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1 Inleiding 
 
Onderwijs heeft niet alleen tot doel de cognitieve ontwikkeling van leerlingen te bevorderen, maar 
ook hun persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling. De resultaten in het cognitieve domein worden 
veelal aangeduid met de term ‘cognitieve opbrengsten’ en die op emotioneel, sociaal en moreel 
gebied met de term ‘sociale opbrengsten’. In het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs vormen  
de sociale opbrengsten de laatste jaren een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat de aandacht van 
de Inspectie vooralsnog vooral uit naar sociale competentie, schoolklimaat en actief burgerschap, 
onder meer omdat voor deze domeinen reeds bruikbare meetinstrumenten voorhanden zijn. 
Aandacht voor de sociale opbrengsten is niet alleen van belang als doel op zich, maar ook omdat het 
de leerprestaties van de leerlingen ten goede kan komen (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & 
Schellinger, 2011; Welsh, Parke, Widaman & 0’Neil, 2001; Wentzel, 1993; Kupersmidt, Coie & Dodge, 
1990; Parker & Asher,1987; Bursuck & Asher, 1986). De veronderstelde samenhang met 
leerprestaties is één van de criteria voor de keuze van beleidsrelevante indicatoren van de sociale 
opbrengsten. Onderwerp van dit rapport is de samenhang tussen sociale en cognitieve opbrengsten 
in het basisonderwijs.  
 
De gegevens zijn afkomstig uit een grootschalige onderzoek naar de sociale opbrengsten in het 
laatste leerjaar van het basisonderwijs (Kuhlemeier, Van Boxtel, Van Til & Hemker, 2012). Aan dit 
landelijk representatief onderzoek is deelgenomen door 111 scholen (137 klassen) en 2658 leerlingen 
uit groep 8. Het onderzoek heeft een set van 66 indicatoren i.c. meetschalen opgeleverd aan de hand 
waarvan de sociale opbrengsten beschreven en over een reeks van jaren gevolgd kunnen worden. De 
indicatoren zijn verdeeld over negen domeinen van de emotionele, sociale en morele ontwikkeling 
(hierna sociale opbrengsten genoemd). De negen domeinen zijn:  
• Intrinsieke en extrinsieke motivatie; 
• Algemeen, sociaal en cognitief zelfbeeld;  
• Sociale informatieverwerking;  
• Pro-sociaal gedrag en externaliserend en internaliserend probleemgedrag;  
• Burgerschapshoudingen en –vaardigheden;  
• Zelfbeschermende denkfouten;  
• Morele ontwikkeling;  
• Houding ten opzichte van school, leerkracht en klasgenoten; 
• Agressief en onordelijk gedrag in de klas.  
 
Van de 66 indicatoren gebruiken we er 63 voor deze studie van de relatie tussen de sociale en 
cognitieve opbrengsten in het basisonderwijs. Daarbij staan de volgende vier onderzoeksvragen 
centraal: 
1 In hoeverre hangen de indicatoren van de sociale opbrengsten samen met de scores op de 

Eindtoets Basisonderwijs, het schooladvies van de leerkracht en de schoolkeuze van de 
leerling?  

2 In hoeverre is de samenhang tussen sociale en cognitieve opbrengsten voor het ene domein 
sterker dan voor het andere domein?  

3 In hoeverre zijn de verschillen tussen schoolklassen in het sociale domein groter of kleiner 
dan in het cognitieve domein? De grootte van de verschillen tussen klassen in het sociale 
domein is beleidsmatig van belang. Als scholen of klassen niet verschillen in hun bijdrage aan 
de sociale opbrengsten bij leerlingen is er weinig aanleiding voor een beleid waarin docenten 
van elkaar kunnen leren of voor een beleid waarin scholen voor hun effectiviteit beloond 
worden of op hun gebrek aan effectiviteit worden aangesproken (Grundel, Kuhlemeier, 
Dijkstra & Volman, 2013).  

4 Wat is de invloed van de sociale op de cognitieve opbrengsten na correctie voor verschillen 
tussen klassen in de samenstellingen van de leerlingenbevolking naar geslacht, doubleren en 

3 
 



sociale achtergrond? Hierbij maken wij een onderscheid in het effect op de gemiddelde 
prestatieverschillen tussen klassen, de prestatieverschillen tussen leerlingen binnen klassen 
en de totale variantie van de prestatieverschillen. De grootte van de prestatieverschillen 
tussen klassen die resteren na correctie voor verschillen in de samenstelling van de 
leerlingenpopulatie geeft een indicatie van de maximale ruimte voor leerkrachten en 
schoolleiders om de cognitieve opbrengsten door middel van gerichte maatregelen in het 
sociale domein te bevorderen (Bryk & Raudenbush, 1992; Willms, 1992). De additieve 
bijdrage van de sociale opbrengsten geeft een indruk van het belang van de sociale 
opbrengsten voor de cognitieve opbrengsten gegeven de niet of nauwelijks te beïnvloeden 
achtergrondkenmerken van de leerlingen en de intake van de school (Bryk & Raudenbush, 
1992; Willms, 1992). 

 
 
2 Methode van onderzoek 
 
2.1 Deelnemende leerlingen, leerkrachten en scholen 
 
De gegevens zijn afkomstig uit een grootschalige onderzoek naar de sociale opbrengsten in het 
laatste leerjaar van het basisonderwijs (Kuhlemeier, Van Boxtel, Van Til & Hemker, 2012). Aan dit 
landelijk representatief onderzoek is deelgenomen door 111 scholen (137 klassen) en 2658 leerlingen 
uit groep 8. Het onderzoek heeft een set van 66 indicatoren i.c. meetschalen opgeleverd aan de hand 
waarvan de sociale opbrengsten over een reeks van jaren gevolgd kunnen worden. De indicatoren 
zijn verdeeld over negen domeinen van de emotionele, sociale en morele ontwikkeling (sociale 
opbrengsten). Van de 66 indicatoren gebruiken we er 63 voor deze analyse van de relatie tussen 
sociale en cognitieve opbrengsten in het basisonderwijs.  
 
Van 85% van de leerlingen zijn de scores op de Eindtoets Basisonderwijs beschikbaar voor de 
vakgebieden taal, rekenen en studievaardigheid (op leerlingniveau). Daarnaast beschikken we over 
het schooladvies van de leerkracht met betrekking tot het meest geschikte opleidingstype in het 
voortgezet onderwijs (schooladvies) en het opleidingstype in het voortgezet onderwijs waar de 
leerling na de zomervakantie naar toegaat (schoolkeuze). Ook zijn vele achtergrondkenmerken van 
leerlingen beschikbaar, zoals geslacht, geboortejaar en –maand, doubleren, gezinssamenstelling, 
thuistaal, geboorteland ouders, opleidingsniveau ouders, betaald werk ouders, geloof, 
leerlingengewicht (proxy voor SES gebaseerd op het opleidingsniveau ouders), proportie leerlingen 
per school met leerlingengewicht 0, .30 en 1.20, verblijfsduur (minder dan vier jaar in Nederland), 
provincie en regio.  
 
De gegevens zijn verzameld aan het einde van het schooljaar 2009-2010 in het laatste leerjaar van 
het reguliere basisonderwijs (leerlingen ± 12 jaar oud). De vragenlijsten en vignetten voor leerlingen 
zijn afgenomen door getrainde proefleiders op basis van gedetailleerde protocollen. De 
responsgroep van scholen en leerlingen was landelijk representatief (Kuhlemeier e.a., 2012). Van de 
leerlingen was 47% jongen, 19% kwam uit een laag-SES-gezin; 81% sprak thuis alleen Nederlands; van 
24% was ten minste één van beide ouders niet in Nederland geboren; 88% leefde samen met beide 
ouders; van 79% werkten beide ouders; 55% beschouwde zichzelf als religieus (inclusief degenen die 
geloofden dat er ‘iets’ is en inclusief 11% leerlingen met een Islamitisch geloof).  
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2.2 De meting van de sociale opbrengsten  
 
In deze studie onderscheiden we negen domeinen van sociale opbrengsten:  
• Intrinsieke en extrinsieke motivatie; 
• Algemeen, sociaal en cognitief zelfbeeld;  
• Sociale informatieverwerking;  
• Pro-sociaal gedrag, internaliserend probleemgedrag en externaliserend probleemgedrag;  
• Burgerschapshoudingen en –vaardigheden;  
• Zelfbeschermende denkfouten (Engels: self-serving cognitive distortions);  
• Morele ontwikkeling (inlevingsvermogen, morele evaluatie en morele redeneren/reflecteren);  
• Houding ten opzichte van school, leerkracht en klasgenoten; 
• Agressief gedrag in de klas.  
 
De 63 indicatoren zijn gemeten met behulp van vier typen instrumenten: vragenlijsten voor 
leerlingen, vignetten voor leerlingen, interviews met leerlingen en gedragsbeoordelingslijsten voor 
leerkrachten. Het aantal items per indicator, de verdeling over de vier typen instrumenten en de 
betrouwbaarheid van de indicatoren zijn weergegeven in Bijlage 1. Voor een gedetailleerde 
bespreking van de theoretische achtergrond en de betrouwbaarheid en validiteit van de meetschalen 
wordt verwezen naar Kuhlemeier, Van Boxtel, Van Til en Hemker (2012). Hierna geven we per 
domein een samenvattende beschrijving van de meetschalen en de instrumenten waarmee ze 
gemeten zijn.  
 
Motivatie. De intrinsieke en extrinsieke motivatie van de leerlingen is gemeten met zeven 
meetschalen. De schalen voor de algemene motivatie om te leren, de intrinsieke motivatie voor 
wiskunde en de intrinsieke motivatie voor lezen zijn deels ontleend aan Marsh (1992) en Marsh e.a. 
(2006). Twee nieuw ontwikkelde schalen voor de intrinsieke en extrinsieke prestatiemotivatie zijn 
gebaseerd op de zogeheten Self-determination theory (Decci & Ryan, 2000). De schaal 'Intrinsieke 
motivatie voor het voorgezet onderwijs’ meet intenties en motieven van leerlingen om goed te 
presteren in het voortgezet onderwijs, waaronder de mate waarin zij van plan zijn hun uiterste best 
te doen voor school, op te letten in de klas, tijd aan huiswerk te besteden, plezier te hebben in leren 
en hoge examencijfers te behalen. De tweede schaal ' Extrinsieke motivatie voor het voortgezet 
onderwijs' meet de mate waarin leerlingen externe druk ervaren om goed te presteren in het 
voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld willen presteren om te voldoen aan de verwachtingen van de 
ouders of om straf te vermijden.  
 
Zelfbeeld. Zelfbeeld is gemeten met zes meetschalen: algemeen zelfbeeld (gevoel van eigenwaarde), 
sociaal zelfbeeld (het beeld van de eigen sociale vaardigheden en de sociale acceptatie door 
leeftijdsgenoten) en cognitief zelfbeeld (inzet en volharding bij het uitvoeren van schoolse taken, de 
beleving van de eigen competentie in wiskunde en de beleving van de eigen competentie in lezen.  
Voor het gevoel van eigenwaarde gebruikten we de Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg , 1965). 
Het sociale en cognitieve zelfbeeld zijn gemeten met aangepaste versies van de Self Description 
Questionnaire I (Marsh, 1992) en de schalen voor het meten van Self-efficacy and Control 
Expectation van de Students’ Approaches to Learning Questionnaire (Marsh e.a., 2006). 
 
Sociale informatieverwerking. Vaardigheden in het verwerken van sociale informatie (Crick & Dodge, 
1994, 1996) zijn gemeten met het Interview Social Information Processing (SIP; Orobio de Castro e.a., 
2005). Getrainde proefleiders hebben de interviews volgens een strikt protocol afgenomen. Ter 
bepaling van de betrouwbaarheid codeerden twee beoordelaars een aselecte steekproef van 35 
interviews onafhankelijk van elkaar. Het percentage exacte overeenstemming per indicator varieerde 
van 92 tot 100 procent en de intercodeursbetrouwbaarheid (Cohen's Kappa) varieerde van .88 tot 
.91.  
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Pro-sociaal en probleemgedrag. De leerkrachtversie van de Strength and Difficulties Questionnaire 
(SDQ; Goodman, 1997) is gebruikt om vijf aspecten van pro-sociaal gedrag, externaliserende 
problematiek en internaliserende problematiek vast te stellen: Pro-sociaal gedrag, 
gedragsproblemen, problemen met leeftijdsgenoten, hyperactiviteit/aandachttekort en emotionele 
symptomen. Depressieve symptomen zijn vastgesteld met de verkorte versie van de Epidemiological 
Studies Depression Scale (CES-D; Radloff, 1977). De items hebben betrekking op depressieve 
gevoelens, verdriet, huilbuien, een laag zelfbeeld, concentratieproblemen en slapeloosheid .  
 
Burgerschap. Burgerschapsattitudes en –vaardigheden zijn gemeten met het meetinstrument 
Burgerschap (Ten Dam , Geijsel , Reumerman & Ledoux , 2011). Burgerschapscompetentie is 
gedefinieerd als het vermogen tot adequaat handelen in sociale situaties die zich voordoen in het 
dagelijkse leven. Daartoe moeten kinderen vier sociale taken kunnen uitvoeren: democratisch 
handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten en omgaan met 
verschillen tussen mensen. Om deze vier sociale taken te kunnen vervullen moeten leerlingen over 
zowel kennis, reflectie, houdingen als vaardigheden beschikken.  
 
Zelfbeschermende denkfouten. De Nederlandse versie van de How I Think Questionnaire (Brugman 
e.a., 2011) is gebruikt om de prevalentie van zelfbeschermende denkfouten te meten. 
Zelfbeschermende denkfouten op jongere leeftijd zijn een voorbode van externaliserend 
probleemgedrag en delinquentie op latere leeftijd (Barriga, Gibbs Potter & Liau, 2001). Vier typen 
zelfbeschermende denkfouten zijn onderzocht:  egoïstische en egocentrische denkfouten (geen 
rekening houden met de opvattingen, behoeften en rechten van anderen), anderen de schuld geven 
(van het eigen antisociale of agressieve gedrag), minimaliseren/verkeerd labelen (goedpraten of 
bagatelliseren van eigen antisociaal of agressief gedrag) en uitgaan van de ergste (ten onrechte aan 
anderen vijandige bedoelingen toeschrijven en in (conflict)situaties uitgaan een worst case scenario).  
 
Morele ontwikkeling. Inlevingsvermogen (Hoffman, 2000), morele evaluatie (Menard & Huizinga, 
1994) en moreel redeneren (Turiel, 1983) zijn tezamen met acht indicatoren in het onderzoek 
vertegenwoordigd.  

Inlevingsvermogen. Affectieve empathie is gemeten met de Nederlandse versie (De Wied 
e.a., 2007) van de Index of Empathy for Children and Adolescents (IECA; Bryant, 1982). De zeven 
items meten emotionele reacties van empathie, sympathie en persoonlijke betrokkenheid. Daarnaast 
beoordeelden leerkrachten de mate waarin de leerling blijk geeft van inlevingsvermogen in de klas 
met een gedragsbeoordelingsschaal.  

Morele evaluatie. Attitudes van leerlingen met betrekking tot materiële en fysieke agressie 
(morele evaluatie) zijn gemeten met de  Attitude Toward Moral Norm Transgression Questionnaire 
(Leenders & Brugman , 2005). De acht uitspraken gaan over materiële agressie (bijv. vernielen, 
beschadigen, stelen) en fysieke agressie (bijv. het dragen van een wapen, iemand beroven, vechten). 
De mate waarin leerlingen morele normovertredingen als verkeerd en ernstig ervaren, is vastgesteld 
met twee schalen van de Hypothetical Norm Transgression Questionnaire (HNTQ). De zes vignetten 
zijn ontwikkeld door Van der Velden (2008 ) en Ten Cate (2011) onder supervisie van Prof. dr. Daan 
Brugman. De vierde indicator van morele evaluatie is afkomstig uit de Sociomoral Reflection 
Questionnaire (SRQ; Basinger, Brugman & Gibbs, 2007). De schaal meet het ervaren belang van 
morele principes, zoals het zich houden van een belofte, het vertellen van de waarheid en het zich 
houden aan de wet.  

Morele rechtvaardiging. De rechtvaardiging van normoverschrijdend gedrag in termen van 
de sociale domeintheorie (Turiël, 1983) is vastgesteld met eerder genoemde HNTQ. Het stadium van 
moreel redeneren volgens de vier ontwikkelingsfasen van het Kohlberg-Gibbs-model (Gibbs, 2003) is 
vastgesteld met de Sociomoral Reflection Questionnaire (SRQ).  
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Attitude met betrekking tot de school, leerkracht en klasgenoten. Een nieuw samengestelde 
vragenlijst  (Kuhlemeier e.a., 2012) meet het welzijn van leerlingen op school, de kwaliteit van de 
leerkracht als persoon en docent (vgl. Kuhlemeier, Van den Bergh & Teunisse, 1990), de 
verwachtingen van de leerkracht en de relaties met klasgenoten.   
 
Agressief gedrag in de klas. De nieuwe vragenlijst ‘Agressief gedrag in de klas’ (Kuhlemeier e.a., 2012) 
meet de frequentie van drie soorten agressief gedrag  in de klas: relationeel (roddelen, uitlachen, 
schelden), materieel (beschadigen, stelen) en fysiek (slaan, schoppen, knijpen, krabben, aan haren 
trekken, vechten, verwonden). Verder zijn er vier verschillende constellaties van de rollen van dader 
en slachtoffer: a) de leerling als dader ten opzichte van klasgenoten, b) de leerling als slachtoffer van 
klasgenoten, c) de leerkracht als dader ten opzichte van leerlingen en d) de leerkracht als slachtoffer 
van leerlingen. De mate waarin de leerling in de klas ordeproblemen ervaart en vindt dat de 
onderwijstijd inefficiënt gebruikt wordt, is gemeten met een korte vragenlijst.  
 
Van de 63 indicatoren zijn er 38 gemeten met een vragenlijst voor leerlingen, 13 met een interview 
door proefleiders, 9 met een gedragsbeoordelingslijst voor de leerkracht en 3 met de 
vignettenmethode. Het aantal items per indicator varieerde van 3 tot 35 met een gemiddelde van 
6.4; het totaal aantal items ofwel uitspraken bedroeg 408. Het aantal leerlingen per meetschaal 
varieerde van 549 tot 2584 met een gemiddelde van 1824.41 . De interne consistentie (Cronbach’s 
alpha) van de 63 schalen varieerde van .58 tot .91 met een gemiddelde van .78 (zie tabel 2.1).  
 
Tabel 2.1:  Aantal indicatoren, laagst waargenomen (min), hoogst waargenomen (max) en 
gemiddelde interne consistentie (Cronbach’s alfa) per domein  
 
Domein  Aantal 

indicatoren 
Min Max Interne 

consistentie 
Intrinsieke en extrinsieke motivatie 7 .72 .87 .83 
Zelfbeeld 6 .66 .91 .81 
Sociale informatieverwerking 13 .66 .88 .76 
Pro-sociaal en probleemgedrag 6 .74 .87 .78 
Burgerschapshoudingen en -vaardigheden 9 .61 .84 .73 
Zelfbeschermende denkfouten 4 .63 .76 .72 
Morele ontwikkeling 7 .58 .86 .77 
Houding tov school, leerkracht en 
klasgenoten 

5 .71 .87 .81 

Agressief en onordelijk gedrag in de klas 5 .74 .82 .78 
Totaal 62 .58 .91 .78 
 
De meeste meetschalen hadden een theoretisch bereik van 1.00 tot 4.00, uitzonderingen zijn de CES-
D voor depressieve symptomen (0-3), het interview SIP (verschillende ranges), HIT (1-6 ), de SDQ (0-
10 ), de HNTQ (1-3 ) en de SRM-schaal voor het ervaren belang van morele principes (1-3). Hogere 
schaalscores indiceren gunstigere opvattingen, houdingen of vaardigheden. Uitzonderingen vormen 
bepaalde schalen van de SIP, de CES-D en de HIT. 
 
Voor een gedetailleerd overzicht van de verdeling van de in totaal 408 items over de domeinen, 
meetschalen en typen instrumenten en de betrouwbaarheid van de indicatoren wordt verwezen 
naar bijlage 1. Informatie over de verdeling van de scores op de meetschalen is weergegeven in 
bijlage 2.   
 

  

7 
 



2.3 De meting van de cognitieve opbrengsten  
 
Voor de cognitieve opbrengsten zijn drie indicatoren beschikbaar:  
• De standaardscore op de Eindtoets Basisonderwijs (EB), en daarnaast de deelscores voor taal, 

rekenen, begrijpend lezen, studievaardigheid en wereldoriëntatie;  
• Het schooladvies van de leerkracht met betrekking tot het meest geschikte type voortgezet 

onderwijs;  
• Het type voortgezet onderwijs waar de leerling naar de zomervakantie naar toegaat.  
 
Tabel 2.2  en 2.3 tonen de verdeling van de score op de Eindtoets Basisonderwijs, het schooladvies 
en de schoolkeuze. In de analyse zijn de typen voortgezet onderwijs gecodeerd van laag naar hoog 
opleidingsniveau (d.w.z. 1 voor praktijkonderwijs tot en met 9 voor vwo).  
 
Tabel 2.2: Verdeling van de afhankelijke variabelen (EB: Eindtoets Basisonderwijs) 
 
  N Min Max Gem SD 
Standaardscore EB 2136 502 550 535.70 9.04 
Taal EB 2136 28 99 75.66 11.88 
Rekenen EB 2136 8 60 42.51 10.82 
Begrijpend lezen EB 2136 6 30 21.70 4.27 
Studievaardigheid EB 2136 6 40 29.80 5.92 
Wereldoriëntatie EB 1857 23 88 66.74 11.64 
Schooladvies leerkracht 2457 1 9 6.31 1.99 
Schoolkeuze VO 2541 1 9 6.32 2.04 
 
Tabel 2.3: Aantal en percentage leerlingen per schooladvies leerkracht en schoolkeuze VO  

Type voortgezet onderwijs Schooladvies leerkracht Schoolkeuze VO 
N % N % 

Praktijkonderwijs 18 1 20 1 
Vmbo bb 106 4 118 5 
Vmbo bb/kb 93 4 108 4 
Vmbo kb 232 9 238 9 
Vmbo gl/tl 391 16 391 15 
Havo en Vmbo gl/tl 429 17 454 18 
Havo 356 14 235 9 
Havo/vwo 433 18 588 23 
Vwo 399 16 389 15 
Totaal 2457 100 2541 100 
Missing 207  123  
Totaal  2664  2664  
 

2.4 Achtergrondkenmerken van de leerling en de intake van de school  
 
Het effect van de sociale op de cognitieve opbrengsten is vastgesteld na correctie voor 
achtergrondkenmerken van de leerlingen en de intake van de school. Tabel 2.4 laat zien welke 
achtergrondkenmerken er gebruikt zijn en in welke mate ze in de responsgroep aanwezig zijn.   
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Tabel 2.4: Verdeling van de achtergrondkenmerken van de leerlingen en de intake van de school  
 
  N Min Max Proportie Stddev 
Geslacht (meisje)  2573 0 1 .47 .50 
Doubleren 2579 0 1 .20 .40 
Leerlinggewicht .30 1898 0 1 .11 .31 
Leerlinggewicht 1.20 1898 0 1 .08 .27 
Thuistaal niet NL 2578 0 1 .18 .39 
Vader en/of moeder geen betaald 
werk 

2570 0 1 .24 .43 

Eén-ouder-gezin 2577 0 1 .12 .33 
Proportie gewichtsleerlingen op 
school  

2081 .00 .77 .17 .17 

 

2.5 Statistische analyse en geanalyseerde modellen  

De vierde onderzoeksvraag is geanalyseerd met behulp van meer-niveau analyse. We onderscheiden 
de volgende vier analysemodellen (cf. Willms, 1992):  
 Model A. In dit zogeheten onconditionele model worden behalve het algemene gemiddelde 
van de leerprestaties alleen de variantie tussen klassen en de variantie tussen leerlingen binnen 
klassen geschat. De tussen-klassenvariantie R2

klas  is een maat voor de grootte van de verschillen 
tussen klassen in de gemiddelde score op de cognitieve en sociale indicatoren. De variantie binnen 
klassen R2

leerling  geeft aan hoe sterk leerlingen binnen klassen van elkaar verschillen. De grootte van 
de verschillen tussen klassen wordt geëvalueerd aan de hand van de intraclassecorrelatie (ICC). Dat is 
de proportie tussen-klassenvariantie berekend als de variantie tussen klassen gedeeld door de totale 
variantie. Volgens een vuistregel is meer-niveau analyse op zijn plaats als de ICC groter is dan .04 en 
het design effect tegelijkertijd groter is dan 2.0 (berekend als 1 + (n-1)*ICC), waarbij n de gemiddelde 
groepsgrootte is). De gemiddelde klassengrootte in ons onderzoek bedraagt 19.45. Een eenvoudige 
rekensom leert dat de ICC .054 of hoger moet zijn om van een substantiële tussen-klassenvariantie te 
mogen spreken.  

Model B. In model B voegen we de achtergrondkenmerken van de leerling en de proportie 
gewichtsleerlingen van de school toe aan model A. De gemiddelde prestatieverschillen tussen 
klassen worden nu gecorrigeerd voor verschillen tussen klassen in de samenstelling van de 
leerlingenpopulatie naar geslacht, doubleren en sociale achtergrond (waar leerkrachten geen invloed 
op hebben en die voor hen de randvoorwaarden vormen waaronder zij lesgeven). De toename van 
het percentage verklaarde variantie van model A naar model B geeft aan in welke mate de 
achtergrondkenmerken van de leerling en de intake van de school bijdragen aan het voorspellen van 
de cognitieve opbrengsten. De resterende tussen-klassenvariantie R2

klas gegeven model B markeert 
de bovengrens van de mogelijkheden van leerkrachten en schoolleiders om de leerprestaties via 
gerichte maatregelen in onder meer het sociale domein te bevorderen (Bryk & Raudenbush, 1992; 
Willms, 1992).  

Model C. In model C voegen we de indicatoren van de sociale opbrengsten één voor één toe 
aan model B (met teruglegging). De toename van het percentage verklaarde variantie tussen klassen 
R2

klas , de tussen leerlingen binnen klassen R2
leerling  en de totale variantie R2

totaal  van model B naar 
model C geven een indruk van het de toegevoegde waarde van de desbetreffende sociale indicator 
voor de cognitieve opbrengsten gegeven de voor leerkrachten onveranderbare randvoorwaarden 
(Bryk & Raudenbush, 1992; Willms, 1992).  

Model D. Model D is vergelijkbaar met model C met dien verstande dat nu alle indicatoren 
van een bepaald domein tegelijkertijd aan Model B worden toegevoegd. De toename van de 
percentages verklaarde variantie van model B naar model D geeft nu een indruk van de gezamenlijk 
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bijdrage van de sociale indicatoren van het desbetreffende domein op de cognitieve opbrengsten 
gegeven de randvoorwaarden waar de leerkracht geen vat op heeft.  
 
 
3 Resultaten 
 
3.1 Samenhang tussen sociale en cognitieve opbrengsten   
 
De eerste onderzoeksvraag is in hoeverre de sociale opbrengsten samenhangen met de cognitieve 
opbrengsten zoals vastgesteld met de Eindtoets Basisonderwijs, het schooladvies van de leerkracht 
en het type voortgezet onderwijs waar de leerling naartoe gaat. Alvorens de correlaties te 
presenteren, is het zinvol om eerst de scoreverdelingen van de sociale indicatoren in ogenschouw te 
nemen. Deze wijken namelijk sterk af van wat we normaliter in domein van de cognitieve 
opbrengsten vinden waar de scores meestal redelijk normaal verdeeld zijn. Bijlage 2 geeft 
aanvullende informatie over de scoreverdeling per indicator van de sociale opbrengsten. Tenzij 
anders aangegeven (met een asterisk) indiceert een hogere score een positievere, gunstigere of 
minder problematische opvatting, houding of vaardigheid. Te zien is onder meer dat de gemiddelde 
schaalscore meestal dicht bij de naar verwachting meest gunstige score ligt en dat de verdeling vaak 
uitzonderlijk scheef is. Dit is onder meer het geval bij de indicatoren voor pro-sociaal gedrag, 
internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek, problemen met leeftijdsgenoten, het 
belang van morele principes, de attitude ten opzichte van normoverschrijdend gedrag en de 
betrokkenheid bij agressie in de klas. Al met al kunnen de opvattingen, houdingen en vaardigheden 
van zeer veel leerlingen als positief, gunstig of onproblematisch worden aangemerkt terwijl de scores 
van zeer weinig leerlingen reden tot zorg of extra aandacht geven (Kuhlemeier, Van Til, Van Boxtel & 
Hemker, 2013).  
 
De correlaties van de 63 indicatoren van de sociale opbrengsten met de indicatoren van de 
cognitieve opbrengsten zijn weergeven in bijlage 3. Tabel 3.1 bevat onder meer de gemiddelde 
correlatie per domein. Weergegeven is de absolute waarde die aangeeft hoe ver de correlatie van 
nul afligt, dus ongeacht het algebraïsche teken. De gemiddelde absolute correlatie over alle negen 
domeinen (408 items) bedraagt .12, zowel voor de Eindtoets Basisonderwijs, het schooladvies als de 
schoolkeuze. De correlaties van de sociale opbrengsten met de eindtoets lijken zeer sterk op die met 
het leerkrachtadvies en de schoolkeuze en kunnen voor het doel van deze secundaire analyse als 
uitwisselbaar worden beschouwd. In het vervolg beperken we ons daarom tot de samenhang met de 
standaardscore op de eindtoets.   
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Tabel 3.1: Gemiddelde absolute correlaties tussen sociale en cognitieve opbrengsten per domein en 
percentages verklaarde variantie voor een lineair model (R2lineair) en een kwadratisch model 
(R2kwadratisch) 
 
Domein Indicator N Min Max Gem SD 
Intrinsieke en extrinsieke 
motivatie 

Eindtoets Basisonderwijs 7 .00 .56 .24 .22 
Schooladvies leerkracht 7 .00 .57 .25 .23 
Schoolkeuze VO 7 .02 .58 .26 .22 
R2lineair 7 .00 .32 .10 .13 
R2kwadratisch 7 .00 .33 .10 .14 
      

Algemeen, sociaal en 
cognitief zelfbeeld 

Eindtoets Basisonderwijs 6 .02 .48 .22 .17 
Schooladvies leerkracht 6 .05 .51 .25 .18 
Schoolkeuze VO 6 .05 .51 .25 .17 
R2lineair 6 .00 .23 .07 .09 
R2kwadratisch 6 .00 .23 .07 .09 
      

Sociale 
informatieverwerking 

Eindtoets Basisonderwijs 13 .00 .19 .09 .05 
Schooladvies leerkracht 13 .00 .19 .09 .06 
Schoolkeuze VO 13 .02 .19 .09 .06 
R2lineair 13 .00 .03 .01 .01 
R2kwadratisch 13 .00 .06 .02 .02 
      

Pro-sociaal en 
probleemgedrag 

Eindtoets Basisonderwijs 6 .04 .35 .16 .11 
Schooladvies leerkracht 6 .06 .38 .17 .11 
Schoolkeuze VO 6 .07 .40 .17 .12 
R2lineair 6 .00 .12 .03 .04 
R2kwadratisch 6 .00 .15 .04 .06 
      

Burgerschapshoudingen en 
-vaardigheden 

Eindtoets Basisonderwijs 9 .00 .16 .07 .05 
Schooladvies leerkracht 9 .00 .14 .06 .05 
Schoolkeuze VO 9 .00 .16 .07 .05 
R2lineair 9 .00 .03 .01 .01 
R2kwadratisch 9 .01 .03 .01 .01 
      

Zelfbeschermende 
denkfouten 

Eindtoets Basisonderwijs 4 .05 .11 .10 .03 
Schooladvies leerkracht 4 .05 .10 .08 .02 
Schoolkeuze VO 4 .06 .11 .09 .02 
R2lineair 4 .00 .01 .01 .01 
R2kwadratisch 4 .01 .01 .01 .00 
      

Morele ontwikkeling Eindtoets Basisonderwijs 8 .02 .13 .07 .05 
Schooladvies leerkracht 8 .01 .14 .07 .05 
Schoolkeuze VO 8 .01 .16 .07 .05 
R2lineair 8 .00 .02 .01 .01 
R2kwadratisch 8 .00 .02 .01 .01 
      

Attitude school, leerkracht 
en klasgenoten 

Eindtoets Basisonderwijs 5 .01 .19 .09 .08 
Schooladvies leerkracht 5 .01 .22 .09 .09 
Schoolkeuze VO 5 .00 .21 .09 .09 
R2 lineair 5 .00 .04 .01 .02 
R2kwadratisch 5 .00 .04 .01 .02 
      

Agressief gedrag Eindtoets Basisonderwijs 5 .04 .07 .05 .01 
Schooladvies leerkracht 5 .02 .06 .04 .02 
Schoolkeuze VO 5 .02 .07 .05 .02 
R2lineair 5 .00 .00 .00 .00 
R2kwadratisch 5 .00 .01 .00 .01 

 

De tweede onderzoeksvraag is in hoeverre de sterkte van de samenhang tussen de sociale en 
cognitieve opbrengsten voor het ene sociale domein anders is dan voor het andere domein. De 
gemiddelde absolute correlatie met de standaardscore op de eindtoets is het hoogst voor Intrinsieke 
en extrinsieke motivatie (.27), gevolgd door Zelfbeeld (.22), Pro-sociaal en probleemgedrag (.16), 
Zelfbeschermende denkfouten (.10), Sociale informatieverwerking (.09), Attitude school, leerkracht 
en klasgenoten (.09), Burgerschapshoudingen en –vaardigheden (.07), Morele ontwikkeling (.07) en 
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tot slot Agressief gedrag in de klas (.05). Overigens vertonen de absolute correlaties binnen de 
domeinen een grote variatie. Zo varieert de correlatie tussen motivatie en leerprestaties van .00 voor 
de intrinsieke motivatie om in het VO goed te presteren tot .56 voor de interesse in leren zoals 
beoordeeld door de leerkracht.  
 
De productmoment correlatie is een maat voor de lineaire samenhang tussen twee variabelen.  Als 
de samenhang in werkelijkheid kromlijnig is, geeft een bivariate correlatie een verkeerd beeld van de 
werkelijke samenhang. Daarom is voor elk van de 63 relaties nagegaan in hoeverre een 
regressiemodel met een lineaire en kwadratische term de score op de eindtoets beter voorspelt dan 
een model met alleen een lineaire term. De resultaten van deze analyse zijn samengevat tabel 3.5. 
De percentages verklaarde variantie van het kwadratische model zijn nauwelijks hoger is dan die van 
het lineaire model (gemiddeld 2.69 versus 3.18 procent). Hieruit kunnen we concluderen dat de 
samenhang met een lineair model doorgaans afdoende beschreven kan worden en er weinig 
aanleiding is om een kromlijnige samenhang te veronderstellen.  
 
 
3.2 Verschillen tussen schoolklassen in het sociale en cognitieve domein 
 
De derde onderzoeksvraag is in hoeverre de verschillen tussen schoolklassen in het cognitieve 
domein groter of kleiner zijn dan in het sociale domein. De verschillen tussen klassen worden 
besproken aan de hand van de intraclassecorrelatie (ICC). Van de totale variantie op de eindtoets, 
het schooladvies en de schoolkeuze is respectievelijk 14, 12 en 12 procent tussen schoolklassen. Voor 
63 indicatoren van de sociale opbrengsten is nagegaan in hoeverre leerlingen in de ene klas 
gemiddeld een ‘hoger’ niveau bereiken dan in de andere klas. Bijlage 4 toont de ICC’s per indicator 
en tabel 3.2 geeft een samenvatting per domein.  
 
Tabel 3.2: Verschillen tussen schoolklassen per domein van de sociale opbrengsten (ICC) 
 
Domein  Aantal 

indicatoren 
Min Max Gem SD 

Intrinsieke en extrinsieke motivatie 7 .04 .18 .10 .05 
Zelfbeeld 6 .01 .05 .03 .02 
Sociale informatieverwerking 13 .02 .21 .10 .06 
Pro-sociaal en probleemgedrag 6 .03 .18 .11 .05 
Burgerschapshoudingen en -
vaardigheden  

9 .03 .08 .05 .02 

Zelfbeschermende denkfouten 4 .04 .09 .07 .02 
Morele ontwikkeling 8 .01 .19 .07 .06 
Attitude school, leerkracht en 
klasgenoten 

5 .06 .22 .15 .07 

Agressief en onordelijk gedrag in de 
klas 

5 .06 .27 .13 .09 

Gemiddeld 63 .01 .27 .09 .06 
 
De verschillen tussen klassen in het gemiddeld niveau van de sociale opbrengsten verschillen sterk 
per domein. Tabel 3.2 laat onder meer zien dat de verschillen tussen klassen qua zelfbeeld en 
burgerschapshoudingen en –vaardigheden zeer klein zijn. In deze twee domeinen voldoet de 
gemiddelde ICC zelfs niet aan het criterium om van een niet-verwaarloosbare tussen-klassenvariantie 
te kunnen spreken (zie paragraaf 2.5). In de ene klas zijn het zelfbeeld van de leerlingen en de 
burgerschapshoudingen en –vaardigheden van de leerlingen gemiddeld dus niet positievere of 
gunstiger dan in de andere klas. Dat we met betrekking tot het zelfbeeld geen verschillen tussen 
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klassen vonden, is in overeenstemming met de sociale vergelijkingstheorie die veronderstelt dat het 
zelfbeeld ontstaat doordat leerlingen zichzelf met leerlingen uit hun directe omgeving vergelijken 
(Harter, 1999; Berk, 2006). Waarom de burgerschapshoudingen en –vaardigheden in de ene klas 
gemiddeld niet gunstiger zijn dan in de andere klas, is vooralsnog onduidelijk. 
 
De verschillen tussen klassen zijn het grootst bij de domeinen Attitude ten opzichte van school, 
leerkracht en klasgenoten en Agressief gedrag in de klas (ICC gemiddeld respectievelijk .15 en .13). 
De ICC’s voor de beleving van de leerkracht als persoon en als docent zijn zeer hoog (resp. .22 en .20; 
zie bijlage 4). In de ene klas zijn de leerlingen dus meer te spreken over de kwaliteit van hun 
leerkracht als mens en als docent dan in de andere klas. Van de totale van Agressief gedrag in de klas 
is 6% (Leerling slachtoffer) tot 18% (Leerkracht slachtoffer) tussen klassen. Dit betekent dat 
agressieve gebeurtenissen niet in iedere klas even vaak voorkomen, maar dat er klassen zijn met 
relatief veel en met relatief weinig agressief gedrag. Ruim een kwart van de totale variantie (27%) in 
het ordelijk klasklimaat bevindt zich tussen klassen. Kennelijk heeft de ene klas meer te kampen met 
ordeproblemen en inefficiënt gebruik van onderwijstijd dan de andere klas.  
 
Een relevante vraag is hoe de verschillen tussen klassen in het sociale domein zich verhouden tot die 
in het cognitieve domein. Een variantieanalyse laat zien dat de verschillen tussen de gemiddelde 
ICC’s van de negen sociale domeinen significant zijn (p = .004). Van de negen sociale domeinen is de 
gemiddelde IC in vier gevallen significant lager dan de gemiddelde ICC in het cognitieve domein. Het 
betreft Zelfbeeld (p < .000), Burgerschapshoudingen en -vaardigheden (p = .001),  Zelfbeschermende 
denkfouten (p = .005) en Morele ontwikkeling (p = .021). Voor de domeinen Intrinsieke en extrinsieke 
motivatie, Sociale informatieverwerking, Pro-sociaal en probleemgedrag, Attitude ten opzichten van 
de school, leerkracht en klasgenoten en Agressief gedrag in de klas verschilt de gemiddelde ICC niet 
significant van die voor de cognitieve opbrengsten (p > .05). Al met al zijn de verschillen tussen 
schoolklassen in het cognitieve domein gemiddeld groter dan in het sociale domein, maar sommige 
sociale domeinen doen wat dit betreft niet onder voor het cognitieve domein.  
 
 
3.3 De invloed van de sociale op de cognitieve opbrengsten 
 
De vierde onderzoeksvraag luidde: “Wat is de invloed van de sociale op de cognitieve opbrengsten na 
correctie voor verschillen tussen klassen in de samenstellingen van de leerlingenbevolking naar 
geslacht, doubleren en sociale achtergrond?” Zoals uiteengezet in paragraaf 2.5 vergelijken we de 
resultaten van vier analysemodellen: 
• Model A is het zogeheten onconditionele model waarin behalve het algemene gemiddelde van 

de leerprestaties alleen de variantie tussen klassen en de variantie tussen leerlingen binnen 
klassen geschat worden.  

• In model B wordt het effect van de achtergrondkenmerken van de leerlingen en de intake van de 
school op de leerprestaties geschat.  

• Model C geeft een indruk van het belang van elke sociale indicator afzonderlijk (na correctie voor 
verschillen tussen klassen in de samenstelling van de leerlingenpopulatie naar geslacht, 
doubleren en sociale achtergrond).  

• Model D geeft een indruk van de gezamenlijke bijdrage van de sociale indicatoren in een bepaald 
domein (na correctie voor verschillen tussen klassen in de samenstelling van de 
leerlingenpopulatie naar geslacht, doubleren en sociale achtergrond).  

 
Alvorens de resultaten van model C en D te presenteren, bespreken we eerst de uitkomsten van de 
analyse van de modellen A en B (zie tabel 3.3).  
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Tabel 3.3:  Uitkomsten van de meer-niveau analyse van model A (onconditioneel model) en model B 
(plus achtergrondkenmerken) 
 
  Model A Model B 
  b SE b SE 
Fixed effecten 
 Intercept 535.72 .38 538.39 .54 
 Geslacht   .69 .39 
 Doubleren   -6.70 .48 
 Formatiegewicht .30   -3.90 .66 
 Formatiegewicht 1.20   -4.43 .96 
 Thuistaal    -.92 .64 
 Vader en/of moeder geen betaald werk   .55 .47 
 Eén-ouder-gezin    -2.65 .60 
 Proportie gewichtsleerlingen   -4.52 2.16 
      
Random effecten 
 Variantie tussen klassen  11.67 2.16 8.43 1.77 
 Variantie tussen leerlingen binnen klassen 70.66 2.22 61.23 2.11 
 Totale variantie 82.33  69.66  
      
Proportie verklaarde variantie 
 Tussen klassen (R2

klas)   .28  
 Tussen leerlingen binnen klassen (R2

leerling)   .13  
 Totale variantie (R2

totaal)   .15  
 
De uitkomsten van het onconditionele model A laten zien dat het gemiddelde op de Eindtoets 
Basisonderwijs 535.72 bedraagt. De totale variantie is 82.33 en de tussen-klassenvariantie 11.67. 
Zoals we eerder constateerden, is 14 procent (= 11.67/82.33 * 100) van de verschillen in  
leerprestaties toe te schrijven aan de klas waarin de leerling zich bevindt.  
 
In model B zijn de kenmerken van de leerling en de school aan de regressievergelijking toegevoegd. 
Ten gevolge van het inbrengen van de achtergrondkenmerken van de leerling en de proportie 
gewichtsleerlingen van de school daalt de totale variantie van 82.33 naar 69.66, de tussen-
klassenvariantie van 11.67 naar 8.43 en de tussen-leerlingenvariantie van 70.66 naar 61.23. Een 
eenvoudige rekensom leert dat de achtergrondkenmerken 15, 28 en 13 procent verklaren van 
respectievelijk de totale variantie, de tussen-klassenvariantie en de tussen-leerlingenvariantie. Na 
correctie zijn er dus nog aanzienlijke verschillen tussen scholen en tussen leerlingen. Dit is belangrijk 
omdat de resterende variantie in leerprestaties de bovengrens markeert van hetgeen de sociale 
opbrengsten in model B en C kunnen verklaren.  
 
De resultaten van de analyse van de modellen A, B en C zijn in detail weergegeven in bijlage 5 (voor 
alle drie modellen na listwise deletion op basis van de predictoren uit model C). Onder meer zijn 
weergegeven: 
• het ongestandaardiseerde regressiegewicht (b) van de desbetreffende indicator met de 

bijbehorende standaardfout, overschrijdingskans en effectgrootte overeenkomstig model C; 
• de proporties verklaarde tussen-klassenvariantie en tussen-leerlingenvariantie overeenkomstig 

model B en C; 
• de toename van de  proportie verklaarde tussen-klassenvariantie en tussen-leerlingenvariantie 

van model B naar model C.  
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Hierna bespreken we de belangrijkste resultaten van de analyse van model C en D per domein.   
 
3.3.1 Intrinsieke en extrinsieke motivatie 
 
Inleiding 
Intrinsiek gemotiveerde leerlingen voeren taken uit omdat zij daar plezier in beleven, zonder dat zij 
daartoe gedwongen worden en zonder dat daar een externe beloning of een straf tegenover staat. 
Extrinsiek gemotiveerde leerlingen voeren taken niet zozeer uit omdat zij daar zelf plezier in beleven 
of omdat zij dat zelf graag willen. Zij doen dat vooral om een beloning te ontvangen of straf te 
vermijden. De Peiling Sociale Competentie is gehouden aan het einde van het laatste schooljaar van 
het primair onderwijs. Deze periode is voor leerlingen cruciaal. In deze periode wordt namelijk 
bepaald naar welke school voor voortgezet onderwijs zij zullen gaan. Van basisscholen wordt 
verwacht dat zij leerlingen goed voorbereiden op hun verblijf  in het voortgezet onderwijs. Daartoe 
behoort ook dat de  leerlingen met een positieve motivatie naar het voortgezet onderwijs gaan. 
Onderstaand overzicht geeft een beknopte beschrijving van de indicatoren van motivatie zoals deze 
in de Peiling Sociale Competentie gemeten zijn. Voor de theoretische achtergrond en een nadere 
beschrijving van de meetschalen wordt verwezen naar Kuhlemeier e.a. (2012).  
 
Indicator Beschrijving 
Algemene motivatie voor 
leren 

De mate waarin de leerling zich naar eigen opgave inzet voor leren en 
ondanks tegenslag en teleurstelling toch doorzet. 

Intrinsieke motivatie 
voor lezen  

De mate waarin de leerling geïnteresseerd is en plezier heeft in lezen. 

Intrinsieke motivatie 
voor rekenen  

De mate waarin de leerling geïnteresseerd is en plezier heeft in rekenen. 

Intrinsieke 
prestatiemotivatie voor 
het voortgezet onderwijs 

De mate waarin leerlingen van plan zijn hun best te gaan doen voor 
school en dat willen doen vanuit intrinsieke en persoonlijke motieven, 
bijvoorbeeld omdat zij nieuwsgierig zijn, zoveel mogelijk te weten willen 
komen, het leuk vinden om hun best te doen, later veel geld willen 
verdienen, leiding willen geven aan andere mensen of later een goed 
leven willen hebben. 

Extrinsieke 
prestatiemotivatie voor 
het voortgezet onderwijs 

De mate waarin leerlingen het gevoel hebben dat zij naar het voortgezet 
onderwijs MOETEN omdat hun ouders of leerkrachten dat nu eenmaal 
willen, er anders problemen met ouders of leerkrachten ontstaan, de 
ouders en leerkrachten dat nu eenmaal verwachten of anders 
teleurgesteld zouden zijn. 

De interesse voor leren Het oordeel van de leerkracht over de mate waarin de leerling 
geïnteresseerd is in leren, lezen en rekenen.  

De motivatie voor leren  Het oordeel van de leerkracht over de mate waarin de leerling 
gemotiveerd is voor leren. 

 
Resultaten 
De resultaten van een meer-niveau analyse van de invloed van zeven indicatoren van de motivatie 
van de leerlingen op de scores voor de Eindtoets Basisonderwijs  zijn weergegeven in tabel 3.4. 
Model C geeft zoals gezegd een indruk van het belang van elke sociale indicator afzonderlijk en 
Model D laat zien hoe groot de gezamenlijke bijdrage is van alle indicatoren binnen een bepaald 
domein (na correctie voor verschillen tussen klassen in de samenstelling van de leerlingenpopulatie 
naar geslacht, doubleren en sociale achtergrond).   
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Tabel 3.4:  Uitkomsten van een meer-niveau analyse van de invloed van motivatie op de scores van 
de Eindtoets Basisonderwijs overeenkomstig model C en D 
 
Indicator b SE p Effect-

grootte 
Toename 

R2
klas 

Toename 
R2

leerling 
Model C (individuele bijdrage)       
Inzet en volharding 1.60 .40 < .001 .19 .01 .01 
Intrinsieke motivatie lezen 3.08 .26 < .001 .38 .09 .06 
Intrinsieke motivatie rekenen 2.28 .27 < .001 .28 .03 .03 
Intrinsieke prestatiemotivatie VO 1.04 .52 .044 .12 .01 .00 
Extrinsieke prestatiemotivatie VO -.57 .38 .138 -.07 .01 .00 
Interesse in leren 7.40 .46 < .001 1.07 .05 .30 
Motivatie voor leren 6.99 .48 < .001 .98 .00 .26 
       
Model D (gezamenlijke bijdrage)     .10 .34 
 
Kijken we eerst naar uitkomsten van model C, dan leveren zes van de zeven indicatoren een 
significante bijdrage aan de leerprestaties (boven hetgeen voorspeld kan worden op basis van de 
achtergrondkenmerken van de leerling en de intake van de school). Het zijn Inzet en volharding (p < 
.001), Intrinsieke motivatie voor lezen (p < .001), Intrinsieke motivatie voor rekenen (p < .001), 
Intrinsieke motivatie om in het voortgezet onderwijs goed te presteren (p = .044), Interesse in leren 
(p < .001) en Motivatie voor leren (p < .001).  De extrinsieke motivatie om in het VO goed te 
presteren heeft geen invloed op de leerprestaties.  
 
De regressiegewichten zoals geschat onder model C geven een indruk van het belang van de 
desbetreffende indicator voor de leerprestaties. We zien dan bijvoorbeeld dat het regressiewicht 
voor het effect van de intrinsieke motivatie voor lezen 3.08 bedraagt. Een stijging van 1 punt op de 
motivatieschaal (met een bereik van 1.00 tot 4.00) gaat dus gepaard met een stijging van ruim 3 
punten op de schaal van de eindtoets (met een bereik van 500 tot 550). Vertalen we deze stijging 
naar een effectgrootte, dan bedraagt deze .38. Volgens de vuistregel van Cohen (1977) gaat het dan 
om een klein tot middelgroot effect. Het verschil tussen een geheel niet en een maximaal voor lezen 
gemotiveerde leerling bedraagt omgerekend 9.24 scorepunten.  
 
De Interesse in leren en de Motivatie voor leren zijn niet met een leerlingenvragenlijst maar met een 
gedragsbeoordelingslijst voor leerkrachten gemeten. De beide leerkrachtoordelen leveren een 
uitzonderlijk sterke bijdrage aan de leerprestaties, met een effectgrootte van 1.07 en .98 voor 
respectievelijk Interesse in leren en Motivatie voor leren. Op de schaal van 1.00 tot en met 4.00 
resulteert een toename van 1 punt voor Interesse in leren en Motivatie voor leren in een toename 
van de standaardscore op de Eindtoets Basisonderwijs met respectievelijk 7.4 en 7.0 punten. Dat de 
invloed van motivatie op de leerprestaties bij de gedragsbeoordelingslijst voor leerkrachten veel 
hoger is dan bij de leerlingenvragenlijsten, suggereert een methode-effect. Nader onderzoek zou 
kunnen uitwijzen welke methode de meest valide resultaten oplevert.  
 
Nemen we het gezamenlijke effect van de zeven indicatoren van motivatie op de leerprestaties in 
ogenschouw (model D), dan zien we dat de verklaarde tussen-klassenvariantie van model B naar D 
toeneemt met 10 procent (van 19 naar 29 procent). De zeven indicatoren van motivatie leveren 
tezamen dus een sterke additieve bijdrage aan het voorspellen van de gemiddelde 
prestatieverschillen tussen klassen op de Eindtoets Basisonderwijs (gegeven de 
achtergrondkenmerken van de leerling en de intake van de school). De verklaarde tussen-
leerlingenvariantie neemt toe van met 34 procent (van 14 naar 48 procent). De verschillen tussen 
leerlingen in motivatie voorspellen dus een groot deel van de prestatieverschillen tussen individuele 
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leerlingen (binnen klassen). Al met al is de motivatie van de leerling een zeer krachtige voorspeller 
van de leerprestaties op de Eindtoets Basisonderwijs.  
 
 
3.3.2 Algemeen, sociaal en cognitief zelfbeeld 
 
Inleiding 
Het bevorderen van een positief en realistisch zelfbeeld is een belangrijk doel van onderwijs in het 
sociale domein. Leerkrachten kunnen ertoe bijdragen dat leerlingen een positief zelfbeeld en een 
gezond zelfvertrouwen ontwikkelen, zodat zij zelfstandig kunnen en durven leren. Dat kan 
bijvoorbeeld door de taken zo in te richten dat alle leerlingen succeservaringen opdoen die zij aan 
zichzelf kunnen toeschrijven, door fouten ook als leermomenten te zien, door regelmatig beloningen 
en complimentjes te geven, door de nadruk te leggen op samenwerking in plaats van competitie en 
individuele prestaties, door positieve verwachtingen van leerlingen te hebben en door realistische 
eisen aan hen te stellen. Scholen kunnen ertoe bijdragen dat een negatief zelfbeeld niet tot ernstige 
problemen leidt, bijvoorbeeld door een positief, veilig en ordelijk schoolklimaat te scheppen, 
leerlingen goed te begeleiden en een beleid te voeren waarin gedragsproblemen snel gesignaleerd 
en behandeld worden. In de Peiling Sociale Competentie is het algemene, sociale en cognitieve 
zelfbeeld vastgesteld aan de hand van de zes indicatoren die zijn omschreven in onderstaand 
overzicht.  
 
Indicator Omschrijving 
Algemene 
zelfwaardering 

De mate waarin de leerlingen zichzelf accepteren en een positief gevoel 
van eigenwaarde hebben. 

Acceptatie door 
leeftijdsgenoten  

De mate waarin de leerlingen zich geaccepteerd voelen door 
leeftijdsgenoten.  

Sociale vaardigheden  De mate waarin de leerlingen een positief beeld hebben van de eigen 
sociale vaardigheden.  

Zelfvertrouwen in 
schoolse taken  

De mate waarin de leerlingen vertrouwen hebben in het uitvoeren van 
opdrachten op school.  

Zelfbeeld lezen  De mate waarin de leerlingen een positief beeld hebben van de eigen 
competentie in lezen.  

Zelfbeeld rekenen  De mate waarin de leerlingen een positief beeld hebben van de eigen 
competentie in rekenen. 

Zelfstandigheid en 
initiatief  

Het oordeel van de leerkracht over de mate @@@ 

 
Resultaten 
De resultaten van de meer-niveau analyse van de invloed van zes indicatoren van het algemene, 
sociale en cognitieve zelfbeeld op de scores voor de Eindtoets Basisonderwijs  zijn weergegeven in 
tabel 3.5.  
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Tabel 3.5:  Uitkomsten van een meer-niveau analyse van de invloed van het zelfbeeld op de scores 
van de Eindtoets Basisonderwijs 
 
Indicator b SE p Effect-

grootte 
Toename 

R2
klas 

Toename 
R2

leerling 
Model C (individuele bijdrage)       
Algemene zelfwaardering 1.36 .45  .002 .16 .02 .00 
Sociaal zelfbeeld: sociale acceptatie 
door leeftijdgenoten .30 .41 .453 .04 .00 .00 

Sociaal zelfbeeld: eigen sociale 
vaardigheden 1.99 .38 < .001 .24 .05 .01 

Zelfbeeld: zelfvertrouwen in schoolse 
taken 6.19 .41 < .001 .79 .05 .10 

Zelfbeeld lezen (Beleving eigen 
competentie in lezen) 3.58 .28 < .001 .45 -.06 .08 

Zelfbeeld rekenen (Beleving eigen 
competentie in rekenen) 5.37 .23 < .001 .73 .05 .21 

Zelfstandigheid en initiatief 6.37 .53 < .001 .84 -.12 .20 
       
Model D (gezamenlijke bijdrage) 
exclusief zelfstandigheid en initiatief 

    -.02 .27 

Model D (gezamenlijke bijdrage) 
inclusief zelfstandigheid en initiatief 

    -.11 .52 

 
Na controle voor de achtergrondkenmerken van de leerling en de intake van de school, leveren vijf 
van de zes indicatoren van het zelfbeeld een positieve bijdrage aan de leerprestaties (model C). 
Aangezien alle zes indicatoren op dezelfde schaal met een theoretisch bereik van 1.00 tot en met 
4.00 gemeten zijn, zijn de effectgroottes goed vergelijkbaar. Het zelfvertrouwen in het uitvoeren van 
schoolse taken en het beeld van de eigen competentie in rekenen blijken van groot belang voor de 
leerprestaties. De effectgroottes wijzen in de richting van een sterk effect. Een toename van het 
zelfvertrouwen in schoolse taken van één punt resulteert in een toename van de leerprestaties met 
6.2 punten en voor de beleving van de eigen competentie in rekenen gaat het om 5.4 punten. De 
effectgrootte voor het effect van de beleving van de eigen competentie in lezen wijst met .45 op een 
middelgroot effect. Een toename van één punt gaat hier gepaard met een toename van de prestaties 
met bijna 4 punten. De invloed van de algemene waardering ofwel het gevoel van eigenwaarde en 
het beeld van de eigen sociale vaardigheden representeren hooguit kleine effecten. Het beeld van de 
sociale acceptatie door leeftijdsgenoten – een centraal aspect van sociale competentie - heeft geen 
aantoonbare invloed op de prestaties op de Eindtoets Basisonderwijs.  
 
Waar het de gemiddelde prestatieverschillen tussen schoolklassen betreft, leveren de zes indicatoren 
van het zelfbeeld tezamen geen aanvullende bijdrage aan de leerprestaties (model D). Het 
percentage verklaarde tussen-klassenvariantie daalt met 1 procent (van 23 naar 22 procent). Zoals 
uiteengezet in Snijders en Bosker (1999) en Hox (2010) vertegenwoordigt een negatieve waarde van 
de verklaarde tussen-klassenvariantie in dit geval geen echt contextueel effect van de sociale op de 
cognitieve opbrengsten. Het ontbreken van een effect op de gemiddelde prestatieverschillen 
tussen klassen wekt weinig verbazing als we bedenken dat schoolklassen nauwelijks verschillen 
qua gemiddeld zelfbeeld (zie de ICC’s in tabel 3.2 en bijlage 5). Daarentegen zien we wel een sterk 
effect van het zelfbeeld als we kijken naar het percentage verklaarde tussen-leerlingenvariantie: dat 
stijgt met  27 procent van 15 procent in model B naar 43 procent in model D. Kennelijk varieert het 
zelfbeeld niet van klas tot klas, maar heeft het wel een sterke invloed op de prestatieverschillen 
tussen leerlingen binnen klassen. Waarschijnlijk is het zelfbeeld een sterk persoonsgebonden en 
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stabiel persoonskenmerk dat zich vooral ontwikkeld via vergelijking met leeftijdsgenoten in de 
onmiddellijke omgeving van de leerling (Harter, 1999; Berk, 2006). 
 

3.3.3 Sociale informatieverwerking 
 
Inleiding 
Onderzoek heeft laten zien dat een gebrekkige sociale informatieverwerking een belangrijke oorzaak 
kan zijn van antisociaal en agressief gedrag. Leerlingen met abnormale vaardigheden in het 
verwerken van sociale informatie interpreteren de reacties van anderen eerder als vijandig, hebben 
een beperkter en minder adequaat repertoire aan gedragsmogelijkheden en kiezen daardoor sneller 
voor een agressieve reactie (Crick & Dodge, 1994, 1996; Lemerise & Arsenio, 2000; Orobio de Castro, 
2000a,b; Orobio de Castro e.a., 2002, 2005). In de Peiling Sociale Competentie hebben getrainde 
interviewers de leerlingen een aantal alledaagse sociale situaties voorgelegd. Daarin wordt  de  
leerling door een leeftijdgenoot gestoord of benadeeld, terwijl niet duidelijk is wat de emoties en 
intenties van deze leeftijdgenoot zijn. Onderstaand overzicht bevat een omschrijving van de 13 
indicatoren van sociale informatieverwerking. Voor meer informatie dan in het bestek van deze 
rapportage mogelijk is, wordt verwezen naar Kuhlemeier e.a., 2012).  
 
Indicator Omschrijving 
Boosheid leerling Herkennen en benoemen van de eigen boosheid 
Verdriet leerling Herkennen en benoemen van het eigen verdriet 
Proactieve reactie om zich 
beter te voelen 

Bedenken van een proactieve reactie om zich beter te voelen 

Ander moet iets doen om 
zich beter te voelen 

Ernaar verwijzen dat de ander iets moet iets doen opdat de leerling zich 
beter voelt 

Niet blij verdriet angst 
ander 

Toekenning van verdriet en angst aan de ander 

Schuldig ander Toekennen van schuld en schaamte aan de ander 
Boosheid ander Toekenning van boosheid aan de ander  
Verdriet ander Toekenning van verdriet aan de ander 
Blijheid ander Toekenning van blijheid aan de ander (dit wil zeggen dat de leerling 

denkt dat de dader blij is vanwege het leed dat deze de leerling heeft 
aangedaan) 

Intentie ander opzettelijk 
en gemeen 

Toekennen van vijandelijke en gemene bedoelingen aan de ander 

Agressieve reactie leerling Keuze voor een agressieve reactie 
Waardering agressieve 
reactie 

Waardering voor een agressieve reactie 

Waardering proactieve 
reactie 

Waardering voor een pro-sociale reactie 

 
 
Resultaten  
Vanwege het gevaar van overparametrisering is model D (en C) geanalyseerd met een selectie van 5 
van de 13 indicatoren van sociale informatieverwerking. Tabel 3.6 toont de resultaten van de analyse 
van model C en D voor vijf cruciale vaardigheden van sociale informatieverwerking: het herkennen 
van de eigen boosheid, het reguleren van de eigen emoties door een pro-sociale oplossing te zoeken 
waardoor je je beter voelt, het toekennen van vijandige en gemene bedoelingen aan de ander, het 
kiezen voor een agressieve reactie en het goedkeurend waarderen van deze agressieve reactie. Het 
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aantal voor analyse beschikbare leerlingen is aanmerkelijk kleiner dan bij de vragenlijsten en 
vignetten voor leerlingen het geval is. Vanwege de bewerkelijkheid hebben de proefleiders namelijk 
niet alle aan het onderzoek deelnemende leerlingen geïnterviewd, maar ‘slechts’ een aselecte 
steekproef van vijf leerlingen per klas. De gepresenteerde schattingen van de (percentages 
verklaarde) tussen-klassenvariantie zijn op relatief weinig leerlingen per klas gebaseerd en moeten 
dan ook met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
 
Tabel 3.6:  Uitkomsten van een meer-niveau analyse van de invloed van vijf vaardigheden van sociale 
informatieverwerking op de scores van de Eindtoets Basisonderwijs 
 
Indicator b SE P Effect-

grootte 
Toename 

R2
klas 

Toename 
R2

leerling 
Model C (individuele bijdrage)       
Herkennen en benoemen van de 
eigen boosheid -.04 .05 .389 -.01 .01 .00 

Bedenken van een proactieve reactie 
om zich beter te voelen .41 .28 .147 .05 .00 .01 

Toekennen van vijandelijke en 
gemene bedoelingen aan de ander -.35 .37 .338 -.04 .02 .00 

Keuze voor een agressieve reactie -.57 .27 .035 -.07 -.03 .02 
Waardering voor een agressieve 
reactie -.18 .05 .001 -.02 -.05 .03 

       
Model D (gezamenlijke bijdrage)     -.06 .04 
 
Van de vijf gekozen vaardigheden van sociale informatieverwerking dragen er twee bij aan de 
leerprestaties (model C): 
• Leerlingen die in hypothetische conflictsituaties met een medeleerling, waarbij de bedoeling van 

de ander niet duidelijk zijn, kiezen voor een agressieve reactie, behalen iets lagere prestaties op 
de Eindtoets Basisonderwijs. Een toename van één punt op de agressiviteitschaal met een bereik 
van 0 tot 50 gaat gepaard met een afname van de score op de Eindtoets Basisonderwijs met ruim 
een half punt.  

• Een positievere waardering voor een agressieve reactie gaat gepaard met lagere scores op de 
Eindtoets Basisonderwijs. Als we de additieve bijdrage aan de leerprestaties voor leerlingen met 
de laagst en hoogst waargenomen score voor de waardering van een agressieve reactie met 
elkaar vergelijken (0 versus 46 punten; zie bijlage 2), dan bedraagt het verschil op de Eindtoets 
Basisonderwijs bijna 14 scorepunten. 

 
Kijken we naar de gezamenlijke bijdrage van de vijf indicatoren van sociale informatieverwerking 
(model D), dan blijkt het percentage verklaarde tussen-klassenvariantie in model C lager te zijn dan in 
model B (24 versus 30 procent). Zoals uiteengezet in Bosker en Snijder (1996) en Hox (2010) 
vertegenwoordigt een negatieve waarde van de verklaarde tussen-klassenvariantie in dit geval geen 
echt contextueel effect van de sociale op de cognitieve opbrengsten. We mogen dus aannemen dat 
de vaardigheid in het verwerken van sociale informatie geen effect heeft op de verschillen tussen 
schoolklassen in gemiddelde leerprestaties. Daarentegen is er wel een effect op de 
prestatieverschillen tussen leerlingen binnen klassen: het percentage verklaarde tussen-
leerlingenvariantie stijgt met 4 procent (van 8 naar 12 procent).  
 
 
3.3.4 Pro-sociaal gedrag en probleemgedrag 
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Inleiding 
In de dagelijkse lespraktijk hebben leerkrachten en leerlingen in meer of mindere mate te maken met 
probleemgedrag. Dat kan het lesgeven bemoeilijken en in sommige gevallen zelfs onmogelijk maken. 
Kinderen met sociaal-emotionele problemen zijn vaak druk, agressief en oppositioneel, of juist 
teruggetrokken, angstig en depressief. Velen hinderen niet alleen anderen, maar ondervinden ook 
zelf hinder van hun gedrag in de zin dat zij door andere kinderen worden gepest, gemeden of 
afgewezen. De mate waarin de leerling pro-sociaal, externaliserend probleemgedrag en 
internaliserend probleemgedrag vertoont, is vastgesteld met de Strength and Difficulties 
Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997), een in de jeugdzorg veel gebruikte gedragsbeoordelingslijst 
voor leerkrachten. Depressieve symptomen zijn vastgesteld met Epidemiological Studies Depression 
Scale (CES-D; Radloff, 1977), een vragenlijst voor leerlingen. De zes gebruikte indicatoren zijn 
beschreven in onderstaand overzicht.  
 
Indicator Omschrijving 
Gedragsproblemen Het oordeel van de leerkracht over de mate waarin de leerling 

oppositioneel-opstandig en agressief gedrag vertoont. 
Hyperactiviteit en 
aandachtstekort 

Het oordeel van de leerkracht over de mate waarin de leerlingen ADHD-
achtig gedrag vertoont. 

Problemen met 
leeftijdsgenoten 

Het oordeel van de leerkracht over de mate waarin de leerling 
problemen heeft met leeftijdsgenoten (o.a. aardig gevonden worden, 
gepest of getreiterd worden, geen vrienden hebben).  

Pro-sociaal gedrag Het oordeel van de leerkracht over de mate waarin de leerling pro-
sociaal gedrag vertoont (o.a. aardig, behulpzaam, rekening houden met 
anderen). 

Emotionele symptomen Het oordeel van de leerkracht over de mate waarin de leerlingen 
emotionele symptomen vertoont (o.a. hoofdpijn, zich zorgen maken, 
ongelukkig, snel bang, zenuwachtig). 

Depressieve symptomen Het oordeel van de leerling over de mate van depressieve symptomen 
(o.a. slapeloosheid, huilbuien, verdrietig). 

 
 
Resultaten 
De resultaten van de analyse van de invloed van de zes indicatoren van pro-sociaal en 
probleemgedrag op de leerprestaties overeenkomstig model C en D zijn weergegeven in tabel 3.7.  
Opgemerkt wordt dat het aantal voor analyse beschikbare leerlingen per klas relatief klein is. De 
leerkrachten hebben namelijk niet al hun leerlingen beoordeeld, maar slechts een steekproef van zes 
leerlingen uit hun klas. Net als bij het Interview Sociale Informatieverwerking het geval was, moeten 
de gepresenteerde schattingen van de (percentages verklaarde) tussen-klassenvariantie dan ook met 
de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
 
Tabel 3.7:  Uitkomsten van een meer-niveau analyse van de invloed van pro-sociaal en 
probleemgedrag op de scores van de Eindtoets Basisonderwijs 
 
Indicator b SE p Effect-

grootte 
Toename 

R2
klas 

Toename 
R2

leerling 
Model C (individuele bijdrage)       
Gedragsproblemen -.47 .25 .062 -.06 .01 .01 
Hyperactiviteit/aandachttekort -1.26 .13 < .001 -.16 -.18 .15 
Problemen met leeftijdsgenoten -.21 .19 .268 -.03 -.01 .00 
Pro-sociaal gedrag .15 .18 .396 .02 .00 .00 
Emotionele problemen -.65 .19 .001 -.08 -.02 .02 
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Depressieve symptomen -2.12 .51 < .001 -.26 .01 .01 
       
Model D (gezamenlijke bijdrage)     -.19 .17 
 
Van de zes indicatoren van pro-sociaal en probleemgedrag leveren er drie een significante bijdrage 
aan de leerprestaties (model C): 
• Leerlingen met ADHD-achtige symptomen behalen lagere leerprestaties dan leerlingen die daar 

geen last van hebben (p < .001). Een toename van één punt op de schaal 
Hyperactiviteit/aandachttekort (bereik: 0 t/m 10) gaat gepaard met een afname van de 
leerprestaties met 1.26 punt.  

• Een toename van één punt op de schaal Emotionele symptomen (bereik: 0 t/m 10) komt overeen 
met een daling van de leerprestaties met twee derde scorepunt.  

• Depressieve symptomen hebben eveneens een negatieve invloed op de leerprestaties. Op de 
schaal van 1.00 tot en met 3.00 gaat een toename met één punt gepaard met een afname van de 
leerprestaties van 2.12 punten (p < .001).  

• De mate waarin de leerling zich pro-sociaal gedraagt en problemen heeft met leeftijdsgenoten – 
twee positieve indicatoren van sociale competentie -  dragen niet bij aan de leerprestaties. Dit 
geldt ook voor externaliserende gedragsproblematiek, een contra-indicator van sociale 
competentie.   

 
Nemen we de individuele bijdrage van ADHD-achtige symptomen in ogenschouw (Model C), dan zien 
we dat het percentage verklaarde tussen-klassenvariantie in vergelijking met model B afneemt (-
18%). Deze afname van het percentage verklaarde tussen-klassenvariantie lijkt in strijd met de logica. 
Als men predictoren aan een regressievergelijking toevoegt, zou het percentage verklaarde variantie 
immers ten minste gelijk moeten blijven. Snijders en Bosker (1994) en Hox (2000) leggen uit hoe dit 
verschijnsel in een meer-niveau analyse toch kan ontstaan. Zij presenteren een alternatieve formule 
voor het berekenen van het percentage verklaarde variantie (zie Hox, 2000, p. 78). Passen wij deze 
formule ter controle toe op onze gegevens, dan blijkt de toename van het percentage verklaarde 
tussen-klassenvariantie van model B naar model C 1 procent te bedragen (in plaats van -18 procent). 
De additieve bijdrage van ADHD-achtige symptomen aan het voorspellen van de tussen-
klassenvariantie in leerprestaties kunnen we derhalve als verwaarloosbaar klein beschouwen.  
 
Pro-sociaal en probleemgedrag is wel van belang voor de prestatieverschillen tussen leerlingen 
binnen klassen. De tussen-leerlingenvariantie stijgt namelijk met 17 procent (van 14 procent in 
model C naar 31 procent in model D). Zoals we eerder constateerden, leveren ADHD-achtige 
symptomen en internaliserende gedragsproblematiek hieraan een belangrijkere bijdrage dan pro-
sociaal gedrag en externaliserende gedragsproblematiek.  
 
 
3.3.5 Burgerschapshoudingen en –vaardigheden 
 
Inleiding 
De laatste jaren heeft burgerschap een prominente plaats gekregen in het overheidsbeleid en de 
wet- en regelgeving. In de wettelijke regeling ‘Bevordering actief burgerschap en sociale integratie’ 
wordt burgerschap omschreven als ‘de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de 
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren’. Burgerschapscompetentie is gedefinieerd 
als het vermogen tot adequaat handelen in sociale situaties die zich voordoen in het dagelijks leven 
(Ten Dam, Geijsel, Reumerman & Ledoux, 2010).  Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in 
reflectie, kennis, attituden en vaardigheden. In dit onderzoek zijn alleen burgerschapshoudingen en –
vaardigheden vertegenwoordigd. De negen onderzochte indicatoren van burgerschapscompetentie 
zijn omschreven in het volgende overzicht.  
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Indicator Omschrijving 
BURGERSCHAPSHOUDINGEN 
Attitude democratisch handelen 
1: Ieders stem willen horen  

De bereidheid om ieders stem te horen en de dialoog aan te 
gaan.  

Attitude democratisch handelen 
2: Kritische bijdrage willen 
leveren 

De bereidheid om een actieve, kritische bijdrage te leveren. 

Attitude maatschappelijk 
verantwoord handelen  

De bereidheid om zich sociaal rechtvaardig op te stellen 
(niemand uitsluiten), zorg te dragen en te helpen, en de ander en 
het milieu niet door eigen gedrag te schaden. 

Attitude omgaan met conflicten  De bereidheid om conflicten te onderzoeken, het standpunt van 
anderen serieus te nemen en samen naar een acceptabele 
oplossing te zoeken. 

Attitude omgaan met verschillen 
tussen mensen 

De bereidheid om andermans opvattingen en leefstijl te leren 
kennen en positief te staan tegenover verschillen.  

BURGERSCHAPSVAARDIGHEDEN 
Democratisch handelen 1: Eigen 
standpunt naar voren kunnen 
brengen  

De vaardigheid om het eigen standpunt naar voren te kunnen 
brengen (en op te komen voor je eigen mening). 

Democratisch handelen 2: Naar 
standpunten van anderen 
kunnen luisteren  

De vaardigheid om naar standpunten van anderen te kunnen 
luisteren.  

Maatschappelijk verantwoord 
handelen en omgaan met 
conflicten  

De vaardigheid om naar anderen te luisteren, zich in de ander te 
verplaatsen en win-win oplossingen te zoeken. Anders gezegd: 
invoelingsvermogen en begrip tonen voor de ander.  

Omgaan met verschillen tussen 
mensen  

De vaardigheid om zich in onbekende sociale situaties te 
bewegen en zich aan te passen aan andermans wensen en 
gewoonten. 

 
In een verkennende analyse bleken de resultaten van de analyse van de indicatoren van de 
burgerschapshoudingen sterk te verschillen van die van de burgerschapsvaardigheden. Om deze 
reden presenteren we de resultaten voor houdingen en vaardigheden afzonderlijk. 
 
Burgerschapshoudingen  
De resultaten van een meer-niveau analyse van de invloed van de vijf burgerschapshoudingen op de 
scores voor de Eindtoets Basisonderwijs  zijn weergegeven in tabel 3.8. 
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Tabel 3.8:  Uitkomsten van een meer-niveau analyse van de invloed van burgerschapshoudingen op 
de scores van de Eindtoets Basisonderwijs 
 
Indicator b SE p Effect-

grootte 
Toename 

R2
klas 

Toename 
R2

leerling 
Model C (individuele bijdrage)       
Attitude democratisch handelen: 
Ieders stem willen horen 1.29 .37 .001 .16 .03 .00 

Attitude democratisch handelen: 
Kritische bijdrage willen leveren 2.12 .31 < .001 .26 .08 .02 

Attitude maatschappelijk 
verantwoord handelen 1.38 .43 .001 .17 .03 .00 

Attitude omgaan met conflicten .20 .34 .559 .02 .01 .00 
Attitude omgaan met verschillen 1.46 .33 < .001 .18 .03 .01 
       
Model D (gezamenlijke bijdrage)     .08 .03 
 
Kijken we naar de bijdrage per indicator (model C), dan blijken vier van de vijf 
burgerschapshoudingen van invloed op de leerprestaties: Attitude democratisch handelen: Ieders 
stem willen horen (p = .001), Attitude democratisch handelen: Kritische bijdrage willen leveren (p < 
.001), Attitude maatschappelijk verantwoord handelen (p = .001), Attitude omgaan met verschillen (p 
< .001) en Attitude democratisch handelen: Ieders stem willen horen (p < .001). Voor alle vijf 
significante burgerschapshoudingen geldt dat een gunstigere attitude gepaard gaat met een hogere 
score op de Eindtoets Basisonderwijs. De attitude Omgaan met conflicten is niet van belang voor de 
leerprestaties.  
 
De achtergrondkenmerken en de vijf burgerschapshoudingen verklaren tezamen 30 procent van de 
gemiddelde prestatieverschillen tussen klassen (model D) en dat is na afronding 8 procent meer dan 
de 23 procent op basis van model B met alleen de achtergrondkenmerken.  
De toename van het percentage verklaarde tussen-leerlingenvariantie is (na afronding) met 3 
procent bescheiden te noemen (van 16 naar 18 procent). Kennelijk zijn burgerschapshoudingen van 
grotere invloed op de prestatieverschillen tussen klassen dan op de prestatieverschillen tussen 
individuele leerlingen binnen klassen.  
 
Burgerschapsvaardigheden 
De resultaten van een meer-niveau analyse van de invloed van de vier burgerschapsvaardigheden op 
de scores voor de Eindtoets Basisonderwijs  zijn weergegeven in tabel 3.9. 
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Tabel 3.9:  Uitkomsten van een meer-niveau analyse van de invloed van burgerschapsvaardigheden 
op de scores van de Eindtoets Basisonderwijs 
 
Indicator b SE p Effect-

grootte 
Toename 

R2
klas 

Toename 
R2

leerling 
Model C (individuele bijdrage)       
Democratisch handelen 1: Eigen 
standpunt naar voren kunnen 
brengen 

2.42 .36 < .001 .29 .00 .02 

Democratisch handelen 2: Naar 
standpunten van anderen kunnen 
luisteren 

-.77 .40 .053 -.09 -.01 .00 

Maatschappelijk verantwoord 
handelen en omgaan met conflicten -.47 .41 .243 -.06 -.01 .00 

Omgaan met verschillen .31 .45 .484 .04 .01 .00 
       
Model D (gezamenlijke bijdrage)     -.02 .03 
 
Na controle voor de achtergrondkenmerken van de leerling en de intake van de school is één van de 
vier onderzochte burgerschapsvaardigheden van belang voor de leerprestaties: Democratisch 
handelen 1: Eigen standpunt naar voren kunnen brengen (p < .001). De drie items van deze schaal 
luiden: a) Mensen moeten goed naar elkaar luisteren, ook al verschillen ze van mening, b) Als iemand 
in de klas het ergens mee oneens is, moet hij/zij de kans krijgen om dat uit te leggen en c) In een 
discussie moet iedereen de kans krijgen om iets te zeggen. Een toename van deze 
burgerschapsvaardigheid met één punt (op de theoretische schaal van 1 en met 4) gaat samen met 
een stijging van de leerprestaties op de Eindtoets Basisonderwijs met 2.42 punt. De effectgrootte van 
.29 wijst op een klein tot middelgroot effect.  
 
De achtergrondkenmerken en de vier burgerschapsvaardigheden verklaren tezamen 21 procent van 
de gemiddelde prestatieverschillen tussen klassen en dat is 2 procent meer dan op basis van model B 
met alleen de achtergrondkenmerken. Een negatieve verklaarde variantie op het hoogste 
analyseniveau is bij burgerschapsvaardigheden overigens niet uitzonderlijk. Karssen, van der Veen en 
Roeleveld (2011; tabel 23) vonden zelfs een negatief percentage verklaarde variantie op 
schoolniveau van 18 procent (van een model met achtergrondkenmerken in vergelijking met een 
onconditioneel model zonder verklarende variabelen). Bij de prestatieverschillen tussen leerlingen 
binnen klassen constateren we een toename van het percentage verklaarde variantie met 3 procent 
(van 16 naar 19 procent).  
 
 

3.3.7 Zelfbeschermende denkfouten 
 
Inleiding 
Zelfbeschermende denkfouten (Engels: self-serving cognitive distortions) zijn onjuiste of 
vooringenomen opvattingen, veronderstellingen of interpretaties met betrekking tot iemands eigen 
sociale gedrag of dat van anderen (Barriga, Gibbs, Potter & Liau, 2001; Gibbs, 2003). Hoe meer van 
deze denkfouten, aldus Gibbs, hoe groter de kans dat een achterstand in de morele ontwikkeling tot 
antisociaal, agressief of delinquent gedrag leidt. Zelfbeschermende denkfouten worden ingedeeld in 
twee hoofdtypen: primaire en secundaire denkfouten (Brugman e.a., 2011; Gibbs, 2003). Primaire 
denkfouten zijn sterk egoïstisch en egocentrisch van aard. Een kind met een egoïstisch 
denkperspectief kan zich niet inleven in de ander en houdt geen rekening met andermans legitieme 
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gevoelens, wensen, behoeften en rechten. Een voorbeeld van een primaire denkfout is: ‘Ik neem wat 
ik wil hebben, ook al moet ik daarvoor iemand pijn doen’. Secundaire denkfouten zijn rationalisaties 
van antisociaal gedrag. Het gaat dan om de neiging anderen de schuld te geven, het effect van het 
eigen agressieve gedrag op anderen te bagatelliseren of steeds maar uit te gaan van het ergste. 
Voorbeelden van onjuiste interpretaties zijn ‘Als ik mensen uitlach, is het hun eigen schuld’, 
‘Sommige kinderen vragen om een pak slaag’, ‘Schelden is niet erg, het doet toch niemand pijn’ en 
‘Wat ik ook doe, ik krijg toch altijd ruzie’. De verkeerde opvattingen, veronderstellingen en 
interpretaties worden zelfbeschermend genoemd omdat ze het eigen belang dienen en het geweten 
sussen. Ze maken het probleemgedrag voor de dader acceptabel en dragen ertoe bij dat het 
positieve zelfbeeld geen schade ondervindt. Kinderen die antisociaal gedrag vertonen, weten vaak 
heel goed dat hun gedrag (in de ogen van anderen) moreel onjuist is. Denkfouten bieden dan een 
rechtvaardiging voor het gedrag en dragen ertoe bij dat het kind zich minder schaamt en minder 
schuldig voelt. Verondersteld wordt dat iedereen vatbaar is voor zelfbeschermende denkfouten. 
Kinderen die veel van deze denkfouten maken, neigen echter meer tot externaliserend 
probleemgedrag en lopen een groter risico op latere delinquentie. De verkeerde interpretaties 
zouden egocentrisch redenerende kinderen eraan hinderen om hun moreel oordeelsvermogen toe te 
passen in alledaagse situaties. Zelfbeschermende denkfouten vormen hiermee een schakel tussen 
moreel oordelen en antisociaal gedrag. Onderzoek heeft laten zien dat onjuiste interpretaties van 
sociaal gedrag een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van externaliserend 
probleemgedrag (o.a. Barriga, Gibbs, Potter & Liau, 2001).In de Peiling Sociale Competentie is 
nagegaan in hoeverre de leerlingen ertoe neigen om vier typen denkfouten te maken:  
A Egoïstische en egocentrische denkfouten (ook wel primaire denkfouten genoemd). De 

leerling laat eigen behoeften, belangen en gevoelens prevaleren boven die van anderen. 
Twee uitspraken uit de vragenlijst zijn ‘Als ik kwaad word, maakt het me niet uit dat ik 
iemand pijn doe’ en ‘Als ik iets echt wil, maakt het me niet uit hoe ik het krijg’.  

B Anderen de schuld gegeven. De leerling schuift de schuld voor het eigen normoverschrijdend 
gedrag ten onrechte af op anderen. Twee uitspraken zijn ‘Als ik mensen uitlach is het hun 
eigen schuld’ en ‘Iemand moet doen wat ik zeg, anders is het zijn eigen schuld dat ik hem een 
klap geef’. 

C Goedpraten/verkeerd labelen. De leerling bagatelliseert het eigen probleemgedrag en praat 
het goed. Twee uitspraken zijn ‘Schelden is niet erg. Het doet toch niemand pijn’ en ‘Ik verlies 
vaak mijn geduld en daar kan ik niks aan doen’. 

D Uitgaan van het ergste. De leerling interpreteert het gedrag van anderen ten onrechte als 
vijandig en beschouwt het eigen probleemgedrag als onvermijdelijk en onveranderbaar. 
Voorbeelden van uitspraken zijn ‘Ik krijg toch altijd ruzie’ en ‘Hoeveel moeite ik ook doe, ik 
kom toch in de problemen’. 

 
Een beknopte omschrijving van de e vier indicatoren met betrekking tot zelfbeschermende 
denkfouten zijn omschreven in het volgende overzicht.  
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Indicator Omschrijving 
Egoïstische en 
egocentrische 
denkfouten  

De mate waarin leerlingen de eigen behoeften, belangen en gevoelens 
laten prevaleren boven die van anderen. 

Anderen de schuld 
gegeven  

De mate waarin leerlingen anderen de schuld geven van hun eigen 
antisociale of agressieve gedrag.  

Goedpraten/verkeerd 
labelen  

De mate waarin leerlingen het eigen antisociale of agressieve gedrag 
goedpraten of bagatelliseren. 

Uitgaan van het ergste De mate waarin leerlingen ten onrechte aan anderen vijandige 
bedoelingen toeschrijven en in (conflict)situaties uitgaan van het ergste. 

 
 
Resultaten 
De resultaten van een meer-niveau analyse van de invloed van vier typen zelfbeschermende 
denkfouten op de scores voor de Eindtoets Basisonderwijs  zijn weergegeven in tabel 3.10. 
 
Tabel 3.10:  Uitkomsten van een meer-niveau analyse van de invloed van burgerschapsvaardigheden 
op de scores van de Eindtoets Basisonderwijs 
 
Indicator b SE p Effect-

grootte 
Toename 

R2
klas 

Toename 
R2

leerling 
Model C (individuele bijdrage)       
Primaire denkfouten -.95 .31 .003 -.11 .03 .00 
Anderen de schuld geven -.92 .29 .002 -.11 .01 .00 
Goedpraten/verkeerd labelen -.01 .24 .962 .00 .00 .00 
Uitgaan van het ergste -.97 .31 .002 -.12 .03 .00 
       
Model D (gezamenlijke bijdrage)     .03 .01 
 
Van de vier typen denkfouten leveren er drie een aanvullende bijdrage aan de voorspelling van de 
leerprestaties: Primaire denkfouten (p = .003), Anderen de schuld geven (p = .002)  en Uitgaan van 
het ergste (p = .002). Leerlingen die vatbaar zijn voor dit soort verkeerde interpretaties behalen 
lagere prestaties dan degenen die daar minder toe neigen.  
 
De vier typen zelfbeschermende denkfouten hebben tezamen een kleine invloed op 
prestatieverschillen tussen klassen: de verklaarde variantie tussen klassen neemt met 3 procent toe 
(van 24 procent in model B naar 27 procent in model D). Ook het percentage verklaarde tussen-
leerlingenvariantie neemt iets toe: met 1 procent (van 15 naar 16 procent).  
 
 
3.3.8 Morele ontwikkeling 
 
Inleiding 
De bijdrage van morele ontwikkeling aan de leerprestaties is bepaald aan de hand van de acht 
indicatoren: emotionele empathie, inlevingsvermogen, attitude ten opzichte van normoverschrijdend 
gedrag, het belang van morele principes, de aanvaardbaarheid van normoverschrijdingen, de ernst 
van normoverschrijvingen, de rechtvaardiging van agressie (d.w.z. het percentage rechtvaardigingen 
waarin de leerling blijk geeft van begrip voor het normoverschrijdend gedrag van de dader dan wel 
dat gedrag expliciet goedkeurt) en moreel redeneren, ook wel morele reflectie genoemd. In het 
volgende overzicht zijn de acht indicatoren van morele ontwikkeling omschreven.  
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Indicator Omschrijving 
1 Emotionele empathie De mate waarin de leerlingen zich in een ander kunnen verplaatsen, 

zoals het ervaren van empathie (‘Als ik een meisje zie huilen, moet ik 
zelf ook huilen’), sympathie (‘Ik word verdrietig als ik een meisje zie 
waar niemand mee wil spelen’) en persoonlijke verontrusting (‘Ik voel 
me rot als ik zie dat een jongen gepest of geslagen wordt’). 

2 Inlevingsvermogen  Het oordeel van de leerkracht over de mate waarin de leerlingen inzicht 
hebben in eigen gevoelens en emoties, zich in een ander kunnen 
verplaatsen, met anderen meeleven en het opnemen voor anderen.  

3 Belang van morele 
principes 

De mate waarin de leerlingen algemene morele principes belangrijk 
vinden, zoals een belofte nakomen, de waarheid vertellen, anderen 
helpen, niet stelen en zich aan de wet houden. 

4 De houding ten 
opzichte van 
normoverschrijdend 
gedrag 

De mate waarin leerlingen normoverschrijdend gedrag verkeerd vinden 
en afwijzen, zoals iets vernielen, stelen, brand stichten, vechten en 
inbreken in een huis.  

5 De mening over de  
aanvaardbaarheid van 
normoverschrijdend 
gedrag 

De mate waarin de leerlingen normoverschrijdend gedrag 
aanvaardbaar vinden (o.a. stompen, hard slaan, uitlachen, 
terugschelden, boos worden en iets stuk maken). 

6 De mening over de 
ernst van 
normoverschrijdend 
gedrag 

De mate waarin de leerlingen normoverschrijdend gedrag als ernstig 
ervaren (o.a. stompen, hard slaan, uitlachen, terugschelden, boos 
worden en iets stuk maken). 

7 Moreel 
rechtvaardigen 

Het percentage rechtvaardigingen waarin de leerling begrip opbrengt 
voor normoverschrijdend gedrag of dat gedrag expliciet goedkeurt.  

8 Moreel redeneren  Het stadium van moreel redeneren waarin de leerling zich bevindt  
volgens het Kohlberg-Gibbs-model (zie verder Kuhlemeier e.a., 2012):  
Stadium 1 Redeneren vanuit eenzijdige en concrete gevolgen;  
Stadium 2 Redeneren in termen van ‘in ruil voor’ en instrumenteel 
redeneren;  
Stadium 3 Redeneren vanuit wederkerigheid en pro-sociale 
argumenten;  
Stadium 4 Redeneren vanuit normen en sociale systemen. 

 
 
Resultaten  
Omdat de Hypothetical Norm Transgression Questionnaire (Van der Velden, 2008;  Ten Cate, 2011)  
aan de ene helft van de leerlingen is voorgelegd en de Sociomoral Reflection Questionnaire (Basinger, 
Brugman & Gibbs, 2007) aan de andere helft, bevat tabel 3.13 twee varianten van Model D. De 
eerste variant bevat de indicatoren die in deze tabel zijn aangeduid met de nummers 1, 3, 5, 6 en 7 
(waarbij de op leerkrachtoordelen gebaseerde indicator 2 vanwege het kleine aantal waarnemingen 
uit het model verwijderd is). De tweede variant van model D bevat de indicatoren 4 en 8 die beide op 
de Sociomoral Reflection Questionnaire (Basinger, Brugman & Gibbs, 2007) gebaseerd zijn. De 
resultaten van een meer-niveau analyse van de invloed van acht indicatoren van de morele 
ontwikkeling van de leerlingen op de scores voor de Eindtoets Basisonderwijs  zijn weergegeven in 
tabel 3.11. 
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Tabel 3.11:  Uitkomsten van een meer-niveau analyse van de invloed van morele ontwikkeling op de 
scores van de Eindtoets Basisonderwijs 
 
Indicator b SE p Effect-

grootte 
Toename 

R2
klas 

Toename 
R2

leerling 
Model C (individuele bijdrage)       
1 Emotionele empathie 1.71 .33 < .001 .21 .02 .01 
2 Attitude tov normoverschrijdend gedrag .54 .52 .299 .06 .00 .00 
3 Aanvaardbaarheid normoverschrijdingen 1.53 .89 .086 .18 .01 .00 
4 Ernst normoverschrijdingen .52 .53 .327 .06 .00 .00 
5 Goedkeurende rechtvaardiging agressie .00 .02 .838 .00 .00 .00 
6 Belang morele principes 1.54 .93 .097 .18 .03 .00 
7 Moreel redeneren 2.37 .72 .001 .29 .04 .01 
8 Inlevingsvermogen (leerkracht) 1.51 .56 .007 .18 .02 .01 
        
Model D (gezamenlijke bijdrage)       
 1 + 2 + 3 + 4 + 5     .02 .02 
 6 + 7 + 8     .05 .01 
 
Drie van de acht indicatoren van morele ontwikkeling zijn van belang voor de leerprestaties 
(conditioneel op de achtergrondkenmerken):  
• Emotionele empathie (p < .001). Een toename van de score voor Emotionele empathie (bereik: 1 

– 4) gaat samen met een stijging van de score op de Eindtoets Basisonderwijs met 1.71 punt. 
• Inlevingsvermogen zoals beoordeeld door de leerkracht (p = .007). Bij deze indicatoren (bereik 1 - 

4) is de overeenkomstige toename 1.54 punt.  
• Moreel redeneren (p = .001). Op de schaal van de Sociomoral Reflection Questionnaire met een 

theoretisch bereik van 1 (zuiver stadium 1) tot 4 (zuiver stadium 4) gaat een toename van het 
niveau van moreel redeneren met één stadium gepaard met een stijging van de score op de 
Eindtoets Basisonderwijs met 2.37 punt. Gezien de effectgrootte van .29 betreft het een vrij klein 
effect.  

• Voor de leerprestaties maakt het niet uit hoe belangrijk de leerlingen morele principes vinden, in 
hoeverre zij normoverschrijdend gedrag fout en ernstig vinden en in hoeverre zij dat gedrag 
begrijpelijk vinden of goedkeuren.   

 
Als we de indicatoren 1 tot en met 5 tegelijkertijd aan model B toevoegen (model D), stijgen zowel de 
verklaarde tussen-klassenvariantie als de verklaarde tussen-leerlingenvariantie met 2 procent.  Doen 
we hetzelfde met indicator 6, 7 en 8 (model D), dan neemt de verklaarde tussen-klassenvariantie toe  
met 5 procent en de verklaarde tussen-leerlingenvariantie met 1 procent.  
 
 
3.3.9 Attitude ten opzichte van school, leerkracht en klasgenoten 
 
Inleiding 
Een positief, veilig en ordelijk klimaat op school en in de klas wordt algemeen gezien als een 
belangrijke voorwaarde voor sociaal en cognitief leren. De leerkracht lijkt daarbij de belangrijkste 
factor. Een goede pedagoog is aardig, eerlijk, communicatief sterk, trekt geen leerlingen voor, toont 
echte interesse voor leerlingen en behandelt hen met respect. Behalve pedagoog is de leerkracht ook 
docent. Een vakbekwame en geëngageerde leerkracht kan bijvoorbeeld goed uitleggen, gaat niet te 
snel door de stof heen, geeft niet te moeilijk les en weet de leerlingen te boeien. De kwaliteit van de 
leerkracht komt ook tot uiting in de verwachtingen en eisen die aan de leerlingen gesteld worden. Als 
de leerkracht positieve en realistische verwachtingen heeft, voelen de leerlingen zich beter en zijn de 
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cognitieve en sociale onderwijsopbrengsten hoger. De vijf indicatoren van de attitude ten opzichte 
van de school, de leerkracht en de klasgenoten zijn omschreven in onderstaand overzicht.  
 
Indicator  Omschrijving 
Attitude ten 
opzichte van school  

De mate waarin de leerlingen een positieve houding hebben ten opzichte van 
de school (o.a. het leuk vinden op school, zich er thuis voelen, er gelukkig zijn 
en de sfeer goed vinden) 

Attitude ten 
opzichte van de 
leerkracht als 
persoon  

De mate waarin de leerlingen de leerkracht beleven als aardig, eerlijk, 
respectvol en echt in hen geïnteresseerd.  

Attitude ten 
opzichte van de 
leerkracht als 
docent 

De mate waarin de leerlingen de leerkracht beleven als iemand die goed kan 
lesgeven, goed kan uitleggen, spannend kan vertellen, niet te moeilijke lessen 
geeft, niet te snel door de stof heen gaat en bereid is leerlingen te helpen als 
zij iets niet snappen.  

Attitude met 
betrekking tot 
verwachtingen van 
de leerkracht 

De mate waarin de leerkracht volgens de leerlingen positieve, niet-
pessimistische of niet-defaitistische verwachtingen van hen heeft (ook met 
betrekking tot hun kansen op succes in het voortgezet onderwijs).  

Attitude met 
betrekking tot 
relaties met 
klasgenoten 

De mate waarin de leerlingen vinden dat klasgenoten respect voor elkaar 
hebben, aardig voor elkaar zijn, niet vervelend doen in de klas en vrienden of 
vriendinnen van elkaar zijn.  

 
Resultaten  
De resultaten van een meer-niveau analyse van de invloed van vijf attituden van de leerlingen op de 
scores voor de Eindtoets Basisonderwijs zijn weergegeven in tabel 3.12.  
 
Tabel 3.12:  Uitkomsten van een meer-niveau analyse van de invloed van de attitude ten opzichte 
van school, leerkracht en klasgenoten op de scores van de Eindtoets Basisonderwijs 
 
Indicator b SE p Effect-

grootte 
Toename 

R2
klas 

Toename 
R2

leerling 
Model C (individuele bijdrage)       
Attitude school -.10 .35 .775 -.01 .00 .00 
Attitude leerkracht als persoon -.56 .42 .185 -.07 -.01 .00 
Attitude leerkracht als docent 1.95 .44 < .001 .24 .03 .01 
Attitude verwachtingen leerkracht 3.51 .46 < .001 .43 .04 .03 
Attitude relaties met klasgenoten -.43 .40 .287 -.05 -.01 .00 
       
Model D (gezamenlijke bijdrage)     .03 .05 
 
Van de vijf indicatoren leveren er twee een additieve bijdrage aan de leerprestaties:  
• De attitude ten opzichte van de leerkracht als docent (p < .001). Bij leerkrachten die in de ogen 

van de leerlingen goed kunnen lesgeven behalen de leerlingen hogere leerprestaties dan bij 
degenen die dat minder goed kunnen. Een stijging van 1 punt op de schaal van 1 – 4 gaat samen 
met een toename van de score op de Eindtoets Basisonderwijs van bijna 2 punten. Gezien de 
effectgrootte van .24 gaat het om een klein effect.  

• De perceptie van de verwachtingen van de leerkracht  (p < .001). Als de leerkracht positieve en 
hoge verwachtingen van de leerlingen heeft, behalen de leerlingen hogere prestaties dan als zijn 
of haar verwachtingen minder positief en pessimistischer zijn. Een toename van één punt op de 
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schaal (bereik van 1 – 4) resulteert in een stijging van de score op de Eindtoets Basisonderwijs 
met 3.51 punten. De effectgrootte van .43 komt dicht in de buurt van een middelgroot effect.  

 
Voor de prestaties op de Eindtoets Basisonderwijs maakt het niet uit of de leerling een positieve dan 
wel negatieve houding heeft ten opzichte van school. Evenmin is hiervoor van belang of de leerling 
de leerkracht aardig, eerlijk, respectvol en geïnteresseerd vindt. Ook maakt het voor de prestaties 
niet uit of de leerling goede of minder goede relaties heeft met klasgenoten.  
 
Voegen we de vijf indicatoren toe aan model B, dan stijgt de verklaarde tussen-klassenvariantie met 
3 procent en de verklaarde tussen-leerlingenvariantie met 5 procent.  
 
 
3.3.10 Agressief gedrag in de klas 
 
Inleiding 
Als leerlingen in de klas regelmatig met agressie te maken hebben, kan dat ten koste gaan van hun 
cognitieve en sociale ontwikkeling. Als het regelmatig lawaaiig en rommelig is in de klas kunnen 
leerkrachten niet goed les geven en kunnen leerlingen niet geconcentreerd werken. De vijf 
indicatoren van de sociale opbrengsten die te maken hebben met agressief en onordelijk gedrag in 
de klas zijn weergegeven in het hierna volgend overzicht.  
 
Indicator Omschrijving 
Leerling dader en 
klasgenoten 
slachtoffer 

De mate waarin de leerling naar eigen zeggen in de klas agressief gedrag 
vertoont ten opzichte van klasgenoten (o.a. roddelen, uitlachen, uitschelden, 
vernielen, pesten, stelen, met opzet slaan, knijpen, krabben, vechten of met 
iemand met opzet verwonden).  

Leerling slachtoffer 
van klasgenoten 

De mate waarin de leerlingen naar eigen zeggen in de klas slachtoffer is van 
agressie door klasgenoten. 

Leerkracht dader 
 

De mate waarin de leerling naar eigen zeggen slachtoffer is van verbale en 
relationele agressie van de leerkracht (d.w.z. verdriet doen, uitlachen en 
schelden).  

Leerkracht 
slachtoffer 

De mate waarin de leerkracht volgens de leerlingen slachtoffer is van verbale 
en relationele agressie van leerlingen (d.w.z. verdriet doen, uitlachen en 
schelden).  

Veilig klasklimaat De mate waarin de leerling in de klas ordeproblemen ervaart en vindt dat de 
onderwijstijd niet efficiënt gebruikt wordt 
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Resultaten 
De resultaten van een meer-niveau analyse zijn weergegeven in tabel 3.13.  
 
Tabel 3.13:  Uitkomsten van een meer-niveau analyse van de invloed van Agressief gedrag en 
disciplinaire problemen in de klas op de scores van de Eindtoets Basisonderwijs 
 
Indicator b SE p Effect-

grootte 
Toename 

R2
klas 

Toename 
R2

leerling 
Model C (individuele bijdrage)       
Agressie: Leerling dader en klasgenoten 
slachtoffer -.38 .70 .581 -.05 .00 .00 

Agressie: Leerling slachtoffer van 
klasgenoten -1.23 .58 .034 -.15 .01 .00 

Agressie: Leerkracht dader -.09 .71 .903 -.01 .00 .00 
Agressie: Leerkracht slachtoffer -.30 .63 .629 -.04 .00 .00 
Ordelijk klasklimaat -.32 .41 .439 -.04 .01 .00 
       
Model D (gezamenlijke bijdrage)     .01 .00 
 
Van de vijf indicatoren levert er één een additieve bijdrage aan de leerprestaties (conditioneel op de 
achtgrondkenmerken). Leerlingen die naar eigen zeggen in de klas slachtoffer zijn van agressie door 
klasgenoten behalen lagere leerprestaties dan degenen die dat niet of in minder mate zijn (p = .034). 
Een stijging met één punt (bereik: 1 – 4) gaat gepaard met een daling van de prestaties met 1.23 
punt. De effectgrootte voldoet met -.15 niet aan het criterium van ± .20 waarbij er sprake zou zijn 
geweest van een klein effect.  
 
Voegen we de vijf indicatoren toe aan model B, dan stijgt de verklaarde tussen-klassenvariantie met 
1 procent terwijl de verklaarde tussen-leerlingenvariantie gelijk blijft.  
 
 

4 Samenvatting 
 
Onderwijs heeft niet alleen tot doel de cognitieve ontwikkeling van leerlingen te bevorderen, maar 
ook hun emotionele, sociale en morele ontwikkeling. De resultaten in het cognitieve domein worden 
veelal aangeduid met de term ‘cognitieve opbrengsten’ en die op emotioneel, sociaal en moreel 
gebied met de term ‘non-cognitieve opbrengsten’ of ‘sociale opbrengsten’. Aandacht voor de sociale 
opbrengsten is niet alleen van belang als doel op zich, maar ook omdat het de leerprestaties van de 
leerlingen ten goede kan komen (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011; Welsh, 
Parke, Widaman & 0’Neil, 2001; Wentzel, 1993; Kupersmidt, Coie & Dodge, 1990; Parker & 
Asher,1987; Bursuck & Asher, 1986). In dit rapport is verslag gedaan van een secundaire analyse van 
de relatie tussen de sociale en cognitieve opbrengsten in het basisonderwijs.  
 
De eerste onderzoeksvraag was in hoeverre de sociale opbrengsten samenhangen met de cognitieve 
opbrengsten zoals vastgesteld met de Eindtoets Basisonderwijs, het schooladvies van de leerkracht 
en de keuze voor het type voortgezet onderwijs. Een eerste indruk van de sterkte van de samenhang 
geeft de absolute waarde van de bivariate correlatie tussen de sociale en cognitieve opbrengsten. 
Die geeft aan hoe ver de correlatie van nul afligt, dus ongeacht het algebraïsche teken. De 
gemiddelde absolute correlatie van de 63 indicatoren van de sociale opbrengsten met de score op de 
Eindtoets Basisonderwijs bleek met .12 relatief laag. Dit komt overeen met 1 procent 
gemeenschappelijke variantie. De gemiddelde indicator van de sociale opbrengsten verklaart dus 
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slechts 1 procent van de totale variantie in leerprestaties. De drie indicatoren van de cognitieve 
opbrengsten – de score op de Eindtoets Basisonderwijs, het schooladvies van de leerkracht en de 
schoolkeuze van de leerling -  bleken op sterk vergelijkbare wijze met de sociale opbrengsten samen 
te hangen. In het vervolg beperken we ons daarom tot de rapportage van de samenhang met de 
leerprestaties op de Eindtoets Basisonderwijs.  
 
De tweede onderzoeksvraag was in hoeverre de samenhang voor het ene domein sterker is dan voor 
het andere domein. De samenhang tussen de sociale en cognitieve opbrengsten bleek sterk van 
domein tot domein te verschillen. Aan de hiervoor gerapporteerde gemiddelde absolute correlatie 
tussen de sociale en cognitieve opbrengsten van .12 kan dan ook weinig betekenis worden gehecht. 
De gemiddelde absolute correlatie met de standaardscore op de Eindtoets Basisonderwijs was het 
hoogst voor Intrinsieke en extrinsieke motivatie (|r|= .27), gevolgd door Zelfbeeld (.22), Pro-sociaal 
en probleemgedrag (.16),  Zelfbeschermende denkfouten (.10), Sociale informatieverwerking (.09), 
Attitude ten opzichte van school, leerkracht en klasgenoten (.09), Burgerschapshoudingen en –
vaardigheden (.07), Morele ontwikkeling (.07) en tot slot Agressief gedrag in de klas (.05). De 
correlaties vertoonden ook binnen de domeinen een grote variatie. Zo varieerde de gemiddelde 
absolute correlatie tussen motivatie en leerprestaties van .00 voor de Intrinsieke motivatie om in het 
VO goed te presteren tot .56 voor de Interesse in leren zoals beoordeeld door de leerkracht.  
 
Tussen indicatoren van de sociale opbrengsten en de leerprestaties wordt vaak een kromlijnig 
verband verondersteld. In het geval van een omgekeerd U-vormige samenhang, nemen de prestaties 
eerst geleidelijk toe totdat een optimaal niveau bereikt is waarbij de prestaties maximaal zijn. Is dat 
optimale niveau eenmaal bereikt, dan nemen de prestaties weer geleidelijk af. Een voorbeeld is de 
veronderstelde relatie tussen zelfbeeld en leerprestaties waarbij zowel een te laag als een te hoog 
zelfbeeld de prestaties nadelig kunnen beïnvloeden. Als de samenhang tussen sociale en cognitieve 
opbrengsten in werkelijkheid kromlijnig is, geeft een bivariate correlatie of een lineair 
regressiegewicht een verkeerd beeld van de werkelijke samenhang.  In een aanvullende analyse is 
voor elk van de 63 relaties tussen sociale en cognitieve opbrengsten nagegaan in hoeverre een model 
met een lineaire en kwadratische term de scores op de Eindtoets Basisonderwijs beter voorspelt dan 
een lineair model. De percentages verklaarde variantie van het kwadratische model bleken 
nauwelijks hoger dan die van het lineaire model. Hieruit kunnen we concluderen dat de samenhang 
met een lineair model doorgaans afdoende beschreven kan worden en er dus weinig aanleiding is om 
een kromlijnig verband te veronderstellen.  
 
De derde onderzoeksvraag betrof de grootte van de verschillen tussen klassen in het sociale domein 
en in het bijzonder de vraag hoe de tussen-klassenvariantie in het sociale domein zich verhoudt tot 
die in het cognitieve domein. De vergelijking is uitgevoerd aan de hand van de intraclassecorrelatie 
(ICC): de proportie tussen-klassenvariantie berekend als de variantie tussen klassen gedeeld door de 
totale variantie. De hoogte van de ICC is beleidsmatig van belang. Als scholen of klassen niet 
verschillen in hun bijdrage aan de sociale of cognitieve opbrengsten van de leerlingen is er weinig 
aanleiding voor een beleid waarin docenten van elkaar kunnen leren of voor een beleid waarin 
scholen voor hun effectiviteit beloond worden of op hun gebrek aan effectiviteit worden 
aangesproken (Grundel, Kuhlemeier, Dijkstra & Volman, 2013).  
Van de totale variantie op de Eindtoets Basisonderwijs is 14 procent tussen schoolklassen. De 
verschillen tussen klassen in het gemiddeld niveau van de sociale opbrengsten verschillen sterk per 
domein. Het kleinst zijn de verschillen tussen klassen qua gemiddeld zelfbeeld en gemiddelde 
burgerschapshoudingen en –vaardigheden. Volgens de in paragraaf 2.5 besproken vuistregel moet 
de gemiddelde ICC in deze twee domeinen zelfs als verwaarloosbaar klein worden beschouwd. De 
verschillen tussen klassen zijn het grootst bij de domeinen Attitude ten opzichte van school, 
leerkracht en klasgenoten en Agressief gedrag in de klas (ICC gemiddeld respectievelijk .15 en .13). 
De ICC’s voor de beleving van de leerkracht als persoon en als docent zijn zeer hoog (resp. .22 en .20; 
zie bijlage 4). In de ene klas zijn de leerlingen dus meer te spreken over de kwaliteit van hun 
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leerkracht als mens en als docent dan in de andere klas. Van de totale van Agressief gedrag in de klas 
is 6% (Leerling slachtoffer) tot 18% (Leerkracht slachtoffer) tussen klassen. Dit betekent dat 
agressieve gebeurtenissen niet in iedere klas even vaak voorkomen, maar dat er klassen zijn met 
relatief veel en met weinig agressief gedrag. Ruim een kwart van de totale variantie in het ordelijk 
klasklimaat bevindt zich tussen klassen. Kennelijk heeft de ene klas meer te kampen met 
ordeproblemen en inefficiënt gebruik van onderwijstijd dan de andere klas.  
Van de negen sociale domeinen is de gemiddelde ICC in vier gevallen significant lager dan de 
gemiddelde ICC in het cognitieve domein. Het betreft Zelfbeeld (.03), Burgerschapshoudingen- en 
vaardigheden (.05),  Zelfbeschermende denkfouten (.07) en Morele ontwikkeling (.07). Bij de 
domeinen Attituden ten opzichte van school, leerkracht en klasgenoten (.14), Agressief gedrag in de 
klas (.13), Intrinsieke en extrinsieke motivatie (.11), Sociale informatieverwerking (.10) en Pro-sociaal 
en probleemgedrag (.11) verschilt de gemiddelde ICC niet significant van die de cognitieve 
opbrengsten (.13).  
Al met al zijn de verschillen tussen schoolklassen in het cognitieve domein groter dan in het sociale 
domein, maar sommige sociale domeinen doen wat dit betreft niet onder voor het cognitieve 
domein (Grundel, Kuhlemeier, Dijkstra & Volman, 2013).  
 
De vierde onderzoeksvraag betrof de additieve bijdrage van de sociale opbrengsten aan de 
cognitieve opbrengsten gegeven de voor de leerkracht onveranderbare randvoorwaarden die 
samenhangen met de samenstelling van de groep leerlingen waaraan zij lesgegeven. Van de totale 
variantie op de Eindtoets Basisonderwijs is 14 procent tussen schoolklassen (en 86 procent tussen 
leerlingen binnen klassen). Van de geobserveerde gemiddelde verschillen tussen klassen in 
leerprestaties verklaren de achtergrondkenmerken en de intake van de school gezamenlijk 28 
procent. De resterende tussen-klassenvariantie na correctie is belangrijk omdat het de bovengrens 
markeert van de mogelijkheden van leerkrachten om de leerprestaties via gerichte maatregelen in 
onder meer het sociale domein te bevorderen (Bryk & Raudenbush, 1992; Willms, 1992). De 
additieve bijdrage van sociale indicatoren aan de leerprestaties is geëvalueerd aan de hand van de 
toename van het percentage verklaarde variantie in leerprestaties na correctie voor de invloed van 
de achtergrondkenmerken van de leerling en de intake van de school. Daarbij maken we een 
onderscheid in de bijdrage aan het voorspellen van de totale scorevariantie op de Eindtoets 
Basisonderwijs, de gemiddelde prestatieverschillen tussen klassen en de prestatieverschillen tussen 
leerlingen binnen klassen.  
De achtergrondkenmerken van de leerling en de intake van de school voorspellen tezamen 15 
procent van de totale scorevariantie op de Eindtoets Basisonderwijs. Rangschikken we de negen 
sociale domeinen op basis van hun additieve bijdrage aan het voorspellen van de totale variantie in 
leerprestaties (model B versus model D), dan is de volgorde: Intrinsieke en extrinsieke motivatie (+ 
31%), Algemeen, sociaal en cognitief zelfbeeld (+ 23%), Pro-sociaal gedrag en probleemgedrag (+ 
13%), Attitude ten opzichte van school, leerkracht en klasgenoten (+ 5%), Burgerschapshoudingen (+ 
3%), Burgerschapsvaardigheden (+ 2%), Sociale informatieverwerking (+ 2%), Morele ontwikkeling  (+ 
1% à 2%), Zelfbeschermende denkfouten (+ 1%) en Agressief gedrag in de klas (+ 0%).  
De totale scorevariantie op de Eindtoets Basisonderwijs bestaat zoals gezegd voor 14 procent uit 
gemiddelde prestatieverschillen tussen klassen. Van deze geobserveerde gemiddelde 
prestatieverschillen tussen klassen in leerprestaties verklaren de achtergrondkenmerken en de 
intake van de school gezamenlijk 28 procent. Rangschikken we de negen sociale domeinen op basis 
van hun additieve bijdrage aan het voorspellen van de gemiddelde prestatieverschillen tussen 
klassen (model B versus model D), dan is de volgorde:  Intrinsieke en extrinsieke motivatie (+ 10%), 
Burgerschapshoudingen (+ 8%), Morele ontwikkeling (+ 2% à 5%), Zelfbeschermende denkfouten (+ 
3%), Attitude ten opzichte van school, leerkracht en klasgenoten (+ 3%), Agressief gedrag in de klas (+ 
1%), Algemeen, sociaal en cognitief zelfbeeld (+ 0%), Sociale informatieverwerking (+ 0%), Pro-sociaal 
en probleemgedrag (+ 0%) en Burgerschapsvaardigheden (+ 0%).  
De additieve bijdrage van de sociale opbrengsten aan de leerprestaties op de Eindtoets 
Basisonderwijs wordt ook zichtbaar in de variantie tussen leerlingen binnen klassen. Eerder 
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constateerden we dat van de totale variantie in leerprestaties zich 86 procent tussen leerlingen 
binnen klassen bevindt. Van deze geobserveerde prestatieverschillen tussen leerlingen verklaren de 
achtergrondkenmerken van de leerling en de intake van de school gezamenlijk 13 procent. 
Rangschikken we de domeinen op basis van de additieve bijdrage aan het voorspellen van de 
prestatieverschillen tussen leerlingen binnen klassen, dan is de volgorde: Intrinsieke en extrinsieke 
motivatie (+ 34%), Algemeen, sociaal en cognitief zelfbeeld (+ 27%), Pro-sociaal en probleemgedrag 
(+ 17%), Attitude ten opzichte van school, leerkracht en klasgenoten (+ 5%), Sociale 
informatieverwerking (+ 4%), Burgerschapshoudingen (+ 3%), Burgerschapsvaardigheden (+ 3%), 
Morele ontwikkeling (+ 1% à 2%), Zelfbeschermende denkfouten (+ 1%) en Agressief gedrag in de 
klas (+ 0%).  
 
De geconstateerde grote verschillen tussen de domeinen laten onverlet dat er ook binnen de 
domeinen vaak grote verschillen zijn in de bijdrage van de individuele indicatoren aan het 
voorspellen van de leerprestaties. Daarom bespreken we hierna de belangrijkste individuele 
voorspellers van de leerprestaties per domein (op volgorde van het afnemend algeheel belang van 
het desbetreffende domein voor de leerprestaties).   
 
Intrinsieke en extrinsieke motivatie 
De motivatie van de leerling is de veruit krachtigste voorspeller van de leerprestaties (na correctie 
voor prestatieverschillen die samenhangen met de achtergrond van de leerlingen en de intake van de 
school). De verklaarde tussen-klassenvariantie in leerprestaties neemt toe met 10 procent (van 19 in 
model B naar 29 procent in model D) en de tussen-leerlingenvariantie met 34 procent (van 14 naar 
48 procent). De verschillen tussen leerlingen in motivatie voorspellen dus een substantieel deel van 
de prestatieverschillen tussen en binnen klassen. Van de zeven indicatoren leveren er zes een 
significante en positieve bijdrage aan de leerprestaties. Het zijn Inzet en volharding, Intrinsieke 
motivatie voor lezen, Intrinsieke motivatie voor rekenen, Intrinsieke motivatie om in het voortgezet 
onderwijs goed te presteren, Interesse in leren en Motivatie voor leren. De extrinsieke motivatie om 
in het VO goed te presteren heeft geen invloed op de leerprestaties.  
 
Algemeen, sociaal en cognitief zelfbeeld 
Het zelfbeeld van de leerling is de op één na belangrijkste voorspeller van de leerprestaties (gegeven 
de achtergrond van de leerling en de intake van de school). Anders dan bij motivatie het geval is, 
heeft het zelfbeeld geen invloed op de prestatieverschillen tussen klassen. In de ene klas is het 
zelfbeeld van de leerlingen dus niet positievere of gunstiger dan in de andere klas. Dat we met 
betrekking tot het zelfbeeld geen verschillen tussen klassen vonden, is in overeenstemming met de 
sociale vergelijkingstheorie die veronderstelt dat het zelfbeeld ontstaat doordat leerlingen zichzelf 
met leerlingen uit hun directe omgeving vergelijken (Harter, 1999; Berk, 2006).  
Wel heeft het zelfbeeld een sterke invloed op de prestatieverschillen tussen leerlingen binnen 
klassen. Het percentage verklaarde tussen-leerlingenvariantie stijgt namelijk met 27 procent van 15 
naar 43 procent. Van de zes indicatoren leveren er vijf een significante en positieve bijdrage aan de 
leerprestaties. Het zijn de algemene zelfwaardering (ofwel gevoel van eigenwaarde), het 
zelfvertrouwen in het uitvoeren van schoolse taken, het beeld van de eigen competentie in rekenen 
en het beeld van de eigen competentie in lezen (cognitief zelfbeeld) en het beeld van de eigen 
sociale vaardigheden (sociaal zelfbeeld). Het beeld van de sociale acceptatie door leeftijdsgenoten – 
een aspect van het sociale zelfbeeld -  heeft geen aantoonbare invloed op de prestaties op de 
Eindtoets Basisonderwijs.  
 
Pro-sociaal en probleemgedrag 
Op de ranglijst van de belangrijkste voorspellers van de leerprestaties neemt pro-sociaal en 
probleemgedrag de derde plaats in. De zes indicatoren zijn van geen belang voor de 
prestatieverschillen tussen klassen. Wel zien we een sterk effect op de prestatieverschillen tussen 
leerlingen (binnen klassen). Het percentage verklaarde tussen-leerlingenvariantie stijgt namelijk met 
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17 procent (van 14 naar 31 procent). Deze toename lijkt vooral voor rekening te komen van 
Hyperactiviteit/aandachttekort. Deze indicator van ADHD-achtige gedragsproblematiek hangt 
negatief samen met de leerprestaties. Daarnaast spelen de beide indicatoren van internaliserende 
gedragsproblematiek een rol:  leerlingen met emotionele en depressieve symptomen doen het (na 
correctie) slechter op de Eindtoets Basisonderwijs dan hun leeftijdsgenoten die hier geen of minder 
last van hebben. De mate waarin de leerling pro-sociaal gedrag vertoont, bleek niet van belang voor 
de leerprestaties. Het gaat dan om pro-sociale gedragingen zoals behulpzaamheid, rekening houden 
met anderen, makkelijk iets delen met anderen en aardig zijn tegen andere kinderen. Dit wekt enige 
verbazing omdat algemeen wordt aangenomen dat sociale en cognitieve competentie elkaar positief 
beïnvloeden en pro-sociaal gedrag een wezenlijk onderdeel van sociale competentie is (Joosten, 
2007; Ledoux e.a., 2013).  Twee contra-indicatoren van sociale competentie - externaliserende 
gedragsproblematiek en problemen met leeftijdsgenoten - bleken evenmin van belang voor de 
leerprestaties. 
 
Attitude ten opzichte van school, leerkracht en klasgenoten 
De vijf indicatoren van de attitude ten opzichte van school, leerkracht en klasgenoten verklaren 
tezamen 3 procent van de tussen-klassenvariantie en 5 procent van de tussen-leerlingenvariantie. 
Van de vijf indicatoren hebben leveren er twee een additieve bijdrage aan de leerprestaties: de 
attitude ten opzichte van de leerkracht als docent en de attitude met betrekking tot de 
verwachtingen van de leerkracht. Bij leerkrachten die in de ogen van de leerlingen goed kunnen 
lesgeven behalen de leerlingen hogere leerprestaties dan bij degenen die dat minder goed kunnen. 
Als de leerkracht positieve en hoge verwachtingen van de leerlingen heeft, behalen de leerlingen 
hogere prestaties dan als zijn of haar verwachtingen minder positief en pessimistischer zijn. Voor de 
prestaties op de Eindtoets Basisonderwijs maakt het niet uit of de leerling een positieve dan wel 
negatieve houding heeft ten opzichte van school. Evenmin is hiervoor van belang of de leerling de 
leerkracht aardig, eerlijk, respectvol en geïnteresseerd vindt. Ook maakt het voor de prestaties niet 
uit of de leerling goede of minder goede relaties heeft met klasgenoten.  
 
Burgerschapshoudingen en –vaardigheden 
De vijf burgerschapshoudingen verklaren tezamen 8 procent van de gemiddelde prestatieverschillen 
tussen klassen (van 23 naar 31 procent) en 3 procent (na afronding) van de prestatieverschillen 
tussen leerlingen binnen klassen (van 16 naar 18 procent). Van de vijf burgerschapshoudingen 
leveren er vier een significante en positieve bijdrage aan de leerprestaties. Het zijn: a) Attitude 
democratisch handelen: Ieders stem willen horen, b) Attitude democratisch handelen: Kritische 
bijdrage willen leveren, c) Attitude maatschappelijk verantwoord handelen, d) Attitude omgaan met 
verschillen en e) Attitude democratisch handelen: Ieders stem willen horen. De attitude Omgaan met 
conflicten is niet van belang voor de leerprestaties.  
De burgerschapsvaardigheden lijken van minder groot belang voor de leerprestaties dan de 
burgerschapshoudingen. Van de vier onderzochte burgerschapsvaardigheden levert er één een 
significante en positieve bijdrage aan de leerprestaties. Het betreft de vaardigheid Democratisch 
handelen 1: Eigen standpunt naar voren kunnen brengen. 
 
Sociale informatieverwerking 
De vaardigheid in het verwerken van sociale informatie levert geen bijdrage aan het voorspellen van 
de prestatieverschillen tussen klassen, maar is wel enigszins van belang voor de prestatieverschillen 
tussen leerlingen binnen klassen (het percentage verklaarde tussen-leerlingenvariantie stijgt met 4 
procent). Van de vijf gekozen vaardigheden van sociale informatieverwerking dragen er twee bij aan 
de leerprestaties. Leerlingen die in hypothetische conflictsituaties met een medeleerling voor een 
agressieve reactie kiezen, behalen iets lagere prestaties op de Eindtoets Basisonderwijs. Een 
positievere waardering van agressieve reacties gaat gepaard met lagere scores op de Eindtoets 
Basisonderwijs.  
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Morele ontwikkeling  
Het bijbrengen van normen en waarden behoort tot de top-4 van maatschappelijke taken waar 
leerkrachten basisonderwijs naar eigen zeggen het meest mee te maken hebben (Nijntjes & Van 
Diepen, 2008). Morele ontwikkeling levert een bescheiden bijdrage aan het voorspellen van de 
prestaties op de Eindtoets Basisonderwijs. Drie van de acht indicatoren van morele ontwikkeling 
hebben een significant en positief effect op de leerprestaties (conditioneel op de 
achtergrondkenmerken): Emotionele empathie, Inlevingsvermogen zoals beoordeeld door de 
leerkracht en Moreel redeneren (ook wel morele reflectie genoemd). Voor de leerprestaties maakt 
het niet uit hoe belangrijk de leerlingen morele principes vinden, in hoeverre zij normoverschrijdend 
gedrag fout en ernstig vinden en in hoeverre zij dat gedrag begrijpelijk vinden of goedkeuren.   
 
Zelfbeschermende denkfouten 
De vier typen zelfbeschermende denkfouten hebben tezamen een kleine invloed op de 
leerprestaties: de verklaarde variantie tussen klassen neemt met 3 procent toe (van 24 naar 27 
procent) en de tussen-leerlingenvariantie met 1 procent (van 15 naar 16 procent). Van de vier typen 
denkfouten leveren er drie een significante bijdrage aan de leerprestaties: Primaire denkfouten, 
Anderen de schuld geven en Uitgaan van het ergste. Leerlingen tot vatbaar zijn voor dit soort 
interpretaties behalen lagere prestaties dan degenen die daar minder toe neigen.  
 
Agressief gedrag in de klas  
De vijf indicatoren van agressie in de klas zijn verantwoordelijk voor een toename van de verklaarde 
tussen-klassenvariantie met 1 procent maar leveren geen bijdrage aan het voorspellen van de 
prestatieverschillen tussen leerlingen binnen klassen. Van de vijf indicatoren levert er één een 
bijdrage aan de leerprestaties (conditioneel op de achtgrondkenmerken): leerlingen die naar eigen 
zeggen slachtoffer zijn van agressie in de klas behalen lagere leerprestaties dan degenen die dat niet 
of in minder mate zijn.  De mate waarin de leerling dader is van agressief gedrag en de mate waarin 
de leerkracht dader of slachtoffer is, houden geen verband met de leerprestaties. Hetzelfde geldt 
voor de frequentie van ordeproblemen en inefficiënt gebruik van onderwijstijd in de klas.   
 
Relativerende kanttekening 
In de Peiling Sociale Competentie zijn de sociale en cognitieve opbrengsten volgens een cross-
sectioneel onderzoeksontwerp op nagenoeg hetzelfde tijdstip gemeten. Daardoor kunnen wel 
uitspraken worden gedaan over de sterkte van de samenhang maar niet over de causaliteit ofwel de 
richting ervan. Als leerlingen met een positief zelfbeeld bijvoorbeeld beter presteren dan leerlingen 
met een minder positief zelfbeeld, weten we niet of het zelfbeeld de leerprestaties positief heeft 
beïnvloed dan wel dat de leerprestaties het zelfbeeld in gunstige zin hebben beïnvloed. Tenzij er 
duidelijke aanwijzingen zijn dat het één vooraf gaat aan het ander. Zo bestudeerde Helmke (1989) de 
ontwikkeling van het academische zelfbeeld en de prestaties voor rekenen gedurende de lagere 
schoolperiode. Hij vond dat het beeld van de eigen competentie in rekenen pas tot stand kwam 
nadat leerlingen met hun rekenprestaties (cijfers!) in het eerste schooljaar geconfronteerd werden.  
Alhoewel Dit suggereert dat de prestaties ook van invloed zijn op het zelfbeeld, en niet alleen 
andersom. Onderzoek heeft laten zien dat een sterke motivatie en een positief zelfbeeld met 
betrekking tot rekenen en taal zowel bijdraagt aan als een gevolg is van hogere reken- en 
leesprestaties (o.a. Boland, 1988; Knuver & Brandsma, 1993; Kuhlemeier, Van den Bergh & Melse, 
1996; Marsh & O'Mara, 2008; Marsh & Martin, 2011). Waarschijnlijk is er sprake van wederzijdse 
beïnvloeding van sociale en cognitieve opbrengsten in plaats van eenzijdig causale relaties.  
 
Slotconclusie 
De motivatie en het zelfbeeld van de leerlingen bleken de veruit krachtigste voorspellers van de 
cognitieve opbrengsten. De overige domeinen leveren daaraan een hooguit bescheiden bijdrage. 
Voor de Inspectie zijn de resultaten mogelijk van belang voor het prioriteren en definitief vaststellen 
van de aandachtspunten in het toezicht op de sociale opbrengsten. De samenhang met de cognitieve 
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opbrengsten is namelijk één van de criteria voor de keuze van beleidsrelevante indicatoren van de 
evaluatie van de kwaliteit van de sociale opbrengsten in het basisonderwijs. Op basis van dit 
criterium alleen lijken motivatie en zelfbeeld meer voor keuze in aanmerking te komen dan sociale 
informatieverwerking, burgerschapshoudingen en –vaardigheden, morele ontwikkeling (empathie, 
morele evaluatie en moreel rechtvaardigen/redeneren), zelfbeschermende denkfouten, 
externaliserende gedragsproblematiek en agressief gedrag in de klas.  
 
De resultaten van deze studie zijn mogelijk van belang voor de verbetering van de kwaliteit van 
onderwijs. Naarmate opbrengsten in het sociale en cognitieve domein hoger samenhangen, is er 
meer aanleiding voor een beleid waarin geprobeerd wordt de opbrengsten in het ene domein via 
gerichte maatregelen in het andere domein te bevorderen. Gezien de uitkomsten van deze studie 
lijken maatregelen op het gebied van de motivatie en het zelfbeeld het meeste perspectief te bieden. 
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat formatieve evaluatie een effectieve manier is om de motivatie en 
het zelfbeeld van leerlingen te verhogen (o.a. Black & Wiliam, 1998; Brookhart, 1997; 2007; Dylan, 
2013; Sluijsmans, Joosten-Ten Brinke & Van der Vleuten, 2013). Eventuele maatregelen zouden 
daarom ook gericht kunnen zijn op het verbeteren van de manier waarop de leerlingen getoetst 
worden en feedback krijgen op hun reken- en leesprestaties.   
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Bijlage 1: Domeinen, indicatoren, meetmethode, aantal items en interne consistentie 
(Cronbach’s alfa)  
 
Domein Indicatoren Type Items Alfa 
1 Motivatie Inzet en volharding VLL 8 .86 
2  Intrinsieke motivatie lezen VLL 5 .87 
3   Intrinsieke motivatie rekenen VLL 5 .87 
4   Intrinsieke prestatiemotivatie VO VLL 13 .85 
5   Extrinsieke prestatiemotivatie VO VLL 8 .84 
6   Interesse in leren BLK 3 .72 
7   Motivatie voor leren BLK 4 .81 
8 Zelfbeeld Algemene zelfwaardering VLL 10 .80 
9   Sociaal zelfbeeld: sociale acceptatie door leeftijdgenoten VLL 6 .79 
10   Sociaal zelfbeeld: eigen sociale vaardigheden VLL 6 .66 
11   Zelfbeeld: zelfvertrouwen in schoolse taken VLL 8 .82 
12   Zelfbeeld lezen (beleving eigen competentie in lezen) VLL 5 .86 
13   Zelfbeeld rekenen (beleving eigen competentie in 

rekenen) 
VLL 5 .91 

14 Sociale informatieverwerking Boosheid leerling INT 5 .80 
15   Verdriet leerling INT 5 .82 
16   Proactieve reactie om zich beter te voelen INT 5 .72 
17   Ander moet iets doen om zich beter te voelen INT 5 .69 
18   Niet blij verdriet angst ander INT 5 .71 
19   Schuldig ander INT 5 .74 
20   Boosheid ander INT 5 .79 
21   Verdriet ander INT 5 .88 
22   Blijheid ander INT 5 .77 
23   Intentie ander opzettelijk en gemeen INT 5 .66 
24   Agressieve reactie leerling INT 5 .68 
25   Waardering agressieve reactie INT 5 .84 
26   Waardering proactieve reactie INT 5 .82 
27 Pro-sociaal en probleemgedrag Gedragsproblemen BLK 5 .75 
28   Hyperactiviteit/aandachttekort BLK 5 .87 
29   Problemen met leeftijdsgenoten BLK 5 .74 
30   Pro-sociaal gedrag BLK 5 .81 
31   Emotionele symptomen BLK 5 .75 
32   Depressieve symptomen BLK 12 .75 
33 Burgerschap Attitude democratisch handelen: Ieders stem willen 

horen 
VLL 3 .76 

34   Attitude democratisch handelen: Kritische bijdrage 
willen leveren 

VLL 3 .69 

35   Attitude maatschappelijk verantwoord handelen VLL 6 .71 
36   Attitude omgaan met conflicten VLL 6 .84 
37   Attitude omgaan met verschillen VLL 6 .84 
38   Democratisch handelen 1: Eigen standpunt naar voren 

kunnen brengen 
VLL 3 .71 

39   Democratisch handelen 2: Naar standpunten van 
anderen kunnen luisteren 

VLL 3 .68 

40   Maatschappelijk verantwoord handelen en omgaan met 
conflicten 

VLL 5 .77 

41    Omgaan met verschillen VLL 4 .61 
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Nr Domein Indicatoren Type Items Alpha 
42 Zelfbeschermende denkfouten Primaire denkfouten VLL 11 .76 
43   Anderen de schuld geven VLL 6 .63 
44   Goedpraten/verkeerd labelen VLL 6 .74 
45   Uitgaan van het ergste VLL 9 .76 
46 Morele ontwikkeling Emotionele empathie VLL 7 .86 
47   Inlevingsvermogen BLK 4 .86 
48   Attitude tov normoverschrijdend gedrag VLL 8 .82 
49   Belang morele principes VLL 7 .72 
50   Aanvaardbaarheid normoverschrijdingen VIG 6 .58 
51   Ernst normoverschrijdingen VIG 6 .75 
52   Goedkeurende rechtvaardiging agressie VIG 6 -.- 
53   Moreel redeneren VLL 35 .83 
54 Attitude school, leerkracht en 

klasgenoten 
Attitude school VLL 5 .87 

55   Attitude leerkracht als persoon VLL 7 .86 
56   Attitude leerkracht als docent VLL 6 .76 
57   Attitude verwachtingen leerkracht VLL 5 .71 
58   Attitude relaties met klasgenoten VLL 8 .86 
59 Agressief gedrag in de klas Leerling dader en klasgenoten slachtoffer VLL 10 .76 
60   Leerling slachtoffer van klasgenoten VLL 10 .82 
61   Leerkracht dader VLL 6 .76 
62   Leerkracht slachtoffer VLL 6 .74 
63   Ordeproblemen in de klas VLL 7 .81 
Noot. VLL: vragenlijst voor leerlingen: BLK: beoordelingslijst voor leerkrachten; VIG: vignet voor leerlingen; INT: interview door proefleiders.  
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Bijlage 2: Verdeling van de scores per indicator van de sociale opbrengsten (SCH: Scheefheid: 
*: Hogere scores indiceren minder positieve, minder gunstige of meer problematische 
opvattingen, houdingen of gedraging) 
 
 Domein Indicator N Min Max Gem SD SCH 

1 Motivatie Inzet en volharding 2584 1 4 2.90 .49 .16 
2  Intrinsieke motivatie lezen 2577 1 4 2.54 .77 -.08 
3   Intrinsieke motivatie rekenen 2574 1 4 2.30 .72 .29 
4   Intrinsieke prestatiemotivatie VO 2552 1 4 3.11 .40 .23 
5   Extrinsieke prestatiemotivatie VO 2558 1 4 2.58 .52 -.35 
6   Interesse in leren 806 1 4 3.09 .68 -.53 
7   Motivatie voor leren 806 1 4 3.10 .68 -.57 
8 Zelfbeeld Algemene zelfwaardering 2584 1 4 3.06 .44 -.48 
9   Sociaal zelfbeeld: sociale acceptatie 

door leeftijdgenoten 
2581 1 4 2.87 .48 -.40 

10   Sociaal zelfbeeld: eigen sociale 
vaardigheden 

2582 1 4 2.79 .51 -.18 

11   Zelfbeeld: zelfvertrouwen in schoolse 
taken 

2584 1 4 2.76 .46 .24 

12   Zelfbeeld lezen (beleving eigen 
competentie in lezen) 

2573 1 4 3.08 .68 -.61 

13   Zelfbeeld rekenen (beleving eigen 
competentie in rekenen) 

2574 1 4 2.77 .77 -.31 

14 Sociale informatieverwerking Boosheid leerling* 549 4 50 29.97 8.99 -.50 
15   Verdriet leerling* 549 0 50 26.59 1.48 -.31 
16   Proactieve reactie om zich beter te 

voelen 
549 0 5 3.15 1.61 -.46 

17   Ander moet iets doen om zich beter te 
voelen* 

549 0 5 .97 1.31 1.34 

18   Niet blij verdriet angst ander* 549 0 5 2.11 1.69 .31 
19   Schuldig ander 549 0 5 2.45 1.74 .00 
20   Boosheid ander* 549 0 40 7.36 7.68 1.22 
21   Verdriet ander* 549 0 50 21.00 1.63 .13 
22   Blijheid ander* 549 0 44 5.17 7.27 2.12 
23   Intentie ander opzettelijk en gemeen* 549 0 6 .70 1.28 2.17 
24   Agressieve reactie leerling* 549 3 15 5.95 1.70 1.86 
25   Waardering agressieve reactie* 549 0 46 8.11 8.85 1.44 
26   Waardering proactieve reactie 549 0 50 34.47 1.21 -.81 
27 Pro-sociaal en probleemgedrag Gedragsproblemen* 817 0 10 .86 1.54 2.52 
28   Hyperactiviteit/aandachttekort* 817 0 10 2.54 2.72 1.00 
29   Problemen met leeftijdsgenoten* 817 0 10 1.51 1.94 1.57 
30   Pro-sociaal gedrag 817 1 10 7.89 2.21 -1.06 
31   Emotionele symptomen* 817 0 10 1.53 1.92 1.61 
32   Depressieve symptomen* 2539 0 3 .58 .38 1.09 
*: Een hogere score indiceert minder positieve, minder gunstige of meer problematische opvattingen, houdingen of gedragingen  
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 Domein Indicator N Min Max Gem SD SCH 
33 Burgerschap Attitude democratisch handelen: 

Ieders stem willen horen 
2565 1 4 3.15 .53 -.38 

34   Attitude democratisch handelen: 
Kritische bijdrage willen leveren 

2558 1 4 2.81 .62 -.03 

35   Attitude maatschappelijk verantwoord 
handelen 

2581 1 4 3.06 .48 -.17 

36   Attitude omgaan met conflicten 2555 1 4 2.81 .58 -.13 
37   Attitude omgaan met verschillen 2555 1 4 2.83 .61 -.11 
38   Democratisch handelen 1: Eigen 

standpunt naar voren kunnen brengen 
2562 1 4 3.13 .52 -.19 

39   Democratisch handelen 2: Naar 
standpunten van anderen kunnen 
luisteren 

2563 1 4 3.02 .50 -.02 

40   Maatschappelijk verantwoord 
handelen en omgaan met conflicten 

2563 1 4 3.00 .49 -.04 

41   Omgaan met verschillen 2562 1 4 3.04 .45 .18 
42 Zelfbeschermende 

denkfouten 
Primaire denkfouten* 2565 1 6 2.04 .63 .66 

43   Anderen de schuld geven* 2574 1 5 1.95 .69 .82 
44   Goedpraten/verkeerd labelen* 2574 1 6 2.33 .84 .68 
45   Uitgaan van het ergste* 2572 1 5 1.89 .64 1.05 
46 Morele ontwikkeling Emotionele empathie 2582 1 4 2.54 .65 -.20 
47   Inlevingsvermogen 806 1 4 3.00 .71 -.33 
48   Attitude tov normoverschrijdend 

gedrag 
2578 1 4 3.65 .39 -2.28 

49   Belang morele principes 1270 1 3 2.57 .30 -.49 
50   Aanvaardbaarheid 

normoverschrijdingen 
1292 1 3 2.26 .31 -.12 

51   Ernst normoverschrijdingen 1292 1 4 2.66 .53 -.09 
52   Goedkeurende rechtvaardiging 

agressie* 
1292 0 100 17.02 16.28 .92 

53   Moreel redeneren 1262 1 3 2.27 .38 .10 
54 Attitude school, leerkracht en 

klasgenoten 
Attitude school 2573 1 4 3.29 .59 -1.04 

55   Attitude leerkracht als persoon 2579 1 4 3.20 .49 -.47 
56   Attitude leerkracht als docent 2580 1 4 3.12 .46 -.20 
57   Attitude verwachtingen leerkracht 2579 1 4 3.32 .41 -.40 
58   Attitude relaties met klasgenoten 2575 1 4 3.12 .49 -.51 
59 Agressief gedrag in de klas Leerling dader en klasgenoten 

slachtoffer* 
2576 1 3 1.42 .29 1.11 

60   Leerling slachtoffer van klasgenoten* 2576 1 4 1.48 .35 1.00 
61   Leerkracht dader* 2577 1 4 1.17 .28 2.44 
62   Leerkracht slachtoffer* 2578 1 4 1.26 .32 1.97 
63   Ordelijk klasklimaat* 2578 1 4 2.03 .53 .65 
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Bijlage 3:  Correlaties tussen sociale en cognitieve opbrengsten (EB: Standaardscore 
Eindtoets Basisonderwijs; Adv: Schooladvies leerkracht; Keu: Schoolkeuze VO; R2

lin: 
verklaarde variantie EB in lineair model; R2 kwa: verklaarde variantie EB in model met lineaire 
en kwadratische term)  
 
Domein Indicator EB Taal Rek Lez Stu Wer Adv Keu R2

lin R2 kwa 
1 Motivatie Inzet en volharding .07 .07 .05 .05 .06 .03 .10 .12 .00 .01 
2  Intrinsieke motivatie lezen .28 .39 .09 .37 .26 .25 .29 .28 .08 .08 
3   Intrinsieke motivatie rekenen .18 .01 .33 -.02 .13 .04 .18 .19 .03 .03 
4   Intrinsieke prestatiemotivatie VO .00 -.03 .04 -.04 .00 -.02 .00 .02 .00 .00 
5   Extrinsieke prestatiemotivatie VO -.07 -.10 -.01 -.07 -.08 -.08 -.07 -.08 .00 .01 
6   Interesse in leren .56 .54 .45 .48 .49 .43 .57 .58 .32 .33 
7   Motivatie voor leren .51 .49 .40 .45 .46 .39 .53 .54 .26 .27 
8 Zelfbeeld Algemene zelfwaardering .09 .07 .09 .06 .09 .10 .10 .11 .01 .01 
9   Sociaal zelfbeeld: sociale acceptatie 

door leeftijdgenoten 
.02 .02 .02 .02 .01 .00 .05 .05 .00 .00 

10   Sociaal zelfbeeld: eigen sociale 
vaardigheden 

.14 .13 .12 .11 .12 .13 .15 .17 .02 .02 

11   Zelfbeeld: zelfvertrouwen in schoolse 
taken 

.32 .28 .29 .23 .27 .26 .36 .36 .10 .10 

12   Zelfbeeld lezen (beleving eigen 
competentie in lezen) 

.29 .40 .10 .33 .23 .18 .31 .31 .08 .08 

13   Zelfbeeld rekenen (beleving eigen 
competentie in rekenen) 

.48 .26 .64 .21 .36 .29 .51 .51 .23 .23 

14 SIV Boosheid leerling -.08 -.14 .02 -.12 -.09 -.14 -.11 -.10 .01 .01 
15   Verdriet leerling -.03 -.02 -.04 -.02 -.02 -.06 -.09 -.05 .00 .01 
16   Proactieve reactie om zich beter te 

voelen 
.09 .11 .04 .09 .08 .06 .06 .05 .01 .01 

17   Ander moet iets doen om zich beter 
te voelen 

-.07 -.07 -.06 -.02 -.05 -.05 -.02 -.05 .01 .02 

18   Niet blij verdriet angst ander .00 -.02 .01 .02 .01 .01 -.03 -.02 .00 .00 
19   Schuldig ander .05 .08 .00 .05 .04 .04 .07 .06 .00 .00 
20   Boosheid ander -.15 -.17 -.07 -.13 -.14 -.21 -.19 -.19 .02 .03 
21   Verdriet ander .08 .07 .09 .06 .05 .04 .00 .02 .01 .02 
22   Blijheid ander -.09 -.15 .00 -.14 -.09 -.14 -.11 -.12 .01 .01 
23   Intentie ander opzettelijk en gemeen -.11 -.16 -.02 -.16 -.09 -.15 -.14 -.12 .01 .02 
24   Agressieve reactie leerling -.14 -.16 -.06 -.13 -.16 -.05 -.14 -.12 .02 .02 
25   Waardering agressieve reactie -.19 -.22 -.06 -.19 -.21 -.20 -.18 -.18 .03 .06 
26   Waardering proactieve reactie .13 .09 .15 .04 .11 .07 .09 .11 .02 .02 
27 Gedrag Gedragsproblemen -.16 -.18 -.08 -.17 -.15 -.13 -.14 -.14 .02 .03 
28   Hyperactiviteit/aandachttekort -.35 -.33 -.29 -.31 -.29 -.22 -.38 -.40 .12 .15 
29   Problemen met leeftijdsgenoten -.06 -.07 -.06 -.08 -.03 .03 -.11 -.11 .00 .00 
30   Pro-sociaal gedrag .04 .10 -.04 .12 .04 .02 .06 .07 .00 .00 
31   Emotionele symptomen -.18 -.13 -.22 -.14 -.12 -.10 -.20 -.20 .03 .05 
32   Depressieve symptomen -.14 -.11 -.15 -.09 -.12 -.12 -.12 -.12 .02 .02 
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Domein Indicator EB Taal  Rek Lez Stu Wer Adv Keu R2
lin R2 kwa 

33 Burgerschap Attitude democratisch handelen: 
Ieders stem willen horen 

.08 .13 .01 .12 .08 .07 .08 .09 .01 .01 

34   Attitude democratisch handelen: 
Kritische bijdrage willen leveren 

.16 .16 .12 .15 .16 .16 .14 .16 .03 .03 

35   Attitude maatschappelijk 
verantwoord handelen 

.08 .13 -.01 .12 .07 .03 .07 .07 .01 .01 

36   Attitude omgaan met conflicten .04 .07 -.02 .06 .05 .00 .04 .03 .00 .01 
37   Attitude omgaan met verschillen .07 .11 .02 .11 .05 .08 .08 .08 .00 .01 
38   Democratisch handelen 1: Eigen 

standpunt naar voren kunnen 
brengen 

.12 .12 .09 .11 .11 .12 .12 .13 .01 .02 

39   Democratisch handelen 2: Naar 
standpunten van anderen kunnen 
luisteren 

-.06 -.02 -.09 -.02 -.04 -.05 -.04 -.05 .00 .01 

40   Maatschappelijk verantwoord 
handelen en omgaan met conflicten 

-.02 .02 -.08 .02 -.01 -.05 .00 .00 .00 .01 

41   Omgaan met verschillen .00 .04 -.05 .03 .00 -.01 .01 .02 .00 .01 
42 Zelfb. denkfouten Primaire denkfouten -.11 -.16 -.03 -.14 -.10 -.08 -.10 -.11 .01 .01 
43   Anderen de schuld geven -.11 -.16 -.02 -.15 -.12 -.08 -.09 -.10 .01 .01 
44   Goedpraten/verkeerd labelen -.05 -.09 .00 -.08 -.05 -.03 -.05 -.06 .00 .01 
45   Uitgaan van het ergste -.11 -.14 -.05 -.13 -.11 -.08 -.09 -.10 .01 .01 
46 Morele 

ontwikkeling 
Emotionele empathie .11 .20 -.03 .19 .09 .00 .10 .10 .01 .01 

47   Inlevingsvermogen .13 .18 .04 .21 .12 .10 .14 .16 .02 .02 
48   Attitude tov normoverschrijdend 

gedrag 
.02 .06 -.03 .04 .03 -.02 .02 .03 .00 .01 

49   Belang morele principes .09 .10 .05 .08 .08 .08 .08 .08 .01 .02 
50   Aanvaardbaarheid 

normoverschrijdingen 
.03 .06 .00 .05 .02 .00 .03 .04 .00 .00 

51   Ernst normoverschrijdingen -.02 .00 -.02 -.01 -.04 -.07 .01 .01 .00 .00 
52   Goedkeurende rechtvaardiging 

agressie 
-.02 -.06 .01 -.06 .01 .00 -.03 -.03 .00 .01 

53   Morele reflectie .11 .13 .07 .13 .09 .11 .12 .12 .01 .01 
54 Attitude  Attitude school .07 .11 .01 .09 .05 .04 .06 .05 .00 .01 
55   Attitude leerkracht als persoon .01 .05 -.05 .02 .03 .04 .01 .00 .00 .00 
56   Attitude leerkracht als  docent .14 .16 .09 .12 .11 .14 .15 .14 .02 .02 
57   Attitude verwachtingen leerkracht .19 .19 .14 .16 .17 .19 .22 .21 .04 .04 
58   Attitude relaties met klasgenoten .03 .04 .01 .04 .02 -.01 .03 .03 .00 .00 
59 Agressie Leerling dader en klasgenoten 

slachtoffer 
-.04 -.08 .02 -.06 -.05 -.03 -.04 -.05 .00 .00 

60   Leerling slachtoffer van klasgenoten -.06 -.10 .01 -.10 -.07 -.02 -.05 -.05 .00 .00 
61   Leerkracht dader -.04 -.06 .00 -.03 -.04 -.08 -.02 -.02 .00 .00 
62   Leerkracht slachtoffer -.06 -.10 -.01 -.08 -.07 -.06 -.05 -.05 .00 .01 
63   Ordelijk klasklimaat -.07 -.08 -.04 -.04 -.06 -.03 -.06 -.07 .00 .01 
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Bijlage 4: Verschillen tussen schoolklassen (ICC) 
 
Domein Indicator ICC 
1 Intrinsieke en extrinsieke motivatie Inzet en volharding .06 
2  Intrinsieke motivatie lezen .04 
3   Intrinsieke motivatie rekenen .10 
4   Intrinsieke prestatiemotivatie VO .18 
5   Extrinsieke prestatiemotivatie VO .06 
6   Interesse in leren .14 
7   Motivatie voor leren .12 
8 Zelfbeeld Algemene zelfwaardering .05 
9   Sociaal zelfbeeld: sociale acceptatie door leeftijdgenoten .02 
10   Sociaal zelfbeeld: eigen sociale vaardigheden .02 
11   Zelfbeeld: zelfvertrouwen in schoolse taken .05 
12   Zelfbeeld lezen (beleving eigen competentie in lezen) .01 
13   Zelfbeeld rekenen (beleving eigen competentie in rekenen) .01 
14 Sociale informatieverwerking Boosheid leerling .07 
15   Verdriet leerling .02 
16   Proactieve reactie om zich beter te voelen .20 
17   Ander moet iets doen om zich beter te voelen .21 
18   Niet blij verdriet angst ander .13 
19   Schuldig ander .12 
20   Boosheid ander .06 
21   Verdriet ander .09 
22   Blijheid ander .08 
23   Intentie ander opzettelijk en gemeen .07 
24   Agressieve reactie leerling .16 
25   Waardering agressieve reactie .13 
26   Waardering proactieve reactie .02 
27 Pro-sociaal en probleemgedrag Gedragsproblemen .12 
28   Hyperactiviteit/aandachttekort .07 
29   Problemen met leeftijdsgenoten .09 
30   Pro-sociaal gedrag .14 
31   Emotionele symptomen .18 
32   Depressieve symptomen .03 
33 Burgerschap Attitude democratisch handelen: Ieders stem willen horen .04 
34   Attitude democratisch handelen: Kritische bijdrage willen leveren .06 
35   Attitude maatschappelijk verantwoord handelen .05 
36   Attitude omgaan met conflicten .05 
37   Attitude omgaan met verschillen .08 
38   Democratisch handelen 1: Eigen standpunt naar voren kunnen brengen .03 
39   Democratisch handelen 2: Naar standpunten van anderen kunnen 

luisteren 
.05 

40   Maatschappelijk verantwoord handelen en omgaan met conflicten .05 
41   Omgaan met verschillen .07 
42 Zelfbeschermende denkfouten Primaire denkfouten .09 
43   Anderen de schuld geven .07 
44   Goedpraten/verkeerd labelen .07 
45   Uitgaan van het ergste .04 
46 Morele ontwikkeling Emotionele empathie .08 
47   Inlevingsvermogen .19 
48   Attitude tov normoverschrijdend gedrag .03 
49   Belang morele principes .03 
50   Aanvaardbaarheid normoverschrijdingen .05 
51   Ernst normoverschrijdingen .10 
52   Goedkeurende rechtvaardiging agressie .04 
53   Morele reflectie .01 
54 Attitude school, leerkracht en klasgenoten Attitude school .18 
55   Attitude leerkracht als persoon .22 
56   Attitude leerkracht als docent .20 
57   Attitude verwachtingen leerkracht .06 
58   Attitude relaties met klasgenoten .08 
59 Agressief gedrag in de klas Leerling dader en klasgenoten slachtoffer .08 
60   Leerling slachtoffer van klasgenoten .06 
61   Leerkracht dader .08 
62   Leerkracht slachtoffer .18 
63   Ordelijk klasklimaat .27 
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Bijlage 5: De bijdrage van de sociale opbrengsten aan de prestaties op de Eindtoets Basisonderwijs 
per indicator (op basis van model B en C) 
 
Domein Indicator b SE p Effect

groot-
te 

R2
klas 

model 
B 

R2
klas 

model 
C 

R2
leer

model 
B 

R2
leer

model 
C 

Toe-
name 
R2

klas 

Toe-
name 
R2

leer 
1 Motivatie Inzet en volharding 1.60 .40 < .001 .19 .24 .24 .15 .16 .01 .01 
2   Intrinsieke motivatie 

lezen 
3.08 .26 < .001 .38 .24 .33 .15 .22 .09 .06 

3   Intrinsieke motivatie 
rekenen 

2.28 .27 < .001 .28 .24 .27 .15 .19 .03 .03 

4   Intrinsieke 
prestatiemotivatie VO 

1.04 .52 .044 .12 .23 .23 .15 .15 .01 .00 

5   Extrinsieke 
prestatiemotivatie VO 

-.57 .38 .138 -.07 .23 .23 .15 .15 .01 .00 

6   Interesse in leren 7.40 .46 < .001 1.07 .21 .26 .13 .43 .05 .30 
7   Motivatie voor leren 6.99 .48 < .001 .98 .21 .21 .13 .40 .00 .26 
8 Zelfbeeld Algemene zelfwaardering 1.36 .45 .002 .16 .23 .25 .15 .16 .02 .00 
9   Sociaal zelfbeeld: sociale 

acceptatie door 
leeftijdgenoten 

.30 .41 .453 .04 .24 .24 .15 .15 .00 .00 

10   Sociaal zelfbeeld: eigen 
sociale vaardigheden 

1.99 .38 < .001 .24 .28 .32 .13 .14 .05 .01 

11   Zelfbeeld: zelfvertrouwen 
in schoolse taken 

6.19 .41 < .001 .79 .24 .28 .15 .25 .05 .10 

12   Zelfbeeld lezen (Beleving 
eigen competentie in 
lezen) 

3.58 .28 < .001 .45 .24 .18 .15 .23 -.06 .08 

13   Zelfbeeld rekenen 
(Beleving eigen 
competentie in rekenen) 

5.37 .23 < .001 .73 .24 .29 .15 .36 .05 .21 

14 SIV Boosheid leerling -.04 .05 .389 -.01 .30 .31 .08 .09 .01 .00 
15   Verdriet leerling -.02 .04 .568 .00 .30 .31 .08 .08 .01 .00 
16   Proactieve reactie om 

zich beter te voelen 
.41 .28 .147 .05 .33 .33 .07 .07 .00 .01 

17   Ander moet iets doen om 
zich beter te voelen 

-.50 .36 .157 -.06 .30 .31 .08 .09 .01 .00 

18   Niet blij verdriet angst 
ander 

.06 .27 .835 .01 .30 .30 .08 .08 .00 .00 

19   Schuldig ander .17 .26 .522 .02 .30 .31 .08 .08 .01 .00 
20   Boosheid ander -.12 .06 .054 -.01 .30 .33 .08 .09 .02 .01 
21   Verdriet ander .06 .04 .188 .01 .30 .28 .08 .09 -.02 .01 
22   Blijheid ander -.05 .07 .414 -.01 .30 .30 .08 .09 .00 .00 
23   Intentie ander opzettelijk 

en gemeen 
-.35 .37 .338 -.04 .30 .32 .08 .08 .02 .00 

24   Agressieve reactie 
leerling 

-.57 .27 .035 -.07 .30 .27 .08 .10 -.03 .02 

25   Waardering agressieve 
reactie 

-.18 .05 .001 -.02 .30 .25 .08 .12 -.05 .03 

26   Waardering proactieve 
reactie 

.08 .04 .051 .01 .30 .32 .08 .09 .02 .01 

27 Gedrag Gedragsproblemen -.47 .25 .062 -.06 .19 .20 .14 .14 .01 .01 
28   Hyperactiviteit/aandacht-

tekort 
-1.26 .13 < .001 -.16 .19 .01 .14 .29 -.18 .15 

29   Problemen met 
leeftijdsgenoten 

-.21 .19 .268 -.03 .19 .18 .14 .14 -.01 .00 

30   Pro-sociaal gedrag .15 .18 .396 .02 .19 .19 .14 .14 .00 .00 
31   Emotionele symptomen -.65 .19 .001 -.08 .19 .17 .14 .16 -.02 .02 
32   Depressieve symptomen -2.12 .51 < .001 -.26 .28 .29 .13 .14 .01 .01 
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Domein Indicator b SE p Effect
groot-

te 

R2
klas 

model 
B 

R2
klas 

model 
C 

R2
leer

model 
B 

R2
leer

model 
C 

Toe-
name 
R2

klas 

Toe-
name 
R2

leer 
33 Burgerschap Attitude democratisch 

handelen: Ieders stem 
willen horen 

1.29 .37 .001 .16 .23 .27 .16 .16 .03 .00 

34   Attitude democratisch 
handelen: Kritische 
bijdrage willen leveren 

2.12 .31 < .001 .26 .24 .31 .15 .17 .08 .02 

35   Attitude maatschappelijk 
verantwoord handelen 

1.38 .43 .001 .17 .24 .27 .15 .16 .03 .00 

36   Attitude omgaan met 
conflicten 

.20 .34 .559 .02 .23 .24 .16 .16 .01 .00 

37   Attitude omgaan met 
verschillen 

1.46 .33 < .001 .18 .23 .26 .16 .17 .03 .01 

38   Democratisch handelen 
1: Eigen standpunt naar 
voren kunnen brengen 

2.42 .36 < .001 .29 .24 .23 .16 .18 .00 .02 

39   Democratisch handelen 
2: Naar standpunten van 
anderen kunnen luisteren 

-.77 .40 .053 -.09 .24 .23 .16 .16 -.01 .00 

40   Maatschappelijk 
verantwoord handelen en 
omgaan met conflicten 

-.47 .41 .243 -.06 .24 .23 .16 .16 -.01 .00 

41   Omgaan met verschillen .31 .45 .484 .04 .24 .24 .16 .16 .01 .00 
42 Zelfb. 

denkfouten 
Primaire denkfouten -.95 .31 .003 -.11 .24 .27 .15 .16 .03 .00 

43   Anderen de schuld geven -.92 .29 .002 -.11 .24 .25 .15 .16 .01 .00 
44   Goedpraten/verkeerd 

labelen 
-.01 .24 .962 .00 .24 .24 .15 .15 .00 .00 

45   Uitgaan van het ergste -.97 .31 .002 -.12 .24 .26 .15 .16 .03 .00 
46 Morele 

ontwikkeling 
Emotionele empathie 1.71 .33 < .001 .21 .23 .25 .15 .17 .02 .01 

47   Inlevingsvermogen 1.51 .56 .007 .18 .21 .23 .13 .15 .02 .01 
48   Attitude tov 

normoverschrijdend 
gedrag 

.54 .52 .299 .06 .24 .24 .16 .16 .00 .00 

49   Belang morele principes 1.54 .93 .097 .18 .15 .18 .15 .16 .03 .00 
50   Aanvaardbaarheid 

normoverschrijdingen 
1.53 .89 .086 .18 .21 .22 .17 .17 .01 .00 

51   Ernst 
normoverschrijdingen 

.52 .53 .327 .06 .21 .21 .17 .17 .00 .00 

52   Goedkeurende 
rechtvaardiging agressie 

.00 .02 .838 .00 .22 .22 .17 .17 .00 .00 

53   Morele reflectie 2.37 .72 .001 .29 .18 .22 .16 .17 .04 .01 
54 Attitude  Attitude school -.10 .35 .775 -.01 .24 .23 .15 .15 .00 .00 
55   Attitude leerkracht als 

persoon 
-.56 .42 .185 -.07 .23 .22 .15 .16 -.01 .00 

56   Attitude leerkracht als 
docent 

1.95 .44 < .001 .24 .24 .27 .15 .16 .03 .01 

57   Attitude verwachtingen 
leerkracht 

3.51 .46 < .001 .43 .24 .27 .15 .18 .04 .03 

58   Attitude relaties met 
klasgenoten 

-.43 .40 .287 -.05 .23 .22 .15 .15 -.01 .00 

59 Agressie Leerling dader en 
klasgenoten slachtoffer 

-.38 .70 .581 -.05 .25 .25 .15 .15 .00 .00 

60   Leerling slachtoffer van 
klasgenoten 

-1.23 .58 .034 -.15 .25 .25 .15 .16 .01 .00 

61   Leerkracht dader -.09 .71 .903 -.01 .24 .24 .15 .15 .00 .00 
62   Leerkracht slachtoffer -.30 .63 .629 -.04 .24 .24 .15 .15 .00 .00 
63   Ordelijk klasklimaat -.32 .41 .439 -.04 .24 .25 .16 .16 .01 .00 
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