat zien dat 9 procent van de totale 
variantie voor rekening komt van verschillen tussen leerkrachten. Er was een signifi
cant verschil in gemiddelde rekenscore tussen leerkrachten. Het algemene niveau van 
de leerlingen in circuitscholen lag onder het gemiddelde van de normgroep. 

Model 1 gaf een significante verbetering ten opzichte van model 0. De leerlingverschil-
len werden voor een groot gedeelte verklaard door IQ en sociaal milieu. Leerlingen met 
een hoger IQ behaalden een hogere score op de rekentoets. Doelgroepleerlingen be
haalden, onder constanthouding van IQ, een lagere rekenscore dan niet-doelgroepleer
lingen. 

Model 2 leverde een geringe verbetering ten opzichte van model 1, gezien de daling 
van de deviantie (chi-kwadraat=5,7; p=,07). Dit model is tot stand gekomen door de 
institutionaliseringsvariabelen tegelijkertijd zowel de helling- als interceptvariantie te 
laten voorspellen en vervolgens de niet-significante indicatoren stapsgewijs te verwij
deren. Het gebruiksniveau van het circuitmodel hing zwak positief samen met de 
verschillen in rekenscore (p=,059), er was een significant negatief effect van gebruiks
niveau op de hellingshoek van sociaal milieu. 

Voor niet-doelgroepleerlingen nam de rekenscore toe met toenemend gebruik van het 
circuitmodel (regressiecoëfficiënt=, 11 ), terwijl er voor doelgroepleerlingen nauwelijks 
een relatie was tussen de rekenscore en het gebruiksniveau (regressiecoëfficiënt 
,11-,14=-,03). Het gebruik van het circuitmodel had alleen een positief effect op de 
rekenscores van de niet-doelgroepleerlingen. 
Tabel 7.11 toont de verwachte toetsscore voor de verschillende gebruiksniveaus voor 
doelgroepleerlingen en niet-doelgroepleerlingen. Hieruit leiden we af dat bij een ge
bruiksniveau van 0 de verwachte rekenscore voor doelgroepleerlingen ,5 hoger ligt dan 
de score van niet-doelgroepleerlingen; als het gebruiksniveau stijgt, daalt de score van 
de doelgroepleerlingen en stijgt de rekenscore van niet-doelgroepleerlingen. Uiteinde
lijk heeft het gebruik van het circuitmodel vooral een positief effect op de rekenscores 
voor de niet-doelgroepleerlingen. 

Tabel 711- Verwacht rekenmveau van leerlingen in circuitscholen, rekening houdend met het 
gebruiksniveau van het circuitmodel gecorrigeerd voor non-verbale intelligentie 

gebruiksniveau • 

niet-doelgroepleerlingen 
doelgroepleerlingen 

0 

-.72 
-.22 

I 

-.61 
-,25 

2 

-,50 
-.28 

3 

-.39 

-.31 

4 

-.28 
-,34 

5 

-,17 
-.37 

6 

-.06 
-,40 

7 

,05 
-,43 

Model la in tabel 7.10 toont de resultaten van de analyses met de voormeting als 
controlevariabele. Wanneer gecontroleerd wordt voor IQ en voor de voormeting, dan 
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scoorden zowel de doelgroepleerlingen als de met-doelgroepleerlingen in circuitscholen 
gemiddeld even hoog als de normgroep. Het effect van sociaal milieu is niet significant. 
Wel zien we significante verschillen tussen leerkrachten (schoolklassen) wat betreft het 
compenserend vermogen voor prestatieverschillen (de samenhang tussen voormeting 
en nameting). 

In model 2a zijn de institutionaliseringvariabelen toegevoegd. Stapsgewijs zijn de 
indicatoren intensiteit van betrokkenheid en institutionalisering op organisatieniveau 
verwijderd. De variabele gebruik is gehandhaafd vanwege een bijna significant positief 
effect op de intercept (p=,055). Model 2a leverde geen verbetering ten opzichte van 
model la (chi-kwadraat=3,75; p=,054). We kunnen hieruit concluderen dat ook na 
controle voor de voormeting een zwak positief effect van gebruiksmveau op de inter
cept gehandhaafd bleef. Het effect van sociaal milieu was niet significant evenmin als 
de hellingvariantie van sociaal milieu. De verschillen in samenhang tussen voormeting 
en nameting (compenserend vermogen voor prestatieverschillen) tussen leerkrachten 
konden niet verklaard worden door de institutionahseringsvariabelen. 

7 4.4 Schoolwelbevinden 

Schoolwelbevinden is een component geconstrueerd uit de componenten motivatie, 
welbevinden en zelfbeeld. Tevens is gemeten in welke mate leerlingen geneigd waren 
een sociaal wenselijk antwoordpatroon te geven. Voor het geven van sociaal wenselijke 
antwoorden is gecorrigeerd. Ten behoeve van de interpreteerbaarheid zijn de scores 
verminderd met het gemiddelde van de normgroep (5), zodat een waarde van 0 bete
kent dat leerlingen gemiddeld op het gemiddelde van de normgroep scoren. Tabel 7.12 
geeft een overzicht van de resultaten van de multiniveau analyses. 
Het algemeen gemiddelde wijkt niet significant af van het gemiddelde van de norm
groep. De variantiecomponenten tonen aan dat er verhoudingsgewijs 5,5 procent voor 
rekening komt van verschillen tussen leerkrachten (,13/(2,19+, 13)). 

Model 1 wijkt significant af van model 0. IQ en sekse hadden geen significante inbreng 
en zijn daarom uit het model verwijderd. Voor doelgroepleerlingen was de score op de 
component schoolwelbevinden ,78 lager dan voor niet-doelgroepleerlingen. De hel-
lingshoek van sociaal milieu was voor alle schoolklassen gelijk; de variantie van de 
hellingshoek is daarom op nul gezet. Ook in dit model waren verschillen tussen school
klassen met betrekking tot schoolwelbevinden significant. 

In model 2 zijn allereerst de institutionahseringsvariabelen toegevoegd, waama de 
variabelen met een met-significante inbreng stapsgewijs zijn verwijderd. De inbreng 
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van gebruiksniveau was weliswaar niet significant (p=,074); het toevoegen van deze 
indicator zorgde echter wel voor een zij het geringe reductie van de leerkrachtvarian-
tie. Om die reden is deze indicator in het model behouden. Model 2 leverde een geringe 
verbetering ten opzichte van model 1 (chi-kwadraat=3,3; p=,067). 

Tabel 7 12- Resultaten multimveau-analyses met de nameting van schoolwelbevinden als 

aßiankelyke variabele. 

intercept 
intercept*lvB 
intercept'gebruik 
inlercept*schoolinstit 
sociaal milieu (l=doelgroep; O=niet-doelgroep) 
voormeting 
sociaal wenselijkheid nameting 
sociaal wenselijkheid voormeting 

vanantiecomponenten 
leerkracht 
leerling 

deviantie 
aantal parameters 

model 0 
-.08 

,25** 

,13** 
2,19 

124,5 
4 

model 1 
,42 

-,78*· 

,25*· 

,11· · 
2,06 

1219,9·· 
5 

model 2 
1,12* 

-,13 

-,82*· 

,25** 

,07· 
2,06 

1216,6 
6 

model la 
,15 

-,47·· 
,62· · 
,21·* 

-,13** 

,06 
1,20 

1034,2 
4 

model 2a 
,60 

-,06 
-,07 
,17 

-,49·· 
,62· · 
,21· · 

-,13*· 

,04· · 
1,20 

1031,2 
10 

Op basis van de resultaten in model 2 kunnen we de verwachte scores op schoolwelbe
vinden berekenen voor leerlingen met een gemiddelde waarde op de sociaal-wenselijk-
heidschaal en voor doelgroepleerlingen en niet-doelgroepleerlingen afzonderlijk, 
gegeven een bepaald gebruiksniveau (tabel 7.13). 

Tabel 7 13- Verwachte scores van leerlingen op schoolwelbevinden, rekening houdend met het 
gebruiksniveau van het circuitmodel gecorrigeerd voor non-verbale intelligentie. 

gebruiksniveau -> 
niet-doelgroepleerlingen 
doelgroepleerlingen 

0 
1,12 
,30 

1 
,99 
,17 

2 
,86 
,04 

3 
,73 

-.09 

4 
,60 

-,22 

5 
,47 

-,35 

6 
,34 

-,48 

7 
,21 

-,61 

Het effect van het gebruiksniveau en sociaal milieu is duidelijk zichtbaar. Niet-doel
groepleerlingen scoorden in alle niveaus boven of op het gemiddelde niveau van de 
normgroep; doelgroepleerlingen scoorden bij een gebruik tot en met niveau twee boven 
het gemiddelde van de normgroep, een verdere stijging van het gebruiksniveau had een 
daling van het schoolwelbevinden tot gevolg. 

De vooruitgang in schoolwelbevinden is zichtbaar in model la. De voormeting hing 
significant samen met de nameting, het verschil tussen doelgroepleerlingen en 
niet-doelgroepleerlingen werd kleiner, maar bleef significant: doelgroepleerlingen 
behaalden een lagere score dan niet-doelgroepleerlingen. De verschillen tussen doel-
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groepleerlingen en met-doelgroepleerlingen varieerden niet tussen leerkrachten 
(schoolklassen). 

Model 2a toetst de inbreng van de institutionalisermgvariabelen ter verklaring van de 
variantie in de gemiddelde score van schoolwelbevinden, na controle voor voormeting. 
Geen enkele indicator vertoonde een significante samenhang met de gemiddelde score 
op schoolwelbevinden. 
Wederom valt op dat de inbreng van de indicatoren van institutionalisering op individu
eel niveau (intensiteit van betrokkenheid en gebruiksmveau) overwegend negatief was. 

7 4 5 Eindtoets basisonderwijs 

Alle leerlingen uit de groepen 8 van de circuitscholen hebben in februari van de desbe
treffende onderzoeksjaren deelgenomen aan de Eindtoets Basisonderwijs. Jaarlijks 
worden door het CITO standaardscores berekend, die een range hebben van 500 tot en 
met 550 met een gemiddelde waarden van 535 (landelijk gemiddelde). Figuur 7.4 laat 
de verschillen gecorrigeerd voor IQ tussen doelgroep- en niet-doelgroepleerlingen 
zien per school. 

550 

540 

530 

520 

510 

500 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• doelgroep 
— -»— geen doelgroep 

Figuur 7.4 - Scores op de eindtoets basisonderwijs gecorrigeerd 
voor IQ, naar school voor doelgroepleerhngen en met-doel-
groepleerlingen 

De gemiddelden van de schoolklassen (gecorrigeerd voor IQ) variëren sterk en lopen 
uiteen van 520 tot bijna 545. Tabel 7.14 toont de resultaten van de multiniveau-analy-
ses. 
Middels deze analyse zijn we nagegaan in hoeverre schoolklassen verschilden in hun 
score op de Eindtoets Basisonderwijs en in hoeverre doelgroepleerlingen in circuitscho
len al dan niet met een achterstand het basisonderwijs hebben verlaten. 
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Omdat het hier metingen m diverse jaren betreft en mede gezien het kleine aantal 
leerlingen is bij deze analyse slechts gekeken naar de omvang van de verschillen in 
schoolklassen Ten behoeve van de interpretatie van de intercepten is op de scores voor 
alle leerlingen het landelijk gemiddelde (535) in mindering gebracht 
Een intercept van met een waarde van nul staat in dit geval gelijk aan een score op het 
landelijk gemiddelde 

Het totaalgemiddelde (ongecorrigeerd) van de circuitmodel-leerhngen is significant 
lager dan het landelijk gemiddelde (gemiddeld ongeveer 530) In model 1 zijn IQ en 
sociaal milieu aan het model toegevoegd Doelgroepleerlingen scoorden significant 
lager op de Eindtoets Basisonderwijs dan niet-doelgroepleerhngen, onder constanthou
ding van IQ 

Aan het emd van de basisschoolperiode bleken prestatieverschillen tussen 
doelgroepleerlingen en niet-doelgroepleerhngen behoorlijk Uit de verhouding tussen 
de vanantiecomponenten in model 0 bleek dat ruim 20 procent van de totale vanantie 
voor rekening kwam van verschillen tussen schoolklassen IQ en sociaal milieu konden 
deze vanantie slechts voor een deel verklaren 

7.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is verslag gedaan van het effect van circuitondenvijs op cognitieve en 
affectieve resultaten bij leerlingen De volgende onderzoeksvragen werden beantwoord 

[a] Hangt het cognitief en affectief functioneren van leerlingen in circuitscholen samen 
met het sociaal milieu van de leerlingen9 

[b] Hangt het cognitief en affectief functioneren van de leerlingen positief samen met 
de mate waarin het circuitmodel is geïnstitutionaliseerd9 

[c] Zijn de effecten van sociaal milieu op het cognitief of affectief functioneren van de 
leerlingen kleiner naarmate het circuitmodel meer is geïnstitutionaliseerd9 

Hiertoe zijn voor de leerlingen waarvan we m het onderzoek over meer dan éen meting 
beschikten twee metingen meegenomen, waarbij de eerste meting als voormeting 
fungeerde, de tweede meting werd beschouwd als nameting De tijdspanne tussen de 
voor- en nameting was voor sommige leerlingen één jaar, voor andere leerlingen was 
dit twee jaar Alle leerlmgscores werden genormeerd op basis van gegevens uit recente
lijk onderzochte normgroepen Per afhankelijke variabele (begrijpend lezen, technisch 
lezen, rekenen en schoolwelbevinden) werden separate analyses uitgevoerd Bovendien 
is op basis van de score op de Eindtoets basisonderwijs nagegaan op welk niveau 
leerlingen in circuitscholen het basisonderwijs verlaten 
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Voor rekenen zagen we net als bij begrijpend lezen dat de leerlingen gemiddeld onder 
het niveau van de normgroep scoorden; bij technisch lezen was er geen gemiddeld 
verschil met de normgroep. Gecontroleerd voor IQ en sociaal milieu scoorden bij alle 
drie afhankelijke variabelen de niet-doelgroepleerlingen gemiddeld op het niveau van 
de normgroep. Bovendien waren er bij alle drie afhankelijke vanabelen verschillen in 
de gemiddelden tussen schoolklassen: dus de ene klas scoorde beter in vergelijking met 
de normgroep dan de andere. 
Ten aanzien van sociaal milieu bleek bij alle drie toetsen dat de doelgroepleerlingen 
significant lager scoorden dan de niet-doelgroepleerlingen. Alleen bij begrijpend lezen 
verschilde de discrepantie tussen doelgroepleerlingen en leerlingen die niet tot de O VB-
doelgroep behoren tussen de schoolklassen (leerkrachten). 
Het schoolwelbevinden van de niet-doelgroepleerlingen bevond zich op het niveau van 
de normgroep. We constateerden dat doelgroepleerlingen wat betreft schoolwelbevin
den lager scoorden dan de niet-doelgroepleerlingen. Het schoolwelbevinden van 
doelgroepleerlingen lag onder het niveau van de normgroep. 
Op basis hiervan kunnen we concluderen dat onder constanthouding van non-verbale 
intelligentie het niveau van doelgroepleerlingen op alle afhankelijke variabelen achter
bleef bij het niveau van de niet-doelgroepleerlingen. Het niveau van de leerlingen die 
niet tot de OVB-doelgroep behoren lag op het niveau van de normgroep. 
Verschillen tussen schoolklassen waren het grootst in het geval van de Eindtoets Basis
onderwijs en de toets voor technisch lezen. Respectievelijk kwam 20 en 15 procent van 
de totale variantie voor rekening van verschillen tussen schoolklassen. Bij de rekensco-
res lag dit percentage (9 procent) iets lager. Blijkbaar zijn scholen beter in staat de 
resultaten op deze toetsen te beïnvloeden dan de resultaten van begrijpend lezen en 
schoolwelbevinden, waar ruim 5 procent van de totale variantie voor rekening kwam 
van verschillen tussen schoolklassen. 

Tevens is nagegaan in hoeverre de voormeting de verschillen tussen doelgroepleerlin
gen en niet-doelgroepleerlingen kon verklaren. Dit bleek bij technisch lezen en rekenen 
het geval. Bij begrijpend lezen en schoolwelbevinden bleven de verschillen tussen de 
twee groepen leerlingen significant, ondanks correctie voor voormeting. 
Om niveauverschillen tussen schoolklassen te verklaren zijn de indicatoren van institu
tionalisering toegevoegd. Ten aanzien van de mate van institutionalisering van het 
circuitmodel is bij begrijpend en technisch lezen gebleken dat deze variabelen geen 
statistisch significante bijdrage leverden. De institutionaliseringsvariabelen konden de 
verschillen in schoolklasgemiddelden met geheel verklaren, wel was er bij rekenen 
sprake van een reductie van variantie tussen schoolklassen. En na controle voor de 
institutionalisenngsvanabelen waren er geen statistisch significante verschillen in 
gemiddelden meer tussen doelgroepleerlingen en niet-doelgroepleerlingen bij begrij
pend lezen en technisch lezen. 
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Het gebruiksniveau leverde een significante bijdrage ter verklaring van de verschillen 
in gemiddelde rekenscores tussen doelgroepleerlmgen en niet-doelgroepleerlmgen. 
Bovendien bleek het gebruiksniveau een (bijna significante) verklaring te bieden voor 
de verschillen in gemiddelden. Uit de richting van het effect concludeerden we dat bij 
een laag gebruiksniveau doelgroepleerlingen beter scoorden dan niet-doelgroepleerlin-
gen maar dat naarmate het gebruiksniveau stijgt scores van de niet-doelgroepleerlingen 
verbeterden en de scores van de niet-doelgroepleerlingen verslechterden. 
Ook constateerden we een (bijna significant) effect van het gebruiksniveau op het 
schoolwelbevinden van leerlingen. Voor alle leerlingen bleek het schoolwelbevinden 
te dalen met een stijging van het gebruiksniveau van het circuitmodel. De institutionah-
seringsvanabelen konden de verschillen tussen doelgroep- en niet-doelgroepleerlingen 
niet verklaren. 





Samenvatting en nabeschouwing 

In dit slothoofdstuk worden allereerst de vraagstellingen, de opzet van het onderzoek 
en de resultaten samengevat. Vervolgens geven we een nabeschouwing over de beteke
nis van de uitkomsten en interpreteren we dit in het licht van de centrale kenmerken 
van het circuitmodel en algemene ontwikkelingen op het gebied van onderwijsachter
standen en onderwijsinnovaties. 

8.1 Samenvatting 

8.1 1 Achtergronden en probleemstelling 

De centrale probleemstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 

zijn leerkrachten in staat door middel van de toepassing van het circuitmodel on
derwijsachterstanden als gevolg van sociaal-economische of sociaal-culturele 
omstandigheden van leerlingen op te heffen ofte verminderen? '. 

Het circuitmodel is een onderwijsmodel dat zich kenmerkt door de indeling van de 
schoolklas in hoeken. In de hoeken treffen leerlingen onderwijsmateriaal aan dat dient 
ter verwerking van de leerstof. Het onderwijsmateriaal dat leerlingen aantreffen in de 
hoeken noemt met circuits. De circuits representeren één vakgebied en zijn qua doel
stelling vergelijkbaar. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld, na een instructie, 
opdrachten te maken in een hoek naar keuze. De hoeken onderscheiden zich vooral 
naar leerstijl en de mate waarin met andere leerlingen wordt samengewerkt. 
De ontwerpers van het circuitmodel zijn van mening dat deze vorm van onderwijs 
geschikt is om onderwijsachterstanden van leerlingen als gevolg van sociaal-economi
sche en sociaal-culturele omstandigheden van leerlingen te verminderen of op te hef
fen. De facihtering van de implementatie en ondersteuning vindt daarom plaats in het 
kader van het Onderwijsvoorrangsbeleid (het huidige Gemeentelijke Onderwijs
achterstandenbeleid) . 

De beoogde doelen van het circuitmodel zijn geformuleerd aan de hand van drie 
dilemma's: keuze versus afhankelijkheid, positieve versus negatieve beeldvorming en 
leerkrachtverwachtingen, en herkenning versus vervreemding. Met het circuitmodel 
maken betrokken leerkrachten tegenkeuzes binnen deze dilemma's. 
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Keuze versus afhankelijkheid heeft betrekking op de neiging van leerlingen en ouders 
uit achterstandssituaties zich afhankelijk op te stellen ten opzichte van de school. Het 
cognitief en affectief functioneren van achterstandsleerlingen wordt hierdoor negatief 
beïnvloed. Het belangrijkste didactische principes van het circuitmodel is leerlingen te 
laten kiezen op welke wijze zij aan opdrachten willen werken. Doordat de wijze waarop 
leerlingen aan opdrachten werken beter zal aansluiten bij hun belangstelling en leerstijl 
zal deze keuze naar verwachting leiden tot betere leerprestaties en zullen leerlingen 
zich bovendien prettiger voelen op school. Het eerste beoogde resultaat van het circuit
model is omschreven als het verbeteren van cognitieve en affectieve resultaten bij 
leerlingen. 
Een volgend negatief element in het onderwijs heeft betrekking op de beeldvorming 
van leerkrachten over het functioneren van leerlingen in de school. Uit onderzoeken is 
naar voren gekomen dat dit beeld milieubepaald is: voor achterstandsleerlingen is deze 
beeldvorming vaak negatiever dan voor met-achterstandsleerlingen. In de filosofie van 
het circuitmodel wordt expliciet aandacht besteed aan dit onderwerp. Door leerkrachten 
bewust te maken van dit fenomeen en er expliciet aandacht aan te besteden in nascho
lingscursussen streven betrokkenen ernaar deze negatieve beeldvorming te bestrijden. 
Men veronderstelt dat de toepassing van het circuitmodel de wijze waarop leerkrachten 
kijken naar achterstandsleerlingen positief beïnvloedt. 

De afstand tussen de school- en de thuiscultuur is voor achterstandsleerlingen vaak 
groter dan voor niet-achterstandsleerhngen. Inhouden en omgangsvormen zijn vaak 
voor achterstandsleerlingen niet herkenbaar. Door het stimuleren van ouderbetrokken-
heid streven circuitscholen ernaar deze kloof te verkleinen. Zo bieden ouders in veel 
gevallen ondersteuning bij de constructie van de circuits, waarvoor leerkrachten primair 
verantwoordelijk zijn. Het stimuleren van ouderbetrokkenheid teneinde de kloof tussen 
school- en thuiscultuur te verkleinen is dan ook een belangrijke doelstelling van het 
circuitmodel. We veronderstellen dat de kloof tussen school- en thuiscultuur op circuit
scholen voor achterstandsleerlingen niet groter is dan voor leerlingen die niet behoren 
tot achterstandsgroepen. 

De kem van dit onderzoek behelst het systematisch nagaan in hoeverre beoogde effec
ten van het circuitmodel, geoperationaliseerd op basis van de hierboven beschreven 
tegenkeuzes - de centrale concepten van het circuitmodel - zijn bereikt. Deze effecten 
manifesteren zich bij leerlingen, leerkrachten en ouders. 
Op basis van een literatuurstudie werd verondersteld dat de beoogde effecten - zoals 
in het bovenstaande beschreven - toenemen met de mate van operationaliteit van het 
circuitmodel in de scholen. Hiertoe introduceerden we het begrip institutionalisering, 
dat is omschreven op twee niveaus. Het individuele niveau verwijst naar het proces 
waarbij een vernieuwing wordt opgenomen in het denken en handelen van personen. 
Institutionalisering op het niveau van het individu is zichtbaar gemaakt aan de hand van 
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de schaal intensiteit van betrokkenheid en het niveau waarop het circuitmodel wordt 
gebruikt. Institutionalisering op organisatieniveau verwijst naar het proces waarbinnen 
een organisatie een vernieuwing opneemt in bestaande structuren en is geoperationali
seerd op basis van uit literatuur relevant gebleken indicatoren. 
Door middel van een vooronderzoek zijn elf scholen geselecteerd waarvan kon worden 
verondersteld dat het circuitmodel in voldoende mate conform de oorspronkelijke 
doelstellingen werd toegepast. 

In totaal werkten 91 leerkrachten mee aan het onderzoek. Door personele wisselingen 
en non-respons varieerde dit aantal per onderdeel. Zij beantwoordden vragen die be
trekking hadden op de mate waarin zij het circuitmodel toepasten en het functioneren 
van de schoolorganisatie. Verder hebben leerkrachten alle leerlingen beoordeeld aan 
de hand van een voorgestructureerde lijst met 15 leerlingconstructen en gaven zij hun 
mening over stellingen op basis waarvan hun oriëntatie op onderwijs en leren moest 
blijken. Aan dit laatste onderdeel werkte bovendien ook ongeveer de helft van alle 
ouders mee. 
Bij ruim 1100 leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 zijn gedurende één, twee of drie 
schooljaren gegevens verzameld met betrekking tot het cognitief functioneren (begrij
pend lezen, technisch lezein, rekenen en de Eindtoets Basisonderwijs) en het affectief 
functioneren (schoolwelbevinden). Om na te gaan in hoeverre gevonden effecten 
samenhingen met het sociaal milieu van de leerlingen, zijn leerlingen op basis van hun 
leerlmggewicht onderscheiden in twee groepen: de OVB-doelgroepleerhngen en de 
leerlingen die niet tot de OVB-doelgroepen behoren. 

In de volgende paragrafen doen we verslag van de belangrijkste bevindingen van het 
onderzoek. 

8.1.2 institutionalisering 

Op basis van drie indicatoren voor institutionalisering zijn we allereerst nagegaan in 
welke mate het circuitmodel institutioneel is verankerd in de scholen (onderzoeksvraag 
1 a), zowel op individueel niveau als op organisatieniveau. Hiertoe zijn op basis van 
aanwijzingen in de literatuur voor de drie onderscheiden indicatoren criteria geformu
leerd voor institutionalisering. 
Ongeveer de helft van de leerkrachten voldeed aan het criterium voor institutionalise
ring op basis van de meting van intensiteit van betrokkenheid bij het circuitmodel. 
Daarnaast gaf ruim een derde van de leerkrachten aan het circuitmodel te gebruiken op 
een niveau dat bestempeld kan worden als institutionalisering. Institutionalisering op 
het niveau van de organisatie was volgens ongeveer 30 procent van de leerkrachten aan 
de orde. 
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De realisatie van deze drie indicatoren gelijktijdig - uitgaande van de geformuleerde 
criteria voor institutionalisering - was slechts in geringe mate het geval en concentreer
de zich op een beperkt aantal scholen. We constateerden dat op slechts drie van de elf 
scholen het circuitmodel grotendeels een institutioneel karakter had. 
Vervolgens hebben we voor institutionalisering determinerende factoren bestudeerd en 
zijn we nagegaan of er een samenhang bestond tussen deze factoren en institutionalise
ring van het circuitmodel (onderzoeksvraag 1b). Deze factoren zijn ingedeeld in vier 
domeinen: de kenmerken van de vernieuwing, de interne context, de externe context 
en het vernieuwingsproces. Over het algemeen hing de realisering van aspecten binnen 
deze domeinen in hoge mate samen met de intensiteit van betrokkenheid bij het circuit-
model en de mate waarin het circuitonderwijs is geïnstitutionaliseerd op organisatieni
veau. Het gebruiksniveau hing slechts in geringe mate samen met de determinanten van 
institutionalisering. 
Uiteindelijk bleken vooral de kenmerken van de vernieuwing - de mate waarin het 
circuitmodel centraal staat in de school alsmede het oordeel over de kwaliteit van de 
circuits - samen te hangen met de intensiteit van betrokkenheid en de institutionalise
ring op organisatieniveau. Aspecten met betrekking tot het vernieuwingsproces ver
toonden een relatie met het niveau waarop het circuitmodel werd gebruikt. De drie 
onderscheiden indicatoren van institutionalisering hadden in dit onderzoek de functie 
van onafhankelijke variabelen ter verklaring van verschillen tussen schoolklassen in de 
mate waarin beoogde resultaten van het circuitmodel zijn bereikt. 
In de uitgangspunten van het circuitmodel dienen de drie centrale concepten uiteinde
lijk te leiden tot positieve resultaten bij leerlingen. Vanwege methodische beperkingen 
was het echter niet mogelijk indirecte effecten van de miheubepaaldheid van leerling-
beelden en de aansluiting tussen school- en thuiscultuur op het cognitief en affectief 
functioneren van leerlingen vast te stellen. In dit onderzoek zijn directe effecten vastge
steld van de mate van institutionalisering op de drie centrale concepten afzonderlijk. 

8 1 3 De miheubepaaldheid van leerlmgbeelden 

Met dit onderdeel is nagegaan in hoeverre de beeldvorming van leerkrachten over 
leerlingen bepaald werd door het sociaal milieu waaruit de leerling afkomstig is en het 
geslacht van de leerling. 
Aan de hand van vijftien constructen konden leerkrachten hun oordeel geven over het 
functioneren van leerlingen in de klas. Deze constructen zijn gereduceerd tot twee 
componenten, die inhoudelijk benoemd zijn als het beeld van de leerkracht van de 
schoolse prestaties van leerlingen en het beeld van de leerkracht van de mate waarin 
leerlingen zich sociaal manifesteren in de klas. We zijn nagegaan of er een relatie 
bestond tussen het sociaal milieu en geslacht van de leerling en het beeld dat de leer-
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kracht had. In het geval van het beeld van de schoolse prestaties is de score op non
verbale IQ gebruikt om te corrigeren voor aanlegverschillen tussen leerlingen. 
Op de vraag of het beeld dat leerkrachten in circuitscholen hebben van hun leerlingen 
samenhing met het sociaal milieu en het geslacht van die leerlingen (onderzoeksvraag 
2a) kunnen we voor beide componenten positief antwoorden. In beide gevallen bestond 
er een samenhang tussen het sociaal milieu van de leerlingen en de beeldvorming van 
leerkrachten over de leerlingen. Onder constanthouding van non-verbale intelligentie 
hebben leerkrachten een negatiever beeld van de prestaties van doelgroepleerlingen dan 
van niet-doelgroepleerlingen. Daarnaast bleken leerkrachten meisjes over het algemeen 
positiever in te schatten dan jongens. Bovendien verschilden leerkrachten in de mate 
waarin intelligentie bepalend was voor het beeld omtrent de prestaties van leerlingen. 
Het beeld dat leerkrachten hadden van de mate waarin leerlingen zich sociaal manifes
teren werd voor een groot deel bepaald door het geslacht van de leerling. Jongens 
manifesteerden zich naar het oordeel van de leerkracht nadrukkelijker dan meisjes. Ook 
dit beeld was afhankelijk van het sociaal milieu van de leerling. Doelgroepleerlingen 
hielden zich naar de mening van de leerkracht meer op de achtergrond dan met-doel-
groepleerlingen. Leerkrachten verschilden in de mate waann zij het geslacht van de 
leerlingen betrokken bij dit beeld. 
Of de leerhngbeelden van leerkrachten in mindere mate afhankelijk waren van het 
sociaal milieu naarmate het circuitmodel meer was geïnstitutionaliseerd (onderzoeks
vraag 2b) is onderzocht door de institutionaliseringsvariabelen toe te voegen als verkla
ring voor de aangetroffen verschillen. De mate waarin leerkrachten het sociaal milieu 
van de leerlingen meenamen in dit beeld verschilde nauwelijks tussen leerkrachten, 
desondanks bleek het gebruiksniveau een verklaring te bieden voor geconstateerde 
verschillen. Bij een gebruiksniveau van 0 schatten leerkrachten doelgroepleerlingen 
nog hoger in dan niet-doelgroepleerlingen. Verschillen tussen doelgroepleerlingen en 
niet-doelgroepleerlingen namen af bij een gebruiksniveau van 0 naar 2, om vervolgens 
toe te nemen ten nadele van de doelgroepleerlingen. 
De verschillen tussen leerkrachten in de mate waarin zij geslacht lieten meewegen bij 
het beeld dat zij hadden van de mate waann leerlingen zich sociaal manifesteren kon
den we niet verklaren door toevoeging van de institutionaliseringsvariabelen. Wel bleek 
de intensiteit van betrokkenheid de verschillen in gemiddelden tussen leerkrachten te 
kunnen verklaren: hoe sterker de intensiteit van betrokkenheid bij het circuitmodel, hoe 
nadrukkelijker leerlingen zich naar de mening van de leerkracht sociaal manifesteren. 

8 1.4 Onderwijsoriëntahes van leerkrachten en ouders 

Met dit onderdeel is onderzocht in hoeverre opvattingen van ouders en leerkrachten 
over onderwijsinhouden, onderwijsdoelen en de pedagogische relatie tussen leerkrach-
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ten en leerlingen overeenstemmen. Op deze wijze kon worden vastgesteld of de cultuur 
op school voor sommige leerlingen elementen bevat, die afwezig dan wel tegengesteld 
zijn aan de cultuur waarin leerlingen thuis worden opgevoed. 
Voor de bestudering van deze onderwijsonëntaties zijn aan ouders en leerkrachten 29 
stellingen voorgelegd die verwijzen naar zes componenten, waarvan drie componenten 
geïnterpreteerd kunnen worden als een leerlinggerichte oriëntatie op onderwijs en leren 
en drie componenten verwijzen naar leerstofgerichte opvattingen over onderwijs en 
leren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het circuitmodel gekarakteriseerd is als 
een reformpedagogische, leerlinggerichte onderwijsvernieuwing. We hebben de 
opvattingen van ouders en leerkrachten van circuitscholen vergeleken met de groep 
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd en basisschoolleerkrachten uit de steek
proef van het SOCON-1995 onderzoek. 
Allereerst is nagegaan of onderwijsonëntaties van ouders en leerkrachten in circuit
scholen meer te typeren waren als leerlinggericht dan de onderwijsonëntaties van 
ouders en leerkrachten in de referentiesteekproef (onderzoeksvraag 3a). Ten aanzien 
van de verschillen tussen leerkrachten van circuitscholen en leerkrachten in de referen
tiesteekproef concludeerden we dat het feit dat leerkrachten werken met het circuitmo
del zich niet vertaalt in meer leerlinggerichte onderwijsopvattingen. We stelden boven
dien vast dat circuitmodel-leerkrachten minder leerstofgerichte opvattingen hebben dan 
de leerkrachten in de referentiegroep. 

Opvattingen van ouders van leerlingen in circuitscholen komen grotendeels overeen 
met opvattingen van ouders in de referentiesteekproef, behoudens de mate waarin 
ouders discipline van belang achten. Discipline werd door ouders van circuitscholen 
in ruimere mate onderschreven dan door ouders uit de referentiesteekproef. 
Teneinde een antwoord te geven op de vraag of onderwijsopvattingen van ouders en 
leerkrachten in circuitscholen meer met elkaar overeenkomen dan opvattingen van 
ouders en leerkrachten in de referentiesteekproef (onderzoeksvraag 3b) zijn verschil-
scores berekend en getoetst. 
We concludeerden dat verschillen tussen ouders en leerkrachten op de leerstofgenchte 
dimensie in circuitscholen groter waren dan in de referentiesteekproef. 
Op de leerlinggerichte dimensie waren verschillen tussen ouders en leerkrachten in 
circuitscholen over het algemeen kleiner dan in de referentiesteekproef. 
Voor de leerlingen in circuitscholen zijn we nagegaan of de afstand tussen school en 
thuis wat betreft leerstof- en leerlinggenchtheid verschilde voor doelgroepleerhngen 
en niet-doelgroepleerlingen (onderzoeksvraag 3c). Voor doelgroepleerhngen waren 
verschillen tussen school en thuis wat betreft leerstofgerichtheid groter dan voor niet-
doelgroepleerlingen. 

Er waren geen verschillen tussen doelgroepleerhngen en niet-doelgroepleerlingen in 
school- en thuisonëntatie wat betreft leerlinggerichtheid. 
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We constateerden een samenhang van mate van leerhnggenchtheid van leerkrachten 
in circuitscholen en de mate van institutionalisering van het circuitmodel (onderzoeks
vraag 3d), zij het niet op alle indicatoren en determinanten Leerhnggenchtheid van 
leerkrachten nam toe naarmate leerkrachten intensiever betrokken waren bij het circuit-
onderwijs, naargelang men positiever oordeelde over de kenmerken van het circuitmo-
del en een aantal relevante interne condities in de school waren gerealiseerd 

8 15 Resultaten van circuitonderwijs bij leerlingen 

Uiteindelijk diende de mate waarmee met het circuitmodel wordt gewerkt het cognitief 
en affectief functioneren van leerlingen positief te beïnvloeden Hierbij is uitgegaan van 
een direct effect van de institutionalisering van het circuitmodel op het niveau en de 
milieubepaaldheid van het cognitief en affectief functioneren van leerlingen Het 
cognitief functioneren is gemeten aan de hand van de toetsprestaties op begrijpend 
lezen, technisch lezen, rekenen en de Eindtoets Basisonderwijs Het affectief functione
ren is vastgesteld door middel van de Schoolvragenhjst 

Allereerst is vastgesteld in hoeverre in circuitscholen het cognitief en affectief functio
neren van leerlingen samenhangt met het sociaal milieu van de leerlingen (onderzoeks
vraag 4a) Dit beeld was voor alle afhankelijke variabele hetzelfde Gecorrigeerd voor 
non verbale intelligentie scoorden op alle afhankelijke variabelen leerlingen die beho
ren tot de OVB-doelgroepen lager dan leerlingen die niet tot de OVB-doelgroep beho
ren Het prestatieniveau van de niet-doelgroepleerlingen was overeenkomstig het 
niveau van de normgroep Verschillen tussen de twee groepen leerlingen bleven bij 
begrijpend lezen en schoolwelbevinden ook na controle voor voormeting gehandhaafd 
Na controle voor non-verbale intelligentie en sociaal milieu waren - met uitzondering 
van begrijpend lezen - niveauverschillen tussen schoolklassen significant 
Bij de beantwoording van de vraag of het cognitief en affectief functioneren van de 
leerlingen positief samenhing met de mate waarin het circuitmodel is geïnstitutionali
seerd (onderzoeksvraag 4b) verschilden de resultaten voor de afhankelijke variabelen 
Bij begrijpend lezen en technisch lezen hadden de indicatoren van institutionalisering 
noch gezamenlijk noch afzonderlijk een significante inbreng ter verklaring van het 
niveauverschillen tussen schoolklassen In het geval van technisch lezen werden ver
schillen tussen klassen door toevoeging van de indicatoren van institutionalisering wel
iswaar kleiner, doch bleven significant Rekenscores verbeterden bij toenemend ge
bruik en het schoolwelbevinden verslechterde naarmate het circuitmodel op een hoger 
gebruiksmveau werd toegepast 

De laatste vraag had betrekking op de verschillen tussen doelgroepleerhngen en met-
doelgroepleerhngen Toepassing van het circuitmodel diende expliciet voor de achter-
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standsgroepen te leiden tot positieve resultaten. In de praktijk zou dat betekenen dat 
verschillen tussen doelgroepleerlingen en niet-doelgroepleerlingen reduceren of hele
maal verdwijnen naarmate het circuitmodel meer is geïnstitutionaliseerd (vraag 4c). 
Het gebruiksniveau kon onder andere de verschillen tussen doelgroep- en met-doel-
groepleerlingen in rekenscores verklaren. De richting van dit effect duidde erop dat 
vooral prestaties van de niet-doelgroepleerlingen verbeterden met een toename van het 
gebruik van het circuitmodel. Doelgroepleerlingen ondervonden negatieve gevolgen 
bij een toenemend gebruik. Bij technisch lezen en begrijpend lezen constateerden we 
een soortgelijk beeld. De inbreng van de institutionaliseringsindicatoren was niet 
significant, maar bewerkstelligde wel een reductie van de verschillen tussen de twee 
groepen leerlingen. 

8.2 Beoogde effecten van het circuitmodel 

Met de toepassing van het circuitonderwijs hebben betrokken leerkrachten keuzes 
gemaakt binnen drie dilemma's: keuze versus afhankelijkheid, positieve versus negatie
ve leerhngbeelden en herkenning versus vervreemding. Met het maken van deze keuzes 
beoogt men leerprestaties en het schoolwelbevinden van leerlingen - en met name van 
leerlingen uit achterstandsgroepen - te verbeteren. Deze beoogde effecten zijn in deze 
studie geoperationaliseerd aan de hand van een aantal theoretische uitgangspunten. We 
hebben onderzocht in hoeverre de negatieve mechanismen waarmee achterstandsleer
lingen worden geconfronteerd in circuitscholen aanwezig zijn. Ook zijn we nagegaan 
of deze negatieve mechanismen afnemen naarmate het circuitmodel meer verankerd is 
in de schoolorganisatorische structuren en in het denken en handelen van leerkrachten. 
Aan de hand van de drie dilemma's zullen we kort de bevindingen die het meest in het 
oog lopen uiteenzetten. 

8.2.1 Keuze versus afliankelijkheid 

Door het bieden van een keuze binnen het onderwijsleerproces wordt leerlingen geleerd 
invloed uit te oefenen op het eigen leren. Ten aanzien van het eerste aspect - keuze 
versus afhankelijkheid - veronderstellen de ontwerpers van het circuitmodel dat toepas
sing van de didactische principes van circuitonderwijs een positief effect heeft op de 
leerprestaties en het schoolwelbevinden van leerlingen. 
Tot op heden zijn in de gegevens geen aanwijzingen gevonden van het feit dat leerling
en in circuitscholen gemiddeld beter presteren dan leerlingen in de normgroep. Even
min konden we vaststellen dat het schoolwelbevinden van leerlingen in circuitscholen 
beter is. Rekening houdend met de aanleg van leerlingen, scoorden de leerlingen die 
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niet tot de doelgroepen behoren op het landelijk gemiddelde. Doelgroepleerlingen 
bleven echter over het algemeen ten opzichte van andere leerlingen achter. 
De assumptie dat resultaten variëren naarmate het circuitmodel meer is geïnstitutionali
seerd kon geen stand houden. Het gebruiksmveau van het circuitmodel had eerder een 
negatief effect op de scores van de leerlingen of leidde - we zagen dat bij de rekensco-
res - tot positieve resultaten bij vooral de niet-doelgroepleerlingen. In de literatuur 
wordt dit verschijnsel ook wel omschreven als het zogenaamde 'Mattheus-effect': 
resultaten worden bereikt bij groepen leerlingen waarvoor de vernieuwing niet in eerste 
instantie is bedoeld. Een vergelijking van deze resultaten met andere onderzoeken die 
in het kader van het Onderwijsvoorrangsbeleid zijn verricht (Tesser, Van der Werf, 
Mulder & Weide, 1989; Tesser, Mulder & Van der Werf, 1991; Mulder, 1993, 1994; 
Mulder, Vierke & Petersen, 1997) leert ons dat circuitscholen het over het algemeen 
niet beter, maar ook niet veel slechter 'doen'. Vooralsnog boekt het circuitmodel even
min als andere differentiatiemodellen (zie bijvoorbeeld Reezigt, 1993) meer effecten 
dan traditionele vormen van onderwijs. 

8 2 2 Positieve versus negatieve leerlingbeelden 

Het tweede dilemma waarbinnen betrokkenen met de toepassing van het circuitmodel 
een keuze hebben gemaakt is dat van positieve versus negatieve leerlingbeelden. 
We constateerden dat het beeld dat leerkrachten in circuitscholen hebben van de 
schoolse prestaties van leerlingen (nog steeds) milieugebonden is. Dit komt overeen 
met resultaten uit soortgelijke onderzoeken (Van der Hoeven-van Doomum, 1990; 
Jungbluth, 1985, 1993; Van der Kley, 1983, 1990). Bovendien bleek een hoger ge-
bruiksniveau van het circuitmodel deze milieugebondenheid alleen maar te versterken. 
Het gebruiksniveau leidde overigens ook - evenals in het geval van de rekenscores -
tot een positiever beeld van de groep leerlingen die met in een achterstandssituatie 
verkeert. Leerkrachten baseren hun oordeel mogelijk meer op de feitelijke prestaties 
dan op potenties of aanleg van leerlingen. Deze prestaties zijn voor doelgroepleerlingen 
niet volledig in overeenstemming met hun aanleg. Of leerlingen ondermaats zijn gaan 
presteren door een negatiever beeld en - misschien ook - door het feit dat er sprake is 
van doelverlaging of lagere verwachtingen of dat het beeld slechts een gevolg is van 
slechtere prestaties is in dit onderzoek met vastgesteld. Op zijn minst wijzen de resulta
ten erop dat het bewustwordingsproces nog onvoldoende in gang is gezet bij de leer
krachten die met het circuitmodel werken. 

Leerlingen manifesteren zich sociaal nadrukkelijker naar de mening van leerkrachten 
naarmate leerkrachten aangeven intensiever betrokken te zijn bij het circuitonderwijs. 
Deze sociale manifestatie van leerlingen kan zowel een positieve als negatieve connota
tie hebben. Enerzijds kan de component geïnterpreteerd worden in de richting van 
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drukke of lastige leerlingen. Nemen we de negatieve connotatie als referentie dan zou 
het effect van institutionalisering negatief zijn: naarmate leerkrachten intensiever zijn 
betrokken bij het circuitonderwijs ervaren zij de leerlingen als drukker of lastiger. 
Uitgaande van de ideeën achter het circuitmodel kan dit effect ook in positieve zin 
geïnterpreteerd worden: naarmate leerkrachten meer betrokken zijn bij het circuitmodel 
kunnen leerlingen zich gemakkelijker uiten m de klas. Bovendien zorgt het werken met 
circuits voor meer sociale interactie in de klas dan bij een traditionele, frontale manier 
van lesgeven. 

8 2.3 Herkenning versus vervreemding 

Door het stimuleren van ouderbetrokkenheid en het betrekken van ouders en leerkrach
ten bij de ontwikkeling van het onderwijsmateriaal - de circuits - wil men de afstand 
tussen school en thuis voor leerlingen (vooral voor leerlingen uit achterstandssituaties) 
verkleinen. Om vast te stellen in hoeverre er sprake is van een afstand tussen schooi
en thuiscultuur zijn de onderwijsopvattingen van leerkrachten en ouders bestudeerd 
In de gegevens zijn positieve aanwijzingen gevonden wat betreft de ondersteuning van 
leerlinggenchtheid en de overeenkomsten op dit gebied tussen leerkrachten en ouders. 
De mate van overeenstemming tussen school en thuis verschilt niet voor doelgroepleer-
lingen en niet-doelgroepleerlingen. In hoeverre dit leidt tot een beter schoolwelbevin-
den bleef in dit onderzoek echter onbeantwoord. 
Een punt van zorg is de kloof op het gebied van leerstofgerichtheid. Ouders uit lagere 
sociale milieus zijn geneigd de leerstofgerichte oriëntatie meer te onderschrijven dan 
ouders uit hogere sociale milieus. Ook Denessen (1999) kwam tot een soortgelijke 
conclusie. Hoewel deze leerstofgerichtheid geen relatie vertoont met de mate van 
institutionalisering van het het circuitmodel bleken ook de leerkrachten in circuitscho-
len duidelijk minder gericht op de leerstof dan leerkrachten in de referentiesteekproef. 
De herkenning is voor wat betreft de ideeën achter het circuitmodel voor achterstands
leerlingen gerealiseerd, maar voor wat betreft leerstofgerichtheid is er sprake van een 
behoorlijke afstand. 

8.3 Interpretatie van de bevindingen 

De resultaten van dit onderzoek zijn teleurstellend in het licht van de verwachtingen 
ten aanzien van het circuitmodel. De institutionalisering van het circuitmodel kon 
verschillen in resultaten bij leerlingen met tot nauwelijks verklaren. De effecten die we 
vonden waren vaak klein en bleken bovendien te verschillen per vak. In deze paragraaf 
zoeken we naar mogelijke verklaringen voor de gevonden resultaten. 
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Achtereenvolgens gaan we in op de inhoud van het circuitmodel, de interne condities 
en de externe condities. 

8 3.1 Inhoud van het circuitmodel 

De potentie van een onderwijsvernieuwing als het circuitmodel voor de reductie van 
ongelijke kansen in het onderwijs kon in het algemeen niet worden aangetoond. De 
(on)mogelijkheid om leerprestaties en welbevinden van achterstandsleerlingen te 
verbeteren is veelvuldig onderzocht. Ook elders is gebleken dat men er in het basison
derwijs niet of nauwelijks in slaagt ongelijke onderwijskansen te bestrijden. De evalua
tie van het onderwijsvoorrangsbeleid heeft uitgewezen dat er geen relatie is tussen 
OVB-faciliteiten en bereikte resultaten bij leerlingen. Ook andere onderzoekingen, 
waarbij gegevens uit de Landelijke Evaluatie Onderwijsvoorrangsbeleid vanuit andere 
invalshoeken zijn geanalyseerd, laten nauwelijks effecten zien. Zo heeft in dit kader 
Van der Velden (1996) bijvoorbeeld vastgesteld dat er nauwelijks een relatie bestaat 
tussen visies op onderwijsachterstanden en de aanpak ervan op klas- en schoolniveau 
- leerstof- of leerlinggerichte oplossingsstrategieën - enerzijds en leerprestaties ander
zijds. 

Afgezien van het feit dat het reduceren van ongelijke onderwijskansen een moeilijke, 
zo niet onmogelijke opgave is, willen we hier tevens ingaan op de mogelijkheden van 
het circuitmodel in het bijzonder. 
Kern van het circuitonderwijs is - voor zover het de leerkrachten betreft - een verande
rende rol in de schoolklas en een actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van het 
leermateriaal. In veel gevallen betekent dit dat elementen uit verschillende onderwijs
methoden de basis vormen voor de totstandkoming van een circuit, aangevuld met 
relevant geacht materiaal. Naast de vraag of leerkrachten hiervoor over voldoende 
competentie beschikken, rijst de vraag of het verstandig is om ontwikkelingslijnen die 
zijn ingebed in - veelal beproefde - onderwijsmethoden uit hun verband te halen en te 
combineren tot nieuw materiaal. Hiermee is niet gezegd dat op alle scholen op deze 
wijze met het materiaal wordt omgegaan. Er zijn aanwijzingen dat met betrekking tot 
het vak begrijpend lezen het lesmateriaal over het algemeen niet voldoet aan de normen 
die door vakdeskundigen worden gesteld (Van der Sluijs, 1996). Het materiaal bleek 
vooral te bestaan uit verhalende teksten met tekstvragen, waarvan het antwoord veelal 
direct in de tekst te vinden was. Er was weinig tot geen aandacht voor technische 
leesvaardigheid en metacognitieve vaardigheden. 

Dat het niveau waarop het circuitmodel wordt gebruikt leidt tot bijvoorbeeld slechtere 
rekenprestaties bij achterstandsleerlingen en een minder positief beeld van leerkrachten 
met betrekking tot leerprestaties van achterstandsleerlingen kunnen we niet overtuigend 
interpreteren als een effect van het circuitmodel. Veeleer kunnen we spreken van een 
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afwezigheid van beoogde resultaten.. Het gevaar van onderwijsmodellen als het circuit-
model schuilt in de neiging die leerkrachten kunnen hebben achterstanden op te heffen 
door nadruk te leggen op sociaal-emotionele vorming ten koste van cognitieve vor
ming. De geringe mate van leerstofgerichtheid van leerkrachten in circuitscholen ten 
opzichte van leerkrachten in andere scholen zou hierop kunnen duiden. 
Als een alternatief voor een traditionele cognitieve vorming hebben bijvoorbeeld 
Salema & Valente ( 1996) aangetoond dat positieve resultaten bij achterstandsleerlingen 
kunnen worden bereikt wanneer leerkrachten zich richten op het aanleren van effectie
ve mentale processen die in alle leersituaties functioneel kunnen zijn. 

8.3 2 interne condities 

Het circuitmodel als onderwijsmodel lijkt zich in dit stadium met name te openbaren 
in de interne organisatie van de scholen. De vernieuwing heeft leerkrachten en school
leiders gemobiliseerd om veranderingsprocessen in gang te zetten. De mate waarin het 
circuitmodel is geïnstitutionaliseerd in de scholen hangt nauw samen met de mate 
waarin interne condities zijn vervuld en leerkrachten met elkaar interacteren. Door het 
circuitmodel zijn leerkrachten collectief meer inhoudelijk bezig met hun vak. Een goed 
geoutilleerde schoolorganisatie is echter nog geen garantie voor het realiseren van de 
beoogde effecten. Op alle niveaus (individueel en organisatorisch) en op alle domeinen 
dienen voorwaarden gerealiseerd te zijn. Continuïteit van een sturend en coördinerend 
schoolleiderschap is onder andere hiervoor een belangrijke voorwaarde. 
Zo was bijvoorbeeld het adaptief onderwijs evenmin als het circuitmodel in staat te zijn 
geweest binnen een relatief korte periode structureel het primaire proces te veranderen. 
Uit onderzoeken naar de effecten van adaptief onderwijs bleken leerkrachten te voldoen 
aan noodzakelijke pedagogische voorwaarden om de doelstellingen te realiseren (Van 
den Berg & Vandenberghe, 1999). Algemene didactische en organisatorische vaardig
heden werden in redelijke mate beheerst, maar van de vaardigheid om daadwerkelijk 
aan te sluiten bij verschillen tussen leerlingen was nauwelijks sprake. Van den Berg en 
Vandenberghe concluderen op basis van deze teleurstellende resultaten dat het bij de 
invoering van complexe vernieuwingen schort aan een structurele inbedding van een 
aantal activiteiten in de samenwerking tussen leerkrachten. Zij pleiten dan ook voor een 
meer evenwichtige afstemming van het micro- (individueel) en het meso- (organisato
risch) niveau. 

Tot de interne context behoort tevens de cultuur binnen de school. Hieronder verstaan 
we het scala aan opvattingen en oordelen van leerkrachten. De vraag is welke implicie
te boodschap hiervan uitgaat. Te denken valt hierbij aan de miheugebondenheid van 
het beeld dat leerkrachten hebben van de schoolse prestaties van leerlingen en de 
verminderde leerstofgerichtheid van leerkrachten in circuitscholen. 
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In hoeverre opvattingen en leerlingbeelden leiden tot manifest gedrag bij leerkrachten 
en - in het ergste geval - tot een vorm van verborgen curriculum konden we met dit 
onderzoek niet vaststellen. 
Op basis van eerder onderzoek en theorievorming kan op z'n minst plausibel gemaakt 
worden dat beeldvorming doorwerkt in de wijze waarop leerkrachten leerlingen in de 
dagelijkse interactie in schoolklassen betrekken. Typerende kenmerken daarvan zijn 
bijvoorbeeld de wijze waarop verschillende soorten beurten aan leerlingen worden 
toebedeeld, het omgaan met regelovertredend gedrag en de wijze waarop goede en 
foute antwoorden worden behandeld (zie bijvoorbeeld Van der Kley, 1990). Om ook 
voor circuitscholen deze zogenaamde 'black-box' te openen, is observatieonderzoek 
noodzakelijk. In het kader van dit promotieonderzoek was een uitbreiding in deze zin 
niet mogelijk. 

Voor het bestuderen van het vernieuwingsproces is in dit onderzoek nagegaan in hoe
verre de vernieuwing structureel was opgenomen in het denken en handelen van leer
krachten enerzijds en in de organisatorische structuren anderzijds. Hiervoor zijn drie 
indicatoren gebruikt (intensiteit van betrokkenheid, gebruiksniveaus en de institutiona
lisering op organisatieniveau). De indicator gebruiksniveaus gedroeg zich anders dan 
verwacht. We gaven aan dat de operationahsatie van deze indicator afweek van de 
gangbare wijze van operationahsatie. De inhoud van de gebruiksniveaus is gebaseerd 
op een vernieuwing met een duidelijk start- en eindmoment. Ook Van Vierssen, die een 
zelfde operationahsatie toepaste, merkte hierover op dat de niveaus oriëntatie en herzie
ning de neiging hebben naar elkaar toe te trekken en het niveau 0 anders van karakter 
dan de andere niveaus. Het circuitmodel is een vernieuwing die constant in ontwikke
ling is. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat leerkrachten naar eigen perceptie in een 
hoger gebruiksniveau zitten dan feitelijk het geval is. 

Bovendien bleek op basis van de drie indicatoren tezamen dat de institutionalisering 
matig was. Een gelijktijdige institutionalisering van het circuitmodel op zowel individu
eel niveau als op organisatieniveau stelden we slechts vast op een klein aantal scholen. 
Dit leidt tot de conclusie dat het circuitmodel op een aantal scholen onvoldoende van 
de grond is gekomen om gevonden leerlingkenmerken te kunnen relateren aan de 
institutionalisering ervan. 

8.3.3 Externe condities 

De belangrijkste externe impulsen kwamen voor de circuitscholen van enerzijds het 
Onderwijsvoorrangsbeleid en anderzijds de begeleiding en ondersteuning van het 
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS). Voor het APS als voormalig exteme 
begeleidingsinstantie is momenteel het circuitmodel geen activiteit meer in het primair 
onderwijs. 
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Inmiddels zijn alle activiteiten in het kader van het circuitmodel ondergebracht bij een 
vereniging van circuitscholen, die zich tot doel stelt de communicatie tussen circuit-
scholen onderling in stand te houden en te bevorderen. Exteme begeleiding van circuit
scholen is afhankelijk van het enthousiasme en de bereidheid van schoolbegeleiders die 
aan de school zijn verbonden. 

Ook het Onderwijsvoorrangsbeleid is aan veranderingen onderhevig geweest. Zo zijn 
het vooral de kleinere plattelandsscholen die gebiedsfacihteiten verloren hebben als 
gevolg van de aanscherping van de formatieregeling basisonderwijs. Onvoldoende 
garantie van middelden werkt vaak belemmerend voor de continuïteit van de vernieu
wing, zeker in een fase waarin voor veel scholen nog nauwelijks sprake is van instituti
onalisering. 

8.4 Tot slot 

Het beeld dat uit de resultaten van deze studie naar voren komt stemt niet optimistisch. 
De pogingen die de laatste vijfentwintig jaar zijn ondernomen, onder andere gevoed 
door resultaten van wetenschappelijk onderzoek, hebben niet geleid tot het beoogde 
effect. Ongelijkheid van onderwijskansen was en is een probleem dat met gemakkelijk 
is op te lossen, ondanks alle vele en intensieve pogingen van alle bij het onderwijs 
betrokken 'partijen'. Niet in de laatste plaats de leerkrachten die vaak tegen de ver
drukking in en met veel inzet, ook van hun vrije tijd, gepoogd hebben om voor de 
doelgroepleerhngen een kansrijke en stimulusrijke leeromgeving te creëren. 
Betekenen de resultaten van deze studie het zoveelste bewijs dat ongelijkheid van 
onderwijskansen een onvermijdelijk gegeven is dat deels veroorzaakt wordt door 
erfelijke, culturele en sociale factoren, waar in combinatie geen kruid tegen gewassen 
is, ook niet door een onderwijsvernieuwing als het circuitmodel? Het moge duidelijk 
zijn dat een genuanceerd oordeel op z'n plaats is. Ongetwijfeld speelt aanleg een be
langrijke rol bij de productie van verschillen in leerprestaties van leerlingen ook in 
relatie tot de invoering van het circuitmodel. Echter, de resultaten van deze studie 
wijzen uit dat na controle voor 'aanleg' (gemeten door een IQ-test) er een milieu-effect 
resteert, waaruit blijkt dat ook het circuitmodel niet in staat is gebleken om deze sociale 
dimensie uit de productie van ongelijke onderwijskansen te elimineren. Met andere 
woorden, aanleg is een factor die voor een deel een verklaring voor het voortbestaan 
van verschillen in leerprestaties ook onder het regiem van het circuitmodel kan leveren, 
echter het is geen voldoende verklaring voor deze verschillen. 
De pretentie van het circuitmodel was en is het creëren van een leeromgeving waar 
leerlingen zich thuis kunnen voelen ongeacht hun herkomst. Met name zou een derge
lijke onderwijsaanpak ook voor allochtone leerlingen een positief effect kunnen hebben 
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op hun schoolcarrière. Door ouders te betrekken bij de vormgeving van circuits, door 
een open klimaat voor ouderparticipatie te creëren en daarmee de kloof tussen school 
en buurt afte breken, probeert en probeerde men een sfeer van openheid te creëren die 
positief zou uitwerken op de schoolbeleving van de leerlingen. Schoolwelbevinden was 
het sleutelwoord waarmee de circuitmodel-vemieuwers een leeromgeving wilden 
realiseren waar leerlingen zich thuis kunnen voelen. Het plezier en genoegen waarmee 
leerlingen naar school gaan, de positieve houding van de ouders tegenover datgene wat 
in de school aan veranderingen gerealiseerd wordt, en niet te vergeten het enthousiasme 
van de leerkrachten om een aantrekkelijke leeromgeving voor 'hun' leerlingen te 
creëren, dit alles leidde niet tot de gewenste effecten. 
Een zinloze vernieuwing?! Integendeel, leren moet leuk en uitdagend zijn en naar onze 
mening voldoet in potentie het circuitmodel aan dit criterium. Echter, het is niet vol
doende. De inhoudelijke vormgeving van de circuits moet meer zijn dan het verknippen 
en aan elkaar plakken van fragmenten van verschillende lesmethoden. De leerstofge
richte oriëntatie van het circuitmodel verdient serieuze aandacht, zoals blijkt uit de 
resultaten van deze studie. Zonder een al te sterk pleidooi te willen houden voor een 
rigide onderwijskundige aanpak van de vormgeving van circuits, ook al moet er een 
voldoende verantwoorde basis zijn, lijkt het noodzakelijk dat naast de positieve kanten 
van een 'bottom-up'-vormgeving van leermaterialen ook de onderwijskundige en 
leerpsychologische dimensie van de circuits gegarandeerd moeten zijn. En daarmee 
raken wij aan een van de zwakke kanten van het circuitmodel, namelijk de begelei
dingscontext waarin het model moet gedijen. 

Het APS heeft vooral vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid het circuitmo
del omarmd als dé oplossing voor de ongelijkheid in het basisonderwijs, daarbij ge
steund door de resultaten van het ongehjkheidsonderzoek waarbij vooral de procesma
tige kant van de ongelijkheidsproblematiek werd geproblematiseerd. Ongetwijfeld is 
het zinvol om op basis van deze optiek een onderwijsvernieuwing vanuit een dergelijke 
'basis' te promoten, de resultaten van deze studie laten echter zien dat deze basis op 
zich met voldoende is. En daarmee raken wij aan de kern van de problematiek van 
vernieuwingsbewegingen. De implementatie en de incorporatie van vernieuwingen is 
geenszins een soepel verlopend en vanzelfsprekend proces, of om in termen van deze 
studie te spreken: de institutionalisering van het model is slechts ten dele gerealiseerd 
hetgeen de nodige consequenties heeft, zoals gebleken is. 

De les die uit dit alles getrokken kan worden is, dat vernieuwingen op inhoudelijk, 
sociaal en methodisch terrein een stevig fundament moeten hebben. Vooral voor de 
direct betrokkenen, leerlingen, leerkrachten en ouders, is dit een noodzakelijk vereiste 
om mogelijk succes te bereiken. 





Summary 

Preventing educational disadvantages through circuit model education. A study 
about the institutionalization and effects of the circuit model related to the 
Educational Educational Policy in primary education. 

In this final section we first summarize the research questions, the research design, and 
results. Thereafter we provide discussions about the meaning of the results and interpret 
them in the light of the primary characteristics of the circuit model and theories about 
social class-bounded differences in school performance and educational innovations. 

Summary 

Background and problem statements 

The primary problem of concern to this investigation can be formulated as follows: 
Are teachers prepared, via application of the circuit model, to resolve or diminish 
differences in school performance in primary education that are largely caused by 
socio-cultural and social-economic factors7 

The circuit model is an educational model in primary education that is characterized 
by dividing a classroom into comers or workspaces. In these workspaces, pupils 
encounter educational resources that have to be mastered. These educational resources 
are named 'circuits'. The circuits are all aimed at satisfying similar objectives related 
to the content or topics to be covered. Pupils aie given the opportunity, after receiving 
instruction, to prepare an assignment in the comer (or workspace), of their choice. The 
comers differ in relation to the learning style of pupils and the degree to which 
cooperation with peers is provided. 

The designers of the circuit model believe that this form of education is an appropriate 
methodology to alleviate or greatly reduce educational lacunae's in youngsters caused 
by social-economic and social-cultural factors. The framework to implement and 
support this approach can be found in the 'Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB)' 
(Educational Prionty Policy). 
The specific goals of the circuit model are formulated based on three dilemmas: choice 
versus dependence, positive versus negative attitudes and teacher's expectations, and 
recognition versus alienation. 
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Teaching staff must base decisions within these dilemmas using the circuit model. 
Choice versus dependence relates to children (from an educationally disadvantaged 
background) and their parent's tendency to become dependent on the school itself to 
solve their problems rather than to allow themselves to play a role in decisions. 
Children who are behind or slow in their performance are negatively influenced by this 
attitude in relation to their cognitive and affective functioning. The most important 
didactical principle of the circuit model is to allow the pupil to choose the manner in 
which s(he) can approach a learning assignment. Because the choice is left up to the 
child, the expectation is that this will result in improved performance and a more 
positive attitude towards the school itself due to increased motivation. The most desired 
result of the circuit model is to improve cognitive and affective attitudes of children. 
The next dilemma associated with the circuit model relates to the image of teachers 
about how pupils function in the school environment. Research has shown that teachers 
have a more negative opinion of pupils from lower social classes, than those of higher 
social classes. In the philosophy of the circuit model, special attention is devoted to this 
subject. Teachers who receive special training in usage of the model are made aware 
of this phenomenon and are taught how to avoid it. The hope is that teachers' attitudes 
towards educationally disadvantaged pupils will improve through application of the 
circuit model. 

The distance between school and home culture is usually greater for children from 
lower social classes than for so called 'average' children. Lower class pupils are often 
not familiar with learning contents and scholastic manners. By stimulating parental 
involvement, circuit schools attempt to bridge or reduce this gap. Parents assist in the 
construction of circuits, for which teachers are primarily responsible. The stimulation 
of parental participation to reduce the gap between the home and school environment 
or culture is thus an important goal of the circuit model. We hypothesize that the gap 
between school and home cultures in circuit schools for pupils from lower social class 
backgrounds, is not greater than for pupils belonging to other social classes. 
The core of this research is thus oriented towards systematically determining to what 
degree the central concepts of the circuit model have been reached, by studying its 
effects on the three above-mentioned operational dilemmas. These effects should be 
manifested in pupils, teaching staff, and parents. 

On the basis of a study of the literature, the desired effects (earlier described) of the 
circuit mode should increase as the proper application of the circuit model in schools 
also increases. Here we introduce the concept of 'institutionalization', described at two 
levels. The individual teacher's level points to the process wherein the innovation is 
taken up in the thought and handling processes of teaching personnel. This can be 
verified by looking at the individual and applying the 'degree of concern' scale and the 
level to which the circuit model is used. Institutionalization at the organization level 
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points to the process where, in an organization, the innovation is structurally 
implemented, e.g. is operationalized, and can be verified by studying indicators from 
relevant literature. 

In a pre-study, eleven schools were selected wherein it appeared that the circuit model 
was sufficiently and appropriately integrated into their standard operating procedures. 
A total of ninety-one teaching staff from these schools participated in this study. Due 
to personnel changes and non-responses, the number of respondents per school varied. 
They answered questions relating to the degree to which the circuit model was used and 
how it functioned in their school environment. Furthermore, teachers had to evaluate 
all pupils using a structured list containing fifteen learning constructs and skills. Here 
over, statements were specified to which teaching staff had to respond. About one-half 
of the total number of involved parents also participated in the latter part of the study. 

School reports were collected for about 1100 pupils varying in class-years 4 through 
8, for a period of two or three years. This data included information about cognitive 
functioning e.g. reading comprehension, technical reading skills, arithmetic, and a 
standardized test (Eindtoets Basisonderwijs) given to all primary education pupils at 
the end of their schooling. Data also included information in the affective domain 
(attitudes towards schooling, etc.). In order to determine the degree to which effects 
were correlated to the social class of pupils, pupils were separated into two groups: 
those belonging to the lower social classes (OVB; defined in previous section) and the 
other classes. 
In the following sections we report the most important findings of the study. 

Institutionalization 

Using three indicators for institutionalization, we first investigate the degree to which 
the circuit model is anchored in schools (research question 1 a), at the individual as well 
as the organizational level. 
Referring to the literature we could identify three separate indicators and related criteria 
for institutionalization. About one-half of the teaching staff satisfied the cnteria of 
institutionalization using a measurement for determining their own intensity of concern 
associated with the circuit model. Aside from this, about one-third of teaching staff 
(personally) used the circuit model sufficiently for it to be classified as 'institutional'. 
Institutionalization, as applied in the organizational level, was recognized by about 
thirty percent of teaching staff. 
These three measurements, taken together, were used for satisfying the criteria for 
institutionalization. Based on the criteria previously mentioned the results revealed that 
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only a very limited number of schools, only three of the eleven, could be characterized 
as being circuit model schools. 

We next studied the three institutional characterization measurements to determine 
whether there was any correlation between the school characteristics and institutionali
zation of the circuit model (research question lb). These factors are divided into four 
domains: characteristics of innovation, internal context, external context, and the 
innovation process. In general, the realization of aspects of these domains are closely 
related to the intensity of concern with the circuit model factor, and the degree to which 
the circuit model is institutionalized at the organizational level. The personal level of 
use was only slightly correlated to the determinants for institutionalization. 
Finally it appears that especially the characteristics of innovation- the degree to which 
the circuit model is a core concept in a school environment- together with the opinion 
about the quality of circuits- had predictive strength when applied to the intensity of 
concern factor and institutionalization at the organizational level. Aspects related to the 
innovation process revealed a relationship between the levels to which the circuit model 
was used. In this study, the three identified indicators of institutionalization served as 
independent variables to explain the differences between school classes and the degree 
to which objectives of the circuit model were reached. 

The three central assumptions of the circuit model should lead to positive results in 
children. Due to methodological limitations, it was not possible to verify the indirect 
effects of the children's social class background and the connection between school-
and home culture on the cognitive and affective functioning of the children. In this 
research we only specify the direct effects of the level of institutionalization on the 
three central concepts individually. 

The social class related creation of pupil images 

This section investigates the degree to which the teacher's perception of capabilities 
and behavior of children are social class and gender related. 
Using 15 constructs, teachers could rate the functioning of children in a school class. 
These constructs were reduced to two factors: those which could be classified within 
the teacher's images towards the learning achievements of children, and those images 
towards the way the children socially manifested themselves in school classes. We 
investigated whether there was a relationship between social class and gender of the 
child, and the image that the teacher had. In the rating on school learning performance, 
the scores of non-verbal IQ components were used to correct for ability differences 
between pupils. 
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Concerning the question (research question 2a) about whether there was a relationship 
between teacher's perception of children and their social class background and gender 
(in circuit schools), we note that both factors were positive, e.g. they had an effect. In 
both cases teacher's perceptions were indeed affected by the child's social class. By 
holding non-verbal intelligence factors constant, teachers had a more negative image 
of pupils learning performance in the target control group than those not in that group. 
Aside from this, teachers generally tended to rate females higher than males. There 
were also differences among teachers in their ratings of pupil's intelligence, based on 
perceptions they had of the performance of children. 
The image that teachers had about the way children socially manifested themselves was 
affected to a great degree by the gender of the pupil. Teachers rated boys as being more 
socially involved than girls. This image was also dependent on the social milieu of the 
pupil. Pupils in the target group, according to teaching staff, placed themselves more 
in the background, than pupils not in the target group. Teachers also differed in their 
ratings based on the gender of the pupil and the image they had. 

Whether teachers images of children were less dependent on the social milieu of the 
child, where the circuit model was better institutionalized in the school (research 
question 2b), was investigated by adding the institutionalization variables to explain 
found differences. The measure to which teachers took the social milieu of pupils into 
account hardly differed between teachers, but in spite of this, the level of institutional 
use does appear to explain some differences. By a 'level of usage' rating of 0, teachers 
rate target group pupils higher than non-target group pupils. Differences between target 
and non-target group pupils become reduced as the level of usage rating raises from 0 
to 2, and increases thereafter at the expense of target group pupils. 
The differences between teachers towards the degree to which gender plays a role in 
the image of pupils and their social manifestations, cannot be explained by adding the 
institutionalization variables. The 'intensity of involvement' factor does however 
appear to explain differences between teaching staff ratings: the higher the 'intensity 
of involvement' rating with the circuit model, the greater do pupils (in the eyes of the 
teacher) socially manifest themselves. 

Educational orientations of teachers and parents 

In this section we investigate how closely related are the attitudes of parents and 
teachers with respect to educational contents, educational goals, and pedagogical 
methods. In this way we may determine if the culture of the school contains elements 
that are consistent with or opposed to the culture from which the children came from 
and were raised. 
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In order to study these relationships, parents and teachers were presented with 29 
statements, classified into six factors. Three of these factors can be interpreted as 
pupil-oriented teaching conceptions towards education and learning, and the remaining 
three, as being interpreted as content-oriented about education and learning. Here we 
should note that that the circuit model is characterized as being a reform-pedagogical 
and pupil oriented educational innovation. We compared the conceptions of parents and 
teachers of circuit schools with those of the group of parents of children of primary 
school age, and primary school teachers from the sample of the SOCON-95 study. 

First we investigated the degree to which the workings of the circuit model could be 
translated to other educational conceptions of parents and teachers, than those from the 
reference sample (research question 3a). With respect to the differences between 
teachers m circuit schools and those from the reference sample, we concluded the fact 
that teachers working with the circuit model didn't evolve in a pupil-oriented 
educational orientation. We also suggested that circuit model teachers had less content 
oriented conceptions than teachers from the reference group. 
In their concern about the importance of discipline, conceptions of parents of pupils in 
circuit schools largely overlap with similar conceptions of parents from the reference 
group. Parents from circuit school children do however more strongly support the 
importance of discipline than parents from the other group. 

Finally, difference scores were calculated and tested, from parents and teachers in 
circuit schools versus those from the reference group, to the research question 3b, 
asking whether their educational conceptions were similar. We concluded that 
differences between parents and teachers towards the content orientation dimension in 
circuit schools were greater than in the reference group. The differences between 
parents and teachers conceptions in circuit schools towards the pupil-oriented 
dimension, was generally less than those in the reference group. 
For pupils in circuit schools, we investigated if the separation between school and home 
and its relationship to content- or pupil-oriented teaching, differed between pupils in 
the target group and the non-target group (research question 3c). For target group 
children considering the content orientation, there were greater differences between 
home and school attitudes, than for the non-target group children. There were no 
differences between target and non-target group children in home and school 
orientation and their conceptions about pupil-oriented teaching. 
We conclude that there is a relationship between the degree of pupil-oriented teaching 
from teaching staff in circuit schools and the degree of institutionalization of the circuit 
model (research question 3d), although not for all indicators and determinants. 
Pupil-onentedness of teaching staff increased as teaching staff became more involved 
in circuit model education, and accordingly had a more positive attitude towards its 
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characteristics and as the number of internal conditions related to it were 
operationalized m the school. 

Results of children in circuit model education 

The application of the circuit model was meant to have a positive effect on the 
cognitive and affective functioning of children. We assume there is a direct effect of 
the institutionalization of the circuit model on the level and social class relation of the 
cognitive and affective functioning of children. Cognitive effects could be measured 
by test performance on reading comprehension, technical reading skills, anthmetic, and 
the Eindtoets Basisonderwijs (see earlier definition). The degree of affective 
functioning was determined via the 'Schoolvragenhjst' (a special questionnaire) 

We first determmed the degree to which, in circuit schools, there was a relationship 
between the cognitive and affective functioning of children, and their social milieu 
(research question 4a). This image was the same for all dependent variables. After 
being corrected for non-verbal intelligence, all pupils of the OVB-target group scored 
lower on all dependent variables, than pupils in the other (reference) group. The 
performance level of reference group children was comparable to national norms. For 
reading comprehension and a positive attitude toward school, differences between the 
two groups of children, even after pre-condition controls, were still found 
After control of non-verbal intelligence and social class difference levels between 
school classes, excepting for reading comprehension, were significant. 

In answer to the question of whether the cognitive and affective functioning of children 
were positively related to the degree to which the circuit model was institutionalized 
(research question 4b), there were differences in results on dependent variables For 
reading comprehension and technical reading, the indicators of institutionalization had 
neither together nor independently, a significant effect in explaining the difference 
levels between school classes. Difference between classes, in the instance of technical 
reading, were somewhat smaller when the indicators of institutionalization were added, 
but they still were significant. Anthmetic scores improved as attitude towards school 
scores increased, but decreased as the level of use of the circuit model increased. 
The final question referred to the differences between target group (OVB) children and 
the reference group Application of the circuit model should explicitly lead to improved 
results among children from lower social classes. In practice this should mean that 
differences between target group and non-target group children should become reduced 
or disappear, the more that the circuit model is better institutionalized (research 
question 4c) 
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Circuit model levels of use could, among others, explain the differences in arithmetic 
scores between target and non-target groups. There was a performance improvement 
among non target group children as the circuit model became more intensively applied 
to them. Target group children (OVB) however, performed less well by greater use of 
the circuit model. Similar results were found in comparative scores on technical reading 
and reading comprehension. With the inclusion of institutionalization indicators there 
were no significant differences, but it did bring about a reduction of differences 
between the two groups of children. 

Desired effects of the circuit model 

With the application of circuit-education, teachers must make choices among three 
dilemmas: choice versus dependence, positive versus negative pupil images, and 
recognition versus alienation. In making these choices, one expects that learning 
performance levels and children's attitudes towards school should improve, especially 
among children in the OVB-target groups. Employing a number of theoretical 
principles in this study operationalizes the desired effects. We investigated the degree 
to which lower social class pupils confronted the negative mechanisms present in 
circuit schools. We also looked into whether these negative mechanisms were reduced 
as the circuit model became better anchored in the schools organizational structure, and 
in the thought process and methods of teaching staff. Using the three dilemmas, we 
present the most striking results. 

Choice versus dependence 

By offering the child choices during the learning process, s(he) becomes empowered 
in influencing his/her own learning process. In relation to this first aspect- choice 
versus dependence- the developers of the circuit model supposed that the application 
of certain didactical principles would have a positive effect on learning performance 
and well-being at school of children. 

Until now, no data has been found to show that children in circuit schools generally 
perform better than children in the normal group; neither could we conclude that the 
attitudes of children in circuit schools, towards their school, were better. Taking into 
account the aptitudes of children, those not in the target group performed as well as the 
national norm. Target group (OVB) children generally remain behind when compared 
against national norms. 
The assumption that results would vary, based on the degree of institutionalization of 
the circuit model, could also not be confirmed. The level of use of the circuit model 
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had, surprisingly enough, a negative effect on the scores of children or led- we noted 
that in the arithmetic scores- to positive results among non-target group children. In the 
literature this has been identified as the so called 'Mattheus-effect' : results are achieved 
by groups of children for which the innovation process is not first intended. A 
comparison of these results with other research about the OVB (Tesser, Van der Werf, 
Mulder & Weide, 1989; Tesser, Mulder & Van der Werf, 1991, Mulder, 1993, 1994; 
Mulder, Vierke & Petersen, 1997) reveals that circuit schools, in general, do not 
perform any better, nor much 'worse' than normal schools. The circuit model has, no 
more than other differentiation models (see for instance Reezigt, 1993), shown more 
effects than those gained via traditional forms of education. 

Positive versus negative pupil impressions 

The second dilemma encountered by those involved with the circuit model relates to 
positive and negative images of pupils. 
We noted that teacher's expectations of pupils performance in circuit schools are (still) 
impacted by the socio-cultural milieu of the children. These findings are consistent with 
those of other researchers (Van der Hoeven-van Doomum, 1990; Jungbluth, 1985, 
1993; Van der Kley, 1983, 1990). With a more intensive level of use of the circuit 
model, these socio-cultural related effects are even more strengthened. The usage level 
also led- just as in the case of arithmetic scores- to a more positive attitude towards 
school, by the group of children not classified as belonging to OVB target groups. 
Teaching staff possibly base their impressions more on the actual performance of 
children, rather than on the potentials or aptitudes of children. These performances are, 
for the OVB group, not fully in accordance with their aptitudes. Whether pupils 
perform less well because of the teacher's expectations of them- or possibly also-
because of the fact that goals have been reduced, or if that expectation was just caused 
by poorer performance, could not be determined by this study. At the least, the results 
point to the probability that teaching staff in circuit schools are not sufficiently made 
conscious of the role played by their (negative-positive) expectations. 

As teaching staff become more intensively involved with circuit education, they note 
that children become more socially involved in classroom activities. These social 
manifestations of children can have both positive and negative connotations. On the 
one side the factor can be interpreted as the child being seen as too active or annoying. 
If we use the negative connotation as a reference, then the effect of institutionalization 
would be negative: as teaching staff become more involved with circuit education they 
experience children as being overactive or annoying. Taking the other side, the ideas 
behind the circuit model may be interpreted positively: as teaching staff become more 
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involved with circuit education they experience children as being able to express 
themselves more easily in the classroom. Additionally, working with cucuits leads to 
more social interactions between children than by more traditional, up-front teaching. 

Recognition versus alienation 

Employing 'circuits' should reduce the distance between school and home, especially 
for children from lower social classes. The goal is supposedly reached by involving 
both parents and teaching staff in the creation of educational materials, e.g. the circuits. 
In order to determine the degree to which one can speak of the distance between school 
and home cultures, one can study the educational attitudes of both teachers and parents. 
Our results showed positive indications for support for pupil-oriented teaching and an 
agreement in this area between teachers and parents. The level of agreement between 
school and home did not differ between target and non-target group children. To what 
degree this leads to improved conceptions of school could not be answered in this 
study. 
One point of concern is the gap in the area of content-centered orientation. Parents from 
lower social classess tend to support a greater content orientation than parents from 
higher social classes. Denessen (1999) also came to a similar conclusion. Although 
there is no relationship between content-centered orientation and the degree of 
institutionalization of the circuit model, it appears that teaching staff in circuit schools 
are less oriented to content than teachers in the reference sample. 

Although in other areas, the ideas behind the circuit model for lower social classes are 
recognized, in the area of content-centered orientation one can speak of a great lacuna. 

Interpretation of results 

The results of this study are disappointing. The institutionalization of the circuit model 
cannot, or hardly at all, explain differences in children's learning performance. The 
effects that we found were usually small, and above this varied per subject. In this 
section we look for possible explanations of the results. In sequential order we look at 
the contents of the circuit model, its internal and external conditions. 

Contents of the circuit model 

The potential for evening out the chances for lower social class pupils in primary 
education by usage of the circuit model could not, in general, be shown. The 
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(im)possibility of improving learning scores or attitudes towards schooling by the target 
group was investigated from many different perspectives Other studies have also 
shown the difficulties in primary education for improving the educational chances for 
this group The evaluation of the priority program for the disadvantaged (OVB) has 
shown that there is no relationship between the facilities it offers and results achieved 
by children Additionally, other studies based on data from the National Evaluation of 
Educational Pnonty Policies using alternative perspectives, were analyzed and showed 
similarly little effects In the framework of a study by Van der Velden ( 1996), for 
instance, there was hardly any relationship found between the conceptions towards the 
educationally disadvantaged and the way the problem could be resolved in the 
classroom or school- either by utilizing special content-oriented materials or 
pupil-oriented methods Aside from the fact that it seems almost impossible to improve 
the chances of the educationally disadvantaged using these approaches, we nevertheless 
consider the possibilities of the circuit model 

The core concept behind circuit education of concern to teaching staff is their playing 
a different role in the classroom and greater involvement in developing learning 
materials In many cases this means that elements from different educational strategies 
form the basis for creating circuits, which are then supplemented by relevant materials 
Alongside the question of whether there is sufficient competence, the question raises 
of whether it is appropriate to embed already proven developmental lines, into another 
method of developing new materials We do not claim that all schools use such 
methods There are indications that for the subject, reading comprehension, existing 
materials do not satisfy criteria already established by specialists in this field (Van de 
Sluijs, 1996) The materials seem primarily to consist of story texts with questions 
based on such, and wherein answers can be directly seen in the text There is little or 
no attention paid to technical reading or meta-cogmtive skills 

The level of use of the circuit model as it relates to, for example, lower arithmetic 
scores among the target group, or a less positive expectation by teaching staff towards 
learning performance of children, cannot be interpreted as an effect of the circuit 
model We can sooner speak of an absence in reaching results There is some danger 
that usage of the circuit model, among others, covers up the tendency of teachers to 
stress social-emotional education above cognitive learning One factor pointing to this 
is the limited degree to which teachers in circuit schools make use of subject-oriented 
materials when compared to teachers in other settings 
Salema & Valente (1996) have shown that the educationally disadvantaged can reach 
positive results when teachers orient themselves to teaching effective mental 
procedures that are usable or functional in all types of learning situations, this as an 
alternative to traditional cognitive development methods 
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Internal conditions 

The circuit model, as an educational model, is in a phase where it reveals itself in the 
internal organization of schools. This renewal has mobilized teaching staff and school 
managers towards initiating innovation procedures. The degree to which the circuit 
model is institutionalized in the school is closely related to the degree to which internal 
conditions are satisfied and teaching staffs interact with each other. The circuit model 
requires that teaching staff collectively become more active with their subject field. A 
well operating school organization is, however, no guarantee for reaching desired 
effects. At all levels (individual and organizational) and across all domains, certain 
pre-requisites must be satisfied. One of them is a continuous and consistent 
coordination role to be played by school managers. 

The so called, 'Adaptive Education', faired just as poorly as the circuit model, in a 
short period to bring about any structural changes in the primary processes of 
education. From research (Van den Berg & Vandenberghe, 1999) into adaptive 
education, teaching staff appeared to have pedagogical skills necessary to reach 
objectives. General didactical and organization skills were reasonably present. Yet the 
application of these skills towards actually reducing differences between children could 
not be attained. Vandenberghe concludes, on the basis of these disappointing results, 
that a number of activities must be structurally embedded to stimulate cooperation 
among teaching staff; this especially for the implementation of complex innovations. 
They plead for a more balanced tuning of the micro (individual) and the meso 
(organizational) level. 

The culture of the school also belongs to 'internal conditions'. By this we include the 
whole range of conceptions and opinions of teaching staff. The question is what 
implicit messages can we think about. One may consider whether the impression 
teachers have of the socio-cultural background of their pupils has any effect on the 
performance of children and possible negative effects on content orientation of teachers 
in circuit schools. Whether these impressions (representing a hidden agenda in the way 
teacher's behave, 'the hidden curriculum'), in the worst case have a direct negative 
effect on performance levels of children, is not verifiable in this study. 
On the basis of earlier research and theories, we can plausibly accept that 
preconceptions of teachers about socio-cultural groups, do play a role in the way 
teachers react and behave towards children in the daily classroom setting. Noticeable 
events depicting such may be how often (or not) children are called upon to 'take a 
turn', how teachers react to the child breaking a rule, and the way the teacher reacts to 
a wrong answer (see for instance Van der Kley, 1990). To open this so called 'black 
box', circuit schools would have to undergo observational research. In the framework 
of this study, such expanded methods were not possible. 



Summary 167 

In studying the innovation process, this dissertation investigated the degree to which 
an innovation process was structurally integrated in an organization, and how teaching 
staff reacted in their thoughts about and handling of children Three indicators were 
used (intensity of involvement, level of use, and institutionalization at the 
organizational level) The reports for the level of use of an innovation were taken at 
specific start and end moments Van Vierssen used the same protocols and noted that 
the levels, 'orientation' and 'renewal' had a tendency to come closer together, and the 
level '0' is different in character from other levels The circuit model is an innovation 
that is in constant development It is therefore possible that the self-conceptions of 
teaching staff about usage are higher than it actually is 

Additionally it appears, on the basis of the three indicators taken together, that the 
institutionalization factor was rather weak The simultaneous institutionalization of the 
circuit model, both at an individual and organizational level, was only found at a small 
number of schools This leads to the conclusion that the circuit model was insufficiently 
or improperly initiated at a number of schools to enable making proper judgments 
about children's learning characteristics in relation to institutionalization 

External conditions 

The most important external impulse for initiating circuit schools came, on the one side 
from the OVB (earlier defined), and on the other from the management and support of 
the Algemeen Pedagogisch Studiecentrum APS (General Pedagogical Study Center) 
The APS, as external advising agency, no longer supports or manages the circuit model 
in primary education All current activities in relation to the circuit model have been 
brought together through an association of schools using the model This association 
advances communication between schools and is dedicated towards promoting usage 
of the model Thus, external support for circuit schools is dependent on the willingness 
and enthusiasm of school managers affiliated with such schools 
The OVB is also undergoing very active changes Until now mostly small schools in 
rural villages have been affected by changes, due to their loss of teachmg positions 
caused by budgetary cuts m primary education Insufficient budgetary guaranties hinder 
the continuation of innovations, certainly in a phase where for many schools, the circuit 
model is hardly institutionalized 

Conclusion 

The results emanating from this study are not optimistic The attempts undertaken 
during the last twenty-five years, also followed up by scientific research, have not lead 
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to reaching target objectives. Providing equal educational opportunities was and still 
remains a problem that is not easily resolved, in spite of the many intensive attempts 
made by all educational stakeholders. This especially includes dedicated teaching staff, 
who often facing great obstacles and expenditure of self-invested free time, have 
attempted to help pupils from lower social classes obtain greater chances for success 
and to create a rich and stimulating leaming environment. 

Do the results of this study show (being only one among many) that it is impossible, 
even through an educational innovation such as the circuit model, to provide equal 
educational opportunities resulting from disabling inherited, cultural or social factors, 
frequently in combination with each other? It should be obvious that a cautious answer 
is m order. Aptitude certainly plays an important role that can lead to variances in 
leaming performance, and this is also true in relation to the implementation of the 
circuit model. Nevertheless, the results of this study show, that even after controlling 
for aptitude (measured through an intelligence test), an environmental effect remains. 
The circuit model appears unable to eliminate this debilitating social dimension and 
yield its goal for improving equal opportunities for the disadvantaged. In other words, 
though aptitude can be used to explain differences in leaming performance even under 
a regime such as the circuit model, it is not a satisfactory explanation for these 
differences. 

The pretension of the circuit model was and is the creation of a leaning environment 
wherein children could feel at home, regardless of their origins. Such an educational 
approach, also for immigrant children, should have a positive effect on their future 
educational careers. By involving parents in the formation of circuits, by providing an 
open atmosphere for parental participation and thereby reducing the gap between 
school and neighborhood, educators have tried to create an openness that should work 
positively to improve the schooling experiences of children. Circuit model innovators 
hoped that, by providing a school environment in which children could feel 
comfortable, this would lead to a more positive attitude towards school and those were 
the keywords held most important. The provision of a pleasurable and enjoyable school 
environment for children, a positive attitude among parents towards changes implem
ented at school, and not to be forgotten the enthusiasm shown by teaching staff in 
creating an attractive leaming atmosphere for 'their' children did not lead to the desired 
effects. 

A useless innovation? Just the opposite. Leaming should be a pleasant and challenging 
experience and in our opinion the circuit model satisfies this criterion. Nevertheless 
it is insufficient. The actual contents of circuits should be more than just the cutting and 
pasting of fragments of different study methods. The content-centered orientation of 
the circuit model needs further analysis as demonstrated by the results of this study. 
Although we do not support a too rigid approach to the formation of circuits, even 
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though they must be developed responsibly, it appears that aside from this well 
intentioned 'bottom-up' approach for creating study materials, something else is 
needed, namely that circuits be created based on effective instructional theory and 
include a learning psychology dimension to guarantee success This points out a 
weakness in the circuit model, namely the accompaniment context under which it is 
subsumed 
The APS has embraced the circuit model as the solution to unequal educational 
opportunities in primary education, this from its viewpoint that such inequalities 
are/were caused by research showing that problems resulted pnmanly from educational 
processes It is undoubtedly useful, on the basis of this vision, to support such an 
educational innovation, however the results of this study do not sufficiently support 
this vision Therein we reach the heart of the problem concerning educational 
innovations The implementation and incorporation of innovation is in no way a 
smoothly running process, or in terms of this study the institutionalization of the circuit 
model has been only partly realized with consequences shown herein 
The lesson which can be learned is that innovations in the area of content, social and 
methodological fields must have a strong basis Children, teaching staff and parents 
must all be directly involved to reach success 
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Bijlagen 

1 Vragenlijst indicatoren en determinanten van institutionalisering 

A ALGEMENE VRAGEN 

In het onderstaande zijn zowel algemene vragen als vragen over aantal en soorten circuits opgenomen Wij 
wijzen u er nogmaals op dat met de gegevens vertrouwelijk zal worden omgegaan. 

1. Wat is uw naam 

2 Wat is de naam van uw school 

De denominatie (richting) van 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

openbaar 

protestants-chnstelijke 
katholiek 
algemeen bijzonder 

reformatonsch 
gereformeerd 
anders, nl 

4 Wat is uw geboortejaar9 19 

5 Mijn functie binnen de school is 
0 leerkracht 
0 adjunct 
O schoolleid(st)er 
0 anders, nl 

6 Hoeveel jaar onderwijservaring heeft u9 

(dit schooljaar meegerekend) 

7 Hoeveel jaar bent u werkzaam op uw huidige school9 

(dit schooljaar meegerekend) 

8 Hoeveel leerlingen telt uw school? 

9 Hoeveel leerlingen telt uw klas, uitgesplitst naar groep9 

jaar 

. jaar 

leerlingen 

leerlingen in groep . 
.. leerlingen in groep . 
. leerlingen in groep . 
. leerlingen totaal 

10 In welk jaar heeft u kennis gemaakt met het circuitmodel9 19 
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II In welk jaar bent u feitelijk begonnen met het werken met circuits9 19 

12. Bestaat er een kans dat uw school in de nabije toekomst geen OVG-school meer is7 

O ja 
O nee 
O weel ik niet 

Indien u de vorige vraag met ja heeft beantwoord-

13 Blijft u in dat geval zonder extra middelen en ondersteuning 
werken met hel circuitmodel9 

O ja 
O nee 
O weet ik met 

14 Aantal circuits en frequentie van gebruik 
a 
b 
c 
d 
e 
f 

g 
h 

Ik werk met.. 
Ik werk met. 
Ik werk met. 
Ik werk met 
Ik werk met. 
Ik werk met. 
Ik werk met. 
Ik werk met. 

(aantal) circuits technisch lezen . . uur totaal per maand 
(aantal) circuits begrijpend lezen uur totaal per maand 
(aantal) circuits spelling uur lotaal per maand 
(aantal) circuits schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid .... uur totaal per maand 

(aantal) rekencircuits uur totaal per maand 
. (aantal) circuits wereldoriëntatie uur totaal per maand 
. (aantal) circuits gymnastiek uur totaal per maand 
. (aantal) circuits creatieve vakken . .. uur totaal per maand 

Β WERKEN MET HET CIRCUITMODEL 

Wilt u in het onderstaande aangeven in hoeverre u aan onderstaande uitspraken voldoet9 

dat weel ik 

1 ik weet wat er bij het invoeren van het circuitmodel komt kijken 
2 ik weel wal de uitgangspunten zijn van het circuitmodel 
3 ik weet wal ik bij het circuitmodel in de les moet doen 
4. ik weet waar het bij het circuitmodel om gaat 
5 ik weet waar ik bij het circuitmodel bij het uitvoeren van mijn lessen 

op moet letten 
6. ik weet waar het bij het circuitmodel precies om gaat 

7 ik kan volgens de vereisten van hel circuitmodel werken 
8 ik kan mijn werk voor het circuitmodel goed organiseren 
9. het werken met het circuitmodel gaat me makkelijk af 
10 het circuitmodel loopt als een trein 

11 ik ben in staat te doen wat er bij het circuitmodel van mij verwacht 

wordt 
12 ik kan goed met het circuitmodel overweg 

dat weet ik 

niet 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 

1 2 
1 2 

bijna nooit 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 

1 2 
1 2 

4 
4 
4 
4 

4 
4 

4 
4 
4 
4 

4 
4 

precies 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

meestal 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
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C. HET GEBRUIK VAN HET CIRCUITMODEL 

In hel onderstaande treft u acht situatiebeschrijvingen aan van verschillende wijzen waarop u het circuitmo-
del kunt gebruiken In elke situatiebeschrijving komt een aantal aspecten aan bod Deze aspecten hebben 
betrekking op het werken met circuits Misschien zijn niet alle aspecten die bij een situatiebeschrijving 
genoemd worden voor uw situatie relevant Wilt u de situatie-beschrijving die het best past bij uw huidige 
onderwiispraktijk aankruisen! 

Hoewel sommige van uw collega's werken met het circmtmodel, werkt u niet met circuits. U heeft geen 
concrete plannen om in de toekomst met (onderdelen van) het circmtmodel te gaan werken 
U werkt nog niet met circuits, maar u heeft onlangs de beslissing genomen om informatie te gaan 
inwinnen over het werken met circuits. Het is mogelijk dat u op dit moment al bezig bent met het 
verzamelen van informatie. Er wordt ook bekeken of het werken met circuits strookt met de dingen die 
u in het onderwijs belangrijk vindt. Ook gaat u na welke eisen het werken met circuits stelt aan u en aan 
de leerlingen 

U heeft besloten te gaan werken met circuits Er is een datum vastgesteld waarop begonnen wordt U 
bent bezig voorbereidingen te treffen om het eerste circuit uit te proberen 

U probeert te werken met het eerste (voorbeeld)circuit Met vallen en opstaan probeert u de rol die van 
u verwacht wordt tijdens het werken met het circuit in de klas onder de knie te knjgen Tijdens het 
werken met het circuit, gaat u na wat de zin van het circuitmodel is, wat u er aan heeft. Als iets niet goed 
blijkt te lukken, dan bedenkt u voor uw situatie de op dat moment best passende oplossing Voorlopig 
is er geen tijd om met elkaar rond de tafel te gaan zitten en u te bezinnen op mogelijke aanpassingen, 
dat komt later wel 

U werkt nu definitief met een of meer circuits Hel loopt redelijk. Op dit moment zien noch u, noch uw 
collega's redenen om verbeteringen aan te brengen Er wordt met nagedacht over bijschaven 
U heeft uw ervaringen met het circuitwerken eens op een njtje gezet. Daarbij gaat de aandacht vooral 
uit naar wat de leerlingen en ook uzelf aan het circuitwerken gehad hebben Op basis hiervan voert u 
kleine verandenngen door waardoor de leerlingen meer profijt hebben van het circuit 
Veel meer dan in het recente verleden het geval was probeert u nu uw activiteiten met die van uw 
collega's in de school te bundelen Uitgangspunt hierbij is de gedachte dat door deze bundeling en 
afstemming bestaande circuits verbeterd kunnen worden en de effecten bij leerlingen zullen worden 
vergroot. 

Uw school presenteert zich naar buiten als een circuitschool. Ouders en bestuur zijn uitgebreid voorge
licht over het werken met het circuitmodel Ook naar andere exteme belangstellenden profileert uw 
school zich duidelijk (bijvoorbeeld door middel van persbenchten of artikelen in de circuitcourant) als 

een school die werkt volgens de principes van het circuitmodel 
Samen met uw collega's heeft u uw ervanngen van de laatste tijd en de (gewijzigde) aanpak goed 
bekeken. Niet alle bestaande circuits voldoen aan uw eisen U bent op school begonnen met het zelf 
maken van circuits die meer aansluiten bij de ervanngen en interesses die de kinderen op uw school 
hebben Verwacht wordt dat dit positieve effecten zal hebben op de leerprestaties. U vervangt bestaande 
(oude) lesmethoden defimtiefdoor circuits. U bent ook samen met andere scholen bezig de relatie tussen 
onderwijsvoorrang en circuitonderwijs verder vorm te geven. 
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D KENMERKEN VAN HET CIRCUITMODEL 

De kenmerken van een vernieuwing kunnen van invloed zijn op de wijze waarin mensen mei de vernieuwing 
omgaan Wilt u aangeven m hoeverre de volgende zaken op u van toepassing zijn , 

in het ge
heel niet 

m zeer 
ruime mate 

10 

12 

het feit dal we met circuits werken heeft uiteindelijk meer invloed gehad 
op mijn totale manier van lesgeven dan ik m eerste instantie dacht 
het circuitmodel was precies wat we nodig hadden om de problemen op 
onze school aan te pakken 
het circuitmodel heeft onze manier van werken op school sterk beïnvloed 
ik ben tevreden met de resultaten van het werken met circuits in mijn klas 
de uitgangspunten van het circuitmodel sluiten aan bij mijn manier van 
denken over onderwijs 
het circuitmodel is door het gehele team met enthousiasme ontvangen 
het circuitmodel is concreet genoeg om in de klas te gebruiken 
het uitbouwen en aanpassen van de circuits heeft op onze school een hoge 
prioriteit 
het werken met circuits sluit aan bij de wijze waarop ik in mijn klas les 
geef 
op onze school hebben we veel moeite moeten doen om de weerstanden 
tegen het circuitmodel te verminderen 
teamleden in onze school geven de voorkeur aan kant-en-klare circuits 
Alleen invullen indien u eerder betrokken bent geweest bij vernieuwings
projecten ' 
ik heb in het verleden positieve ervanngen opgedaan met vernieuwings
projecten 

1 2 
1 2 
1 2 

1 2 
1 2 
1 2 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

Ik vind de circuits die wij gebruiken over het algemeen 

13 
14 
15 
16 
17 

slordig 1 
saai 1 

onvolledig 1 
overbodig 1 

onduidelijk wat betreft 
leerkrachtinstruclie 1 

2 
2 
2 
2 

2 

3 
3 
3 
3 

3 

4 
4 
4 
4 

4 

5 
5 
5 
5 

5 

verzorgd 
boeiend 
volledig 
nuttig 
duidelijk wat betreft 
leerkrachtinstructie 

In het onderstaande kunt u uw mening weergeven over het maken van de circuits 

volledig volledig 

18 ik vind het een vereiste dat leerkrachten circuits volledie zelf maken 
19 leerkrachten in het basisonderwijs hebben te weinig lud om zelf circuits te 

maken 
20 het aanpassen van elders ontwikkelde circuits levert naar mijn mening 

goed bruikbare circuits op 
21 leerkrachten in het basisonderwijs beschikken over onvoldoende kennis 

om volledig zelf circuits te maken 
22 elders ontwikkelde circuits kunnen meestal zonder meer worden overge

nomen 

mee oneens 
1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

mee eens 
3 4 

3 

3 

3 

1 

4 

4 

4 

4 



Bijlagen 183 

W/7/ u bij onderstaande vragen het antwoord dat het meest past bij uw situatie aankruisen (één antwoord 
aankruisen) , 

23. Op onze school maken WIJ: 
O alle circuits volledig zelf 
O nagenoeg alle circuits zelf 
O ongeveerde helft van de circuits zelf 
O een klein gedeelte van de circuits zelf 
O geen enkel circuit zelf 

24 Over het algemeen maken we op onze school circuits met volledig zelf, maar passen we bestaande 
circuits aan aan onze wensen en vereisten 
O ja 
O nee 
O weet ik niet 

E KENMERKEN VAN UW SCHOOL 

Dit onderdeel heeft betrekking op een aantal kenmerken van uw school Het eerste gedeelte gaat over hel 

schoolklimaat of de sfeer in de school Het tweede gedeelte handelt over zaken als samenwerking, onder

steuning en de aanwezigheid van materialen en middelen 

Leerkrachten hebben vaak een goed zicht op het klimaat of de sfeer van de school Hoe zou u met behulp 

van onderstaande begrippen uw school typeren? 

1 
2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15 
16 
17 
18. 

formeel 
gesloten 

gemoedelijk 
star 

gespannen 
gencht 
passief 

saai 
vnendelijk 

statisch 
effectief 

geïntegreerd 
veranderbaar 

ongestructureerd 
procesgericht 

afwachtend 
individualistisch 

kundig 

2 
2 2 ' 

2 
2 
2 
2 : 
2 : 
2 : 
2 : 
2 : 
2 : 
2 : 
2 : 
2 : 
2 : 
2 : 
2 : 
2 : 

) 4 
t 4 
) 4 
) 4 
! 4 
) 4 
) 4 
1 4 
1 4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

informeel 
open 
zwaarwichtig 
soepel 
ontspannen 
ongenchl 
actief 
boeiend 
onvnendelijk 
dynamisch 
met effectief 
gefragmenteerd 
onveranderbaar 
gestructureerd 
productgencht 
ondernemend 
collegiaal 
onkundig 
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in het ge
heel niet ruime mate 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

37 
38 

er is in onze school kennis aanwezig om circuits zelf te maken 
ons team kenmerkt zich door een grote veranderingsbereidheid 
ons team staat als één blok achter de uitgangspunten van het circuilmodel 
wij hebben de laatste tijd te maken gehad met personele wisselingen 
WIJ hebben de laatste tijd te maken gehad met bestuurswisselingen 
het schoolbestuur ondersteunt het werken met circuits positief 
de ouders ondersteunen het werken met circuits positief 
de leerkrachten in onze school werken ieder zelfstandig aan zaken die be
trekking hebben op het circuilmodel 
nieuwe leerkrachten in onze school kunnen probleemloos met circuits 
gaan werken 
we hebben voldoende menskracht in de school om de taken ten behoeve 
van het circuilmodel uit te voeren 
we kunnen op hulp van het APS rekenen om de taken ten behoeve van het 
circuilmodel uit te voeren 
we kunnen rekenen op hulp van de school-begeleider om de taken len be
hoeve van het circuilmodel uit te voeren 
we kunnen rekenen op hulp van de OVG-coördinator om de taken ten be
hoeve van het circuilmodel uit te voeren 
we kunnen beschikken over financiële middelen om de taken ten behoeve 
van het circuilmodel uit te voeren 
hel bestuur oefent druk op ons uit om door te gaan met het uitbouwen van 
het circuilmodel 
de ouders oefenen druk op ons uit om door te gaan met het uitbouwen van 
het circuilmodel 
alleen invullen indien uw school onlangs belrokken is (geweest) bij een 
fusie 
onze fusiepartner is enlhousiast over het circuilmodel 
door fusiepenkelen hebben wij besloten het circuilmodel nog slechts mar
ginaal toe te passen 
door fusiepenkelen overwegen we te stoppen met het circuilmodel 
door fusiepenkelen zijn de activiteiten ten behoeve van het circuilmodel 
tijdelijk gestaakt 
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F ONDERSTEUNING EN OVERLEG 

IVtlt u in het onderstaande aangeven in welke mate voldaan wordt aan onderstaande aspecten met betrek
king tot begeleiding, ondersteuning en schoolleiderschap 

10 
11 

12 

13 

m het ge
heel met 

onze schoolleid(sl)er geefl vooral organisatorische ondersteuning ten be
hoeve de realisering van het circuitmodel 
onze schoolleid(sl)er geeft vooral inhoudelijke ondersteuning ten behoeve 
van de realisering van het circuitmodel 
onze schoolleid(st)er geeft vooral sociaal-emotionele ondersteuning ten 
behoeve van de realisering van het circuilmodel 
onze schoolleid(sl)er zorgt vooral voor regulier overleg ten behoeve van 
de realisering van het circuitmodel 
onze school leid(st)er controleert of afspraken die gemaakt zijn voor de 
realisering van het circuilmodel worden nagekomen 
onze schoolleid(st)er slaagt enn om de leerkrachten blijvend betrokken te 
houden bij het circuilmodel 
onze schoolleid(st)er heeft ervoor gezorgd dat verworvenheden van het 
circuitmodel op onze school zijn opgenomen m het schoolwerkplan 
zaken met betrekking lot het circuilmodel worden tijdens een apart hier
voor gepland overleg besproken 
in onze school zijn leerkrachten georganiseerd in werkgroepen om activi
teiten voor het circuilmodel voor te bereiden 
veel meer dan vroeger werken leerkrachten op onze school samen 
leerkrachten in onze school hebben vaak weinig zin om na schooltijd nog 
energie in het circuilmodel te sloppen 
de leerkrachten in onze school zijn verantwoordelijk voor het verzorgen 
van de circuits in de eieen klas 
de leerkrachten in onze school kijken bij elkaar in de klas wanneer ge
werkt wordt met circuits 

in zeer 
ruime mate 

G RESULTATEN VAN HET CIRCUITMODEL 

Wilt u in het onderstaande aangeven in hoeverre er volgens u sprake is van onderstaande resultaten van 
het circuilmodel 

in het ge- in zeer 
Sinds ik m de klas werk met circuits heb ik geconstateerd dat heel niet ruime mate 
1 het taalgevoel van de leerlingen is verbeterd 1 2 3 4 
2 de leesprestaties van de leerlingen zijn verbeterd 1 2 3 4 
3 de rekenprestaties van de leerlingen zijn verbeterd 1 2 3 4 
4 het taalbegnp van de leerlingen is verbeterd 1 2 3 4 
5 het vermogen de leerlingen om zich mondeling uil Ie drukken is verbeterd 1 2 3 4 
6 het vermogen van leerlingen om zich schnftelijk uit te drukken is verbeterd 1 2 3 4 
7 de concentratie van de leerlingen op schooltaken is verbeterd 1 2 3 4 
8 de motivatie van de leerlingen is verbeterd 1 2 3 4 
9 de leerlingen meer plezier hebben in school 1 2 3 4 
10 de relatie tussen de leerlingen onderling is verbeterd 1 2 3 4 
11 de relatie tussen de leerkrachten de leerlingen is verbeterd 1 2 3 4 
12 het zelfvertrouwen van de leerlingen is verbeterd 1 2 3 4 
13 de sociale vaardigheden van de leerlingen zijn verbeterd 1 2 3 4 
14 de leerlingen harder werken in de klas 1 2 3 4 
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2 Vragenlijst organisatie-gerichte benadering van institutionalisering 

Ν Β onderstaande vragenlijst bevat vragen die betrekking hebben op de school Er wordt dus niet om 

uw persoonlijke situatie gevraagd, maar om de manier waarop het team of de school met zaken 

die belrekking hebben op het circuitmodel omgaat Bedankt voor het invullen ' 

factor item 

toename van legitimiteit I 

ja 

organisatorische condities 2 

toenemende formalisering 3 

toenemende formalisering 4 

toenemende formalisering 5 

toenemende formalisering 6 

organisatorische condities 7 

Wordt het circuitonderwijs op uw school steeds 

verder uitgebouwd7 

Steunt het circuitonderwijs m uw school op alle 

teamleden9 

Zijn in uw school oude methoden definitief ver

vangen door circuits9 

Wordt het circuitonderwijs op uw school niet 

meer als een vernieuwing gezien, maar als iets dat 

hoort bij de school9 

Is hel circuitonderwijs in het schoolwerkplan 

beschreven9 

Is uw school is een circuitschool9 

Blijft het circuitonderwijs op uw school zeker 

voortbestaan9 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O O O O 

O 

O 

toename van legitimiteit 8 Past het circuitonderwijs bij de manier waarop het 

team in uw school over onderwijs denkt9 

9 Is het circuitonderwijs in uw school de norm9 

10 Kan uw school met het circuitonderwijs de OVB 

problematiek aanpakken9 

11 Werkt uw school samen met andere scholen in het 

kader van het uitbouwen van hel circuiton-

derwijs9 

12 Heeft uw school met andere scholen een over

eenkomst gesloten om samen te werken in het ka

der van hel uitbouwen van het circuitonderwijs9 

organisatorische condities 13 Zou uw school ook zonder extra geld doorgaan 

met circuitonderwijs9 

organisatorische condities 14 Zun er m uw school werkafspraken gemaakt om 

het voortbestaan van het circuitonderwijs te ga

randeren9 

toename van legitimiteit 

toename van legitimiteit 

onderhandeling 

onderhandeling 

O O O 

O O O 

O O O O 

O O O 

O O O 

O O O O 

0 

o 

o 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 

o o o o 

o o o o 



3 GRID-formulier 

INSTRUCTIE: Formulier volledig invullen schoolnaam, naam leerkracht, groep en namen van leerlingen. Vervolgens per construct s.v p. aangeven in hoeverre het 

construct van toepassing is op de leerlingen uit uw klas De score verloopt als volgt: een score van 5 indien het construct van toepassing is en een score 

van 1 indien dit niet zo is. De tussenliggende waarden drukken de relatieve positie uit t.o.v. deze twee uitersten. 

school: 

leerkracht 

groep. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

naam leerling geslacht 

j/m 

j/m 

j/m 

j/m 

j/m 

j/m 

j/m 

j/m 

j/m 

f 
I 
3. 

1 

•§ 

1 
g. 

3 

1 
s 

Ι 

8 

Ι 
s 
s-

1 
w 
< 
η 

I 
< 

I 

I 
ο 

Ι' 

! 
I 

ι 
f 

î 

3 
TO 

n 

3 
3' 

CA 

3. 
| 

i 
I 

TO 

1 

I 

< 

s •s 
î 
| 

f 
ε: 
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4 Vragenlijst opvattingen over onderwijs en leren 

1 helemaal mee eens* 
2 mee eens 
3 met mee eens, maar ook mei mee oneens 
4 niet mee eens 
5 helemaal met mee eens 

Op school zijn orde en discipline belangrijk 1 2 3 4 5 
Het is een taak van de school om leerlingen rekening te laten houden met ande
ren 1 2 3 4 5 
Het is belangnjk dat leerlingen zich goed gedragen op school zodat ze het ver 
brengen in de maatschappij 

Ik vind het normaal dat leerlingen ook kritiek hebben op de leerkracht 
Op school dienen leerlingen de leerkracht te gehoorzamen 
Naast een onderwijstaak heeft de school ook een opvoedende laak 
Leerlingen horen in de klas stil te zijn en goed op te letten 
Een goede opleiding is de sleutel tot maatschappelijk succes 
De leerkracht moet de leerlingen laten meebeslissen m de manier waarop wordt 
lesgegeven 

Inspraak van leerlingen op school is belangnjk 
De school dient kinderen een gevoel van orde en regelmaat bij te brengen 
Het is belangnjk dat leerlingen zelfstandig problemen leren oplossen 
De school dient vooral ijver en inzet te vragen van leerlingen 
Het is belangnjk dat op school rekening wordt gehouden met de wensen en 
belangen van leerlingen 1 2 3 4 5 

Het is belangnjk dat leerlingen zich afvragen waarom ze bepaalde zaken moeten 
leren 1 2 3 4 5 
Het is een taak van de school om het karakter van leerlingen te ontwikkelen 1 2 3 4 5 
Ik vind het belangnjk dat leerlingen hoge rapportcijfers halen 1 2 3 4 5 
Het is een taak van de school om waarden en normen over te dragen 1 2 3 4 5 
Om veel te leren op school vind ik competitie tussen leerlingen belangnjk 1 2 3 4 5 
Ik vind het belangnjk dat leerlingen op school goed kunnen samenwerken 1 2 3 4 5 
Kinderen moeten vooral goed leren op school 1 2 3 4 5 
Het geven van cijfers is een goede stimulans voor het leren van leerlingen 1 2 3 4 5 
Het is een taak van de school om sociale vaardigheden bij te brengen 1 2 3 4 5 
Om later een zo klein mogelijke kans te lopen op werkloosheid moeten leerling
en zoveel mogelijk leren op school 1 2 3 4 5 
Het is een taak van de school om leerlingen een kntische houding tegenover de 
maatschappij bij te brengen 1 2 3 4 5 
Leerlingen kunnen ook veel van elkaar leren 1 2 3 4 5 
Het is een taak van de school om leerlingen kennis te laten maken met andere 
culturen en godsdiensten 1 2 3 4 5 
Het leren van vakken als taal en wiskunde vind ik belangrijk voor leerlingen 1 2 3 4 5 
Als kinderen later iets willen bereiken moeten ze nu veel leren op school 1 2 3 4 5 

* De schaalwaarden zijn gehercodeerd (l=helemaal met mee eens, 5=helemaal mee eens) 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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5 Factoren determinanten van institutionalisering 

Tabel I - Centraliteit van het circuitmodel één-componentoplossing (a=,9I, percentage ver

klaarde variantie=53%) 

circuitmodel manier van werken sterk beïnvloed 
circuitmodel precies wat nodig was 
aansluiting uitgangspunten circuitmodel bij onderwijsvisie 
circuitmodel sluit aan bij wijze van werken in klas 
circuitmodel concreet te gebruiken 
circuitmodel meer invloed op lesgeven dan gedacht 
circuitmodel door gehele team met enthousiasme ontvangen 
uitbouwen-aanpassen circuits hoge prioriteit 
tevreden met resultaten circuìtmodel in klas 
voorkeur aan kant-en-klare circuits 
weerstanden tegen circuitmodel moeten verminderen 

,86 
,85 
,83 
,83 
,80 
,73 
,73 
,73 
,65 

-,47 
-,42 

Tabel 2 - Kwaliteit van de circuits één-componentoplossmg (a=,83, percentage verklaarde 

variantie=53%) 

onvolledig-volledig 
saai-boeiend 
overbodig-nuttig 
slordig-verzorgd 
onduidelijke-duidelijke instructie 

0,84 
0,82 
0,77 
0,76 
0,72 

Tabel 3 - Principale componentenoplossing schoolklimaat na direct oblimin rotatie, percentage 

verklaarde variantie=58% (betrouwbaarheden berekend op basis van gearceerde cellen) 

vriendelijk-onvnendelijk 
gemoedelijk-zwaarwichlig 
individualistisch-collegiaal 
gespannen-ontspannen 
gesloten-open 
gemtegreerd-gefragmenteerd 
star-soepel 
formeel-informeel 
genchl-ongencht 
effectief-niet effectief 
ongestructureerd-gestructureerd 
kundig-onkundig 
saai-boeiend 
procesgencht-productgencht 
statisch-dynamisch 
veranderbaar-onveranderbaar 
passief-actief 
afwachtend-ondememend 

sociaal 
a=,87 
-0,81 
-0,75 
0,6 
0,59 
0,57 

-0,55 
0,54 
0,41 
0,08 

-0,25 
-0,14 
0,12 
0,16 

-0,33 
-0,15 
-0,11 
0,08 
0,46 

doelgericht 
a=,79 
0,02 

-0,25 
-0,3 
-0,3 
-0,17 
0,38 
0,22 
0,07 
0,82 
0,76 

-0,73 
0,66 

-0,56 
0,37 

-0,16 
0,11 

-0,29 
-0,08 

innovatief 
a=,83 
0,3 

-0,05 
0,12 
0,12 
0,3 

-0,19 
0,52 
0,26 

-0,03 
0,02 
0,1 

-0,09 
0,16 
0,26 
0,85 

-0,75 
0,64 
0,53 
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Tabel 4 - Interne condities één-componentoplossmg (a=,8I, percentage verklaarde varian-

tie=S4%). 

kennis zelf ontwikkelen circuits 0,81 
voldoende menskracht voor uitvoeren taken circuitmodel 0,77 
team unaniem achter circuitmodel 0,75 
team grote veranderbaarheid 0,69 
voldoende financiële middelen voor circuitmodel 0,66 
personele wisselingen -0,64 
circuitmodel overdraagbaar aan nieuwe leerkrachten 0,6 
Item 26 vervallen. 

Tabel 5 - Externe condities één-componentoplossmg (a=, 74, percentage verklaarde varian-

tie=50%). 

steun ouders voor circuitmodel 0,83 
rekenen op hulp OVG 0,78 
steun schoolbestuur voor circuitmodel 0,73 
rekenen op hulp schoolbegeleider 0,59 
druk vanuit bestuur voor circuitmodel 0,56 
Items 23-29-34 vervallen. 

Tabel 6 - Sturing en ondersteuning door de schoolleider, één-componentoplossmg (a=,90, 

percentage verklaarde variantie=63%) 

inhoudelijke ondersteuning schoolleider 0,9 
leerkrachten blijvend betrokken houden bij circuitmodel door schoolleider 0,9 
zorgen voor regulier overleg circuitmodel door schoolleider 0,84 
organisatorische ondersteuning schoolleider 0,81 
controleren nakomen van afspraken t b.v circuitmodel door schoolleider 0,77 
verworvenheden circuitmodel opgenomen in schoolwerkplan door schoolleider 0,73 
sociaal-emotionele ondersteuning schoolleider 0,59 

Tabel 7 - Interactie en participatie: één-componentoplossing ( a=, 70, percentage verklaarde 

variantie=48%). 

leerkrachten werken meer samen 0,83 
apart overleg voor circuitmodel 0,8 
organisatie leerkrachten in werkgroepen t b ν circuitonderwijs 0,65 

observeren bij elkaar in de klas tijdens circuitwerken 0,64 

leerkrachten weinig zin na schooltijd aan circuitmodel werken -0,47 

Item 12 vervallen 
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Tabel 8 - Ingeschatte resultaten (beproefdsucces): één-componentoplossing (a=, 96, percentage 

verklaarde variantie=65%). 

motivatie 
concentratie 
zelfvertrouwen 
relatie leerlingen onderling 
schoolplezier 
taalbegnp 
sociale vaardigheden 
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
leerlingen werken harder 
taalgevoel 
leesprestaties 
mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 
relatie leerlingen-leerkracht 
rekenprestaties 

Tabel 9 - Gebruik circuits aantal leerkrachten, gemiddeld 

circuit 
begrijpend lezen 
spelling 
schnfielijke uitrukkingsvaardigheid 
rekenen 
creatieve vakken 
technisch lezen 
taal algemeen 
wereldoriëntatie 
lichamelijke opvoeding 
taal 
rekenen 

aantal leerkrachten 
28 
27 
24 
18 
II 
7 
6 
5 
4 

45 
18 

aantal uren 

GEM 
6,1 
7,9 
4,8 
9,0 
7,4 
9,1 
6,2 
5,4 
3,3 

14 
9,0 

0,88 
0,87 
0,86 
0,86 
0,85 
0,84 
0,83 
0,82 
0,81 
0,8 
0,78 
0,77 
0,73 
0,57 

per maand. 

SD 
8,2 
3,5 
3,6 
7,7 
6,2 
8,3 
7,0 
1,7 
1,9 

10,4 
7,7 

6 Opleiding ouders 

Tabel 1 - Hoogst genoten opleiding van ouders in circuitscholen en referentiesteekproef. 

circuitmodel SOCON 
Ν % Ν %_ 

lager onderwijs 
lager beroepsonderwijs (LHNO, LEAO, LTS) 
MAVO/MULO 
HAVO / MMS 
VWO / Atheneum / Gymnasium 
middelbaar beroepsonderwijs (MEAO, MTS) 
hoger beroepsonderwijs (HEAO, HTS, PABO) 
wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

χ=157.11, df=7;p=.00 

28 
218 

46 
18 

6 

105 
42 

24 

6% 

45% 
9% 
4% 

1% 
22% 

9% 

5% 

10 
26 

15 
34 

21 

6 
37 

9 

6% 
17% 

10% 
22% 

13% 
4% 

23% 
6% 
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