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Samenvatting

Gezien het feit  dat leerlingen met leerproblemen een verhoogd risico lopen op een lagere 

zelfwaardering en gezien de nadelige gevolgen die  dit  voor  hen kan hebben,  probeert  dit 

onderzoek meer duidelijkheid te verschaffen over hoe het onderwijs aan deze leerlingen het 

best vorm kan worden gegeven (in een geïntegreerde of in een gesegregeerde setting). Hierbij 

wordt rekening gehouden met de rol van de leerkracht en van de etniciteit van de leerling. De 

195 deelnemende LWOO leerlingen (in leeftijd variërend van 12 tot en met 15 jaar) vulden een 

vragenlijst  in  met  betrekking  tot  ervaren  feedback/acceptatie  van  leerkrachten, 

competentiebeleving van schoolvaardigheden en sociale acceptatie en het algemeen gevoel 

van eigenwaarde. Om na te gaan hoe de effecten tussen de variabelen eruit zien, werd gebruik 

gemaakt van structural equation modeling. Daarnaast werd bekeken of er verschillen in deze 

effecten bestaan voor geïntegreerd en gesegregeerd geplaatste leerlingen. De verschillende 

gebieden  van  de  zelfwaardering  bleken  positief  samen  te  hangen.  Er  werden  daarnaast 

significante positieve effecten gevonden van ervaren feedback/acceptatie leerkrachten op de 

zelfwaardering. De directe effecten van etniciteit op ervaren feedback/acceptatie leerkrachten 

bleken significant en negatief, het directe effect van etniciteit op de zelfwaardering waren niet-

significant en positief. Er bleek een door ervaren feedback/acceptatie leerkrachten gemedieerd 

effect van etniciteit op de zelfwaardering te bestaan. Tussen geïntegreerd en gesegregeerd 

geplaatste  leerlingen  bleek  alleen  een  verschil   te  bestaan  in  de  mate   waarin  de 

competentiebeleving  van  schoolvaardigheden  en  sociale  acceptatie  samenhingen;  deze 

correlatie was sterker voor de geïntegreerde groep. Concluderend kan gesteld worden dat het 

voor  de  zelfwaardering  van  leerlingen  met  leerproblemen  niet  zoveel  uitmaakt  in  welke 

klassensetting  ze  worden  geplaatst.  Wel  blijkt  de  leraar  een  belangrijke  invloed  op  de 

zelfwaardering  te  hebben  en  blijken  allochtone  leerlingen  minder  feedback/acceptatie  van 

leerkrachten te ervaren. Verder duiden de in dit onderzoek gevonden resultaten erop dat er, 

naast de variabelen die in dit onderzoek zijn opgenomen, meer factoren van invloed zijn op de 

zelfwaardering van leerlingen met leerproblemen. Gerichter onderzoek naar deze resultaten 

kan helpen om het onderwijs aan alle leerlingen zo optimaal mogelijk vorm te geven. 

Summary

Since students with learning disabilities are at risk for lower self-esteem and because of the 

negative consequences this can have for them, this research tries to clarify how the education 

for these children can best be organized (in an integrated or in a segregated setting). The role 

of the teacher and ethnicity are also taken into account. The 195 participating LWOO students 

(ages  ranging  from 12  to  15)  completed  a  questionnaire  pertaining to  perceived  teacher 

feedback/acceptance, perceived competences of academic skills and social acceptance, and 

overall self-esteem. Structural equation modeling was used to examine the effects between 

the variables. It  was also investigated whether there were differences in these effects  for 

integrated and segregated students. The different domains of self-esteem were found to be 
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positively  correlated.  Next,  significant  positive  effects  were  found  from  perceived  teacher 

feedback/acceptance  on  self-esteem.  The  direct  effects  of  ethnicity  on  perceived  teacher 

feedback/acceptance  were  significant  and  negative,  the  direct  effects  of  ethnicity  on  self-

esteem non-significant  and positive.  Also,  a  mediated effect  of  ethnicity  trough perceived 

teacher  feedback/acceptation  on  self-esteem  was  observed.  Between  the  segregated  and 

integrated  groups,  there  only  was  a  difference  in  the  degree  to  which  the  perceived 

competence of academic skills and social acceptance correlated; this correlation was stronger 

for the integrated group. In conclusion, it seems that placement (integrated or segregated) of 

students with learning disabilities is not most important for their self-esteem; teachers, on the 

other hand, do have an important influence on student’s self-esteem. In this study, migrant 

students perceived less teacher feedback/acceptance. It could also be concluded that there 

seem to be more factors of influence on the self-esteem of students with learning disabilities, 

than the once that were investigated here. More research into the findings of this study may 

help to enhance education for all students. 

Keywords:  learning  disabled  students,  self-esteem,  integrated/segregated  classrooms, 

perceived teacher feedback/acceptance, ethnicity.

Inleiding 

Het is bekend dat leerlingen met leerproblemen meer risico lopen op een lage zelfwaardering 

dan  leerlingen  zonder  leerproblemen  (Humphrey,  2002).  In  de  literatuur  bestaat  echter 

onduidelijkheid  over  hoe  het  onderwijs  aan  leerlingen  met  leerproblemen  het  best  vorm 

gegeven kan worden zodat hun zelfwaardering zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen: in 

een geïntegreerde of in een segregeerde setting (Elbaum, 2002; Elbaum & Vaughn 2006). Een 

lage zelfwaardering maakt een leerling kwetsbaar voor een variëteit aan emotionele-, sociale- 

en  leerproblemen  (Elbaum  &  Vaughn,  2006).  Dit  onderzoek  probeert  daarom  meer 

duidelijkheid te verschaffen over welke vorm van plaatsing het gunstigst is voor leerlingen met 

leerproblemen.  Hierbij  zal  rekening worden gehouden met de rol  van de leerkracht en de 

etniciteit van de leerling.

In Nederland maken leerlingen rond de leeftijd van twaalf jaar de overstap van het 

basisonderwijs  naar  het  voortgezet  onderwijs.  Hier  komen  zij,  afhankelijk  van  hun 

capaciteiten, terecht op het VMBO, de HAVO of het VWO. Binnen het VMBO bestaat de optie 

van leerwegondersteunend onderwijs (LWOO), bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding 

behoeven.  Om voor  dit  type onderwijs  in  aanmerking te  komen,  moet  uit  onderzoek  zijn 

gebleken dat een leerling voldoet aan landelijk bepaalde criteria (zie bijlage 1) die betrekking 

hebben op leerachterstand, IQ en sociaal-emotionele problematiek. Scholen ontvangen van de 

overheid extra middelen voor het verlenen van extra begeleiding aan deze leerlingen. Het 

aanbieden van deze extra begeleiding kan grofweg op twee verschillende manieren gebeuren, 

namelijk door alle LWOO leerlingen bij elkaar in een aparte klas te plaatsen (segregatie) of 

door ze in klassen met reguliere VMBO leerlingen te plaatsen (integratie). 
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Allereerst zal nu kort worden ingegaan op het begrip zelfwaardering. Vervolgens zullen 

resultaten  van  eerdere  onderzoeken  naar  zelfwaardering  bij  leerlingen  met  leerproblemen 

worden besproken. Er wordt ingegaan op de reden waarom het zo belangrijk is om een lage 

zelfwaardering zoveel mogelijk te voorkomen. Daarna zullen resultaten van eerder onderzoek 

naar  de  effecten  van  plaatsing  (gesegregeerd  of  geïntegreerd)  en  etniciteit  op  de 

zelfwaardering  van  leerlingen  met  leerproblemen  worden  samengevat.  Tot  slot  zullen  de 

onderzoeksvragen en verwachtingen van dit onderzoek worden geformuleerd.

Het begrip zelfwaardering

Zelfwaardering wordt in de literatuur omschreven als een multidimensioneel begrip (Treffers et 

al.,  2002).  Zelfwaardering  is  volgens  het  model  van  Harter  (1982)  opgebouwd  uit  de 

competentiebeleving die  individuen van  zichzelf  hebben  op  verschillende  domeinen  (onder 

andere schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden). Daarnaast is er een 

algemene  factor,  een  overkoepelend  gevoel  van  eigenwaarde.  De  verschillende  domein-

specifieke competentiebelevingen en dit algemeen gevoel van eigenwaarde hangen met elkaar 

samen en hebben invloed op elkaar, maar hoeven niet hetzelfde te zijn (Treffers et al., 2002). 

Een leerling kan zichzelf bijvoorbeeld tegelijkertijd hoog inschatten op sportieve vaardigheden 

en laag op schoolvaardigheden. Dit onderzoek beperkt zich tot de competentiebeleving van 

schoolvaardigheden,  de  competentiebeleving  van  sociale  acceptatie  en  op  het  algemeen 

gevoel van eigenwaarde van LWOO leerlingen.

Zelfwaardering van leerlingen met leerproblemen

Er bestaat een algemene consensus dat leerlingen die problemen met leren ervaren, vaak op 

een negatievere manier naar zichzelf kijken en daardoor een lagere zelfwaardering hebben dan 

leerlingen  zonder  leerproblemen  (Humphrey,  2002).  Tijdens  de  adolescentie  worden 

academische vaardigheden door de leerling belangrijker gevonden dan daarvoor. Leerlingen 

met leerproblemen lopen het risico om meer faalervaringen op academisch gebied op te doen 

dan  normaal  presterende  leerlingen.  Deze  faalervaringen  kunnen  leiden  tot  een  lagere 

zelfwaardering (Elbaum & Vaughn,  2006).  Van de leerlingen met  leerstoornissen heeft  70 

procent  een  significant  lagere  competentiebeleving  van  schoolvaardigheden  dan  hun 

leeftijdsgenoten zonder leerstoornissen (Hagborg, 1996). Ook het algemene zelfbeeld is bij 

deze leerlingen over het algemeen negatiever (Elbaum & Vaughn, 2006). Onderzoek heeft 

uitgewezen dat kinderen met leerproblemen hun tekortkomingen bij een bepaald vak vaak 

generaliseren naar hun algemene competentiebeleving op academisch gebied,  naar andere 

domeinen van zelfwaardering en naar het algemene gevoel van eigenwaarde. Dit suggereert 

dat de competentiebeleving van schoolvaardigheden een doorslaggevend effect heeft op hoe 

iemand zichzelf als persoon in het algemeen evalueert (Butler & Marinov-Glassman, 1994; 

Heyman, 1990; Renick en Harter,1989). 
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Naast de competentiebeleving op het gebied van schoolvaardigheden, blijkt ook de 

perceptie van de leerling van zijn of haar sociale acceptatie en steun door leeftijdsgenootjes 

positief samen te hangen met het algemeen gevoel van eigenwaarde (Wiest, Wong & Kreil, 

1998). Leerlingen met leerproblemen (specifiek of algemeen) hebben een verhoogd risico om 

gepest  te  worden en worden minder  snel  geaccepteerd door  leeftijdsgenootjes.  Zo blijken 

leerlingen  met  leesproblemen  bijvoorbeeld  vaker  dan  leerlingen  zonder  leesproblemen 

negatieve attitudes bij anderen op te roepen en een verhoogd risico te lopen op de daarmee 

samenhangende consequenties zoals dom gevonden worden, afgewezen worden en niet graag 

gezien worden (Elen & Monstrey, 2002; Singer, 2007). Dit kan ernstige gevolgen hebben voor 

de competentiebeleving ten aanzien van hun sociale acceptatie en daarmee ook voor andere 

domeinen  van  de  zelfwaardering  (Butler  &  Marinov-Glassman,  1994;  Humphrey,  2002; 

Humphrey & Mullins, 2002; Wentzel & Erdley, 1993).

Gevolgen van een lage zelfwaardering

Het feit dat leerlingen met leerproblemen vaak over een lagere zelfwaardering beschikken, is 

om een  aantal  redenen  zorgwekkend.  Op  de  eerste  plaats  bestaat  er  een  relatie  tussen 

zelfwaardering en academisch presteren. Hoe mensen presteren wordt beïnvloed door hoe ze 

over zichzelf denken, en omgekeerd. Een lage zelfwaardering leidt dus tot zwakkere prestaties 

en  vice  versa  (Wiest  et  al.,  1998;  Humphrey,  2002;  Humphrey  &  Mullins,  2002;  Marsh, 

Trautwein, Lüdtke, Köller & Baumert, 2005). Ten tweede is uit onderzoek (Grolnick & Ryan, 

1990)  gebleken dat  een negatief  zelfbeeld  kan leiden tot  negatievere  verwachtingen voor 

toekomstig succes en vermindering van motivatie voor taken op het betreffende domein. De 

competentiebeleving van schoolvaardigheden is van invloed op de keuzes van schooltaken en 

vakken  en  op  de  beroepsinteresse  van  leerlingen  (Marsh  et  al.,  2005).  Een  negatief 

academisch zelfbeeld kan daarom de school- en beroepscarrière belemmeren. Tenslotte maakt 

het  hebben  van  een  negatieve  competentiebeleving  van  schoolvaardigheden  een  leerling 

kwetsbaar voor een variëteit aan emotionele-, sociale- en leerproblemen (Elbaum & Vaughn, 

2006).  Er  bestaat  een consistente  relatie  tussen lage zelfwaardering,  beleving van sociale 

acceptatie en depressie (Wiest et al., 1998). Saracoglu en collega’s (1989) wijzen er daarnaast 

op  dat  personen  met  leerproblemen  vaak  ook  als  volwassenen  een  lage  zelfwaardering 

behouden en als gevolg daarvan kampen met emotionele problemen. Dit kan leiden tot zowel 

internaliserende als externaliserende problematiek (Santrock, 2005). 

Segregatie en integratie

In de literatuur bestaat geen consensus over een voorkeur voor het gesegregeerd, dan wel 

geïntegreerd plaatsen van  kinderen met  leerproblemen (Elbaum,  2002;  Elbaum & Vaughn 

2006). Twee perspectieven spelen hierbij een rol. Het eerste perspectief gaat ervan uit dat het 

gesegregeerd plaatsen van leerlingen met leerproblemen stigmatiserend werkt en daardoor 

een negatief  effect  heeft  op  de zelfwaardering.  Vanuit  dit  oogpunt  heeft  plaatsing  in  een 
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geïntegreerde  setting  de  voorkeur  (Elbaum,  2002).  Deze  verklaring  wordt  echter  niet 

onderschreven  door  resultaten  die  erop  duiden  dat  leerlingen  met  leerproblemen  in 

gesegregeerde  klassen  vaak  een  positievere  zelfwaardering  blijken  te  hebben  dan  in 

geïntegreerde klassen (Bear & Clever, 1991; Butler & Marinov-Glassman, 1994; Humphrey, 

2002; Renick & Harter, 1989).

Het  tweede  perspectief  is  gebaseerd  op  de  theorie  van  sociale  vergelijking.  Het 

uitgangspunt van deze theorie is dat de zelfwaardering wordt  bepaald door  zelfevaluaties. 

Deze evaluaties worden gemaakt door het eigen presteren te vergelijken met dat van anderen. 

Sociale  vergelijkingen  worden  belangrijker  naarmate  het  kind  ouder  wordt.  Voor  de 

zelfwaardering is het hierbij van belang van welke referentiegroep gebruik gemaakt wordt. 

Leerlingen  met  leerproblemen  die  zichzelf  vergelijken  met  hun  normaal  presterende 

klasgenootjes zullen sneller geneigd zijn te concluderen dat zij minder goed zijn (in ieder geval 

op academisch gebied), terwijl leerlingen met leerproblemen die zich met elkaar vergelijken 

zichzelf  misschien als even goed of zelfs beter dan de ander zullen beoordelen. Vanuit dit 

oogpunt heeft plaatsing in een gesegregeerde setting de voorkeur (Elbaum, 2002; Elbaum & 

Vaughn, 2006; Humphrey, 2002; Humphrey & Mullins, 2002; Renick & Harter, 1989). 

Elbaum (2002)  neemt  op  basis  van  haar  meta-analyse  de  stelling  in  dat  niet  de 

plaatsing  in  één  van  beide  settings  perse,  maar  andere  factoren  binnen  de  klas 

doorslaggevend zijn voor de zelfwaardering van leerlingen met leerproblemen. Het betreft dan 

bijvoorbeeld het geven van feedback en het begrip voor en de acceptatie van de beperkingen 

van de leerling door de betreffende leerkracht. Ook Bear, Minke, Griffin en Deemer (1998) 

benadrukken dat leraren kunnen bijdragen aan een positieve zelfwaardering door het geven 

van positieve feedback. De hoeveelheid gegeven kritiek lijkt hierbij niet van belang. 

Etniciteit

In de literatuur is relatief  veel  aandacht besteed aan externaliserend probleemgedrag van 

allochtone jongeren.  Over  internaliserend probleemgedrag bij  deze jongeren is  echter  nog 

maar nauwelijks iets bekend (Eldering, 2006; Vollebergh, 2002). Uit secundaire analyse van 

de  data  van  scholierenonderzoeken  van  2000  blijkt  dat  allochtone  jongeren  veel  meer 

problemen rapporteren dan autochtoon Nederlandse leerlingen, niet alleen op het gebied van 

externaliserende problemen, maar ook op het gebied van internaliserende problemen. Ook de 

combinatie van internaliserende en externaliserende problemen komt vaker voor bij allochtone 

dan bij Nederlandse leerlingen. Allochtone leerlingen blijken meer risico te lopen op gevoelens 

van eenzaamheid en op een laag welbevinden (Vollebergh, 2002; Wittebrood & Keuzenkamp, 

2000). Uit onderzoek is daarnaast gebleken dat allochtone leerlingen door leerkrachten anders 

kunnen worden behandeld dan allochtone leerlingen (Casteel, 1996; Pigott & Cowen, 2000). 

Wanneer gecontroleerd wordt voor de daadwerkelijke manier van handelen van de leerkracht, 

blijkt echter ook dat de percepties van leerlingen van het gedrag van hun leerkracht beïnvloed 

worden door hun culturele achtergrond (Brok, Levy, Wubbels & Rodriguez, 2003). Aziatische 
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leerlingen in Amerika blijken bijvoorbeeld minder feedback en hulp van leerkrachten te ervaren 

dan  autochtoon  Amerikaanse  leerlingen  (Brok,  Levy,  Rodriguez,  &  Wubbels,  2002).  In 

Aziatische culturen is men een meer dominante en afstandelijke rol van de leerkracht gewend 

en heeft de leerkracht een duidelijke machtspositie. Van leerlingen wordt verwacht dat ze doen 

wat van hen gevraagd wordt (Lu, 1997). Leerkrachten in Westerse culturen streven eerder 

gelijkheid, individualiteit en eigen initiatief na. Een leerling met een Aziatische achtergrond kan 

de  hoge  mate  waarin  de  leerkracht  hen  vrij  laat  door  zijn  of  haar  culturele  achtergrond 

opvatten als een gebrek aan interesse of als blijk van onzekerheid van de leerkracht (Brok et 

al., 2003).

Huidig onderzoek

In  de  literatuur  bestaat  nog  altijd  onenigheid  over  de  effecten  van  geïntegreerde  en 

gesegregeerde  plaatsing op  de competentiebeleving van  schoolvaardigheden,  competentie-

beleving  van  sociale  acceptatie  en  het  gevoel  van  eigenwaarde  (in  het  vervolg  tezamen 

zelfwaardering genoemd) van leerlingen met leerproblemen (Elbaum, 2002; Elbaum & Vaughn 

2006). Eventuele verschillen in de zelfwaardering tussen autochtone en allochtone leerlingen 

zijn  nog  niet  of  nauwelijks  onderzocht.  Gezien  het  feit  dat  leerlingen  met  leerproblemen 

(Humphrey,  2002) en  allochtone leerlingen (Vollebergh,  2002;  Wittebrood  & Keuzenkamp, 

2000) in het algemeen een verhoogd risico lopen op een lagere zelfwaardering en gezien de 

nadelige gevolgen die dit voor hen kan hebben (Elbaum & Vaughn, 2006), is nader onderzoek 

wenselijk om meer duidelijkheid te verschaffen over hoe het onderwijs aan deze leerlingen het 

best vorm kan worden gegeven. 

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de effecten in het in figuur 1 afgebeelde model 

er uitzien en of deze verschillend zijn voor geïntegreerd en gesegregeerd geplaatste leerlingen. 

Verwacht wordt  dat de verschillende gebieden van de zelfwaardering (competentiebeleving 

schoolvaardigheden,  competentiebeleving  sociale  acceptatie  en  algemeen  gevoel  van 

eigenwaarde)  positief  samenhangen  (Treffers  et  al.,  2002).  Van  ervaren  feedback  en 

acceptatie door leerkrachten wordt naast een positief direct effect op de zelfwaardering een 

medieerend  effect  verwacht,  omdat  uit  onderzoek  is  gebleken  dat  de  leerkracht  hier  een 

belangrijke,  zo  niet  doorslaggevende  invloed  op  kan  hebben  (Bear  et  al.,  1998;  Elbaum, 

2002). Tussen etniciteit (1: autochtoon en 2: allochtoon) en de verschillende gebieden van 

zelfwaardering wordt een negatief effect verwacht, omdat allochtone leerlingen meer risico 

lopen  op  internaliserende  problemen,  waaronder  een  laag  welbevinden,  dan  autochtone 

leerlingen (Vollebergh, 2002; Wittebrood & Keuzenkamp, 2000). Tussen etniciteit en ervaren 

feedback en acceptatie door leerkrachten wordt een effect verwacht, omdat onderzoek heeft 

uitgewezen  dat  allochtone  leerlingen  door  leerkrachten  anders  kunnen  worden  behandeld 

(Casteel, 1996; Pigott & Cowen, 2000) en dat er daarnaast verschillen in interpretaties van 

het  gedrag  van  de  leerkracht tussen  leerlingen  met  verschillende culturele  achtergronden 

bestaan (Brok et al., 2002, 2003). Omdat er aan dit onderzoek leerlingen van verschillende 
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etniciteiten (met ieder hun eigen culturele opvattingen) deelnemen, kunnen geen specifieke 

verwachtingen worden opgesteld. De hier geschetste verwachtingen met betrekking tot de 

richting van de effecten zijn in figuur 1 weergeven met + en -. 

Wat betreft de verschillen in de effecten voor geïntegreerd en gesegregeerd geplaatste 

leerlingen, wordt allereerst verwacht dat  de mate waarin de verschillende gebieden van de 

zelfwaardering met  elkaar  samenhangen voor  beide klassensettings  anders  is.  Omdat  een 

leerling met leerproblemen in een geïntegreerde klas meer risico loopt op negatieve attitudes 

van anderen en de consequenties daarvan, kan de competentiebeleving van sociale acceptatie 

in deze setting een doorslaggevend effect hebben op het algemeen gevoel van eigenwaarde, 

terwijl  in  een  gesegregeerde  groep  de  competentiebeleving  van  schoolvaardigheden 

belangrijker is. De tweede verwachting die getoetst zal worden is dat er voor de twee groepen 

een verschillend effect is van etniciteit op de zelfwaardering, omdat het mogelijk is dat er 

cultureel bepaalde verschillen in attributies met betrekking tot de plaatsing bestaan. Het kan 

bijvoorbeeld zo zijn dat een Nederlandse leerling vanuit culturele invloeden het idee heeft dat 

in  een  gesegregeerde  klas  zitten  betekent  dat  je  dom  bent,  terwijl  het  een  allochtone 

leerlingen door deze invloeden niet uitmaakt in wat voor klas hij/zij zit zolang hij/zij zijn best 

maar  doet.  Ten  derde  zal  nagegaan  worden  of  er  voor  geïntegreerde  en  gesegregeerd 

geplaatste  leerlingen  een  verschillend  effect  van  ervaren  feedback/acceptatie  door 

leerkrachten op de zelfwaardering is. Het zou kunnen dat de invloed van de leerkracht groter 

is in een geïntegreerde klas, waar een leerling met leerproblemen meer risico loopt om gepest 

te worden. Tenslotte wordt de verwachting getoetst dat er voor een geïntegreerde en een 

gesegregeerde setting geen verschillend effect van etniciteit op ervaren feedback/acceptatie 

leerkrachten bestaat. 
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Etniciteit

Ervaren feedback/accepatie
leerkrachten

Competentiebeleving
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7 +
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Figuur 1. Model met genummerde paden en verwachte richting van de effecten.

Methode
Participanten

Drie  scholen  voor  voortgezet  onderwijs  die  LWOO  aanbieden,  zijn  benaderd  en  bereid 

gevonden om mee te werken aan het onderzoek. Alle drie de scholen liggen in de regio van 

een stad in de provincie Limburg met ongeveer 50000 inwoners. School 1 is een school voor 

VMBO bovenbouw (derde en vierde jaar),  waar tevens  LWOO (eerste  en tweede jaar)  en 

Praktijkonderwijs wordt aangeboden. Het betreft een middelgrote school met ongeveer 800 

leerlingen.  De 157 LWOO leerlingen krijgen hier  gesegregeerd  onderwijs.  School  2  is  een 

nevenvestiging  van  een  grote  scholengemeenschap.  Op  deze  school  kunnen  leerlingen  de 

eerste  twee  leerjaren  volgen  van  het  VMBO,  HAVO,  Atheneum en  Gymnasium.  Er  zitten 

ongeveer 300 leerlingen op deze school, waarvan 29 leerlingen LWOO volgen. Deze leerlingen 

worden  geïntegreerd  geplaatst.  Ditzelfde  gebeurt  op  school  3,  een  VMBO  school  (alle 

leerjaren) met ongeveer 300 leerlingen, waarvan er 38 LWOO volgen. Alle LWOO leerlingen die 

aan dit onderzoek deelnamen beschikten over een LWOO-indicatie.

In  totaal  werd  de  vragenlijst  ingevuld  door  195  eerste-  en  tweedejaars  LWOO 

leerlingen,  in  leeftijd  variërend van  12 tot  en met  15  jaar  (M=13.53, SD=.91).  Voor  het 

bepalen van de etniciteit van de leerlingen, werd de definitie van het begrip allochtoon van het 

CBS gehanteerd: een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Voor 

een overzicht van het aantal leerlingen per klassensetting, etniciteit en sekse, zie tabel 1. Wat 

opvalt, is dat slechts zes allochtone leerlingen geïntegreerd les krijgen. 
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Tabel 1. Overzicht Aantal Leerlingen per Klassensetting, Etniciteit en Sekse
Klassensetting Etniciteit Totaal

Autochtoon Allochtoon
Geïntegreerd Sekse Jongen 25 1 26

Meisje 27 5 32
Totaal 52 6 58

Gesegregeerd Sekse Jongen 54 24 78
Meisje 42 15 57

Totaal 96 39 135

Procedure

De ouders van de LWOO leerlingen op alle drie de scholen hebben een brief ontvangen met 

daarin uitleg over het doel van het onderzoek. Tevens werd hen in de brief gevraagd contact 

op te nemen met school indien zij geen toestemming gaven om hun kind deel te laten nemen 

aan  het  onderzoek.  Er  waren  geen  leerlingen  die  geen  toestemming  kregen,  maar  door 

lesuitval  en  afwezigheid  namen 20  gesegregeerd  geplaatste  en  9  geïntegreerd  geplaatste 

leerlingen uiteindelijk niet deel aan het onderzoek. De wijze van afname van de vragenlijst 

was  om  organisatorische  redenen  per  school  verschillend.  Op  school  1  en  3  werden  de 

vragenlijsten klassikaal door de mentoren afgenomen tijdens het mentoruur, op school 2 werd 

de vragenlijst door een onderzoekster bij alle LWOO leerlingen tegelijkertijd en in eenzelfde 

ruimte  afgenomen.  De  mentoren  kregen  de  instructie  om  samen  met  de  leerlingen  de 

introductie van de vragenlijst te door te nemen, te benadrukken dat er geen goede of foute 

antwoorden waren en ervoor te zorgen dat er geen overleg tussen de leerlingen plaatsvond. 

Meetinstrumenten

Voor dit onderzoek is een vragenlijst (zie bijlage 2) samengesteld bestaande uit 56 stellingen 

verdeeld  over  vier  schalen,  waarbij  de  leerling  steeds  kon  kiezen  uit  de  antwoord-

mogelijkheden: ‘dat is zo’, ‘dat weet ik niet’ en ‘dat is niet zo’. Een deel van de stellingen had 

betrekking op de competentiebeleving van schoolvaardigheden (α=.84, n=18), grofweg onder 

te verdelen in stellingen met betrekking tot schoolprestaties (‘Ik vind dat ik best goed ben op 

school’) en stellingen met betrekking tot werkhouding (‘Ik maak mijn huiswerk meestal goed’). 

De stellingen over competentiebeleving van sociale acceptatie (α=.91,  n=21) hadden enkel 

betrekking  op  sociale  acceptatie  door  klasgenootjes,  niet  door  leeftijdsgenootjes  in  het 

algemeen, bijvoorbeeld: ‘Ik word door weinig mensen in mijn klas aardig gevonden’. Verder 

waren er stellingen met betrekking tot het algemeen gevoel van eigenwaarde (α=.87, n=9): 

‘Ik heb vaak een hekel aan mezelf’, en de door de leerling ervaren feedback van en acceptatie 

door leerkrachten (α=.77, n=8), bijvoorbeeld: ‘Ik krijg vaak complimentjes van leraren’ en ‘De 

meeste leraren gaan niet op een prettige manier met mij om’. De vragenlijst is grotendeels 

samengesteld  uit  voor  dit  onderzoek  relevante  items  uit  de  CBSA  (Competentie 

Belevingsschaal  voor  Adolescenten),  de  SVL  (Schoolvragenlijst)  en  de  NPV-J  (Junior 

Nederlandse  Persoonlijkheidsvragenlijst).  Voor  het  meten  van  de  door  de  leerling  ervaren 

feedback van en acceptatie door leerkrachten zijn op basis van inzichten uit de literatuur items 
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bedacht.  Uit de betrouwbaarheidsanalyses is gebleken dat de verschillende schalen van de 

vragenlijst betrouwbaar zijn (zie bovenstaand in de lopende tekst) en dat alle items uit de 

vragenlijst in de schalen konden worden opgenomen. 

Resultaten

Voor de beschrijvende statistieken van de schaalscores, zie tabel 2. Hoge schaalscores duiden 

op  een  hoge  zelfwaardering  en  een  hoge  mate  van  ervaren  feedback/acceptatie  door  de 

leerkrachten,  lage  schaalscores  op  een  lage  zelfwaardering  en  lage  mate  van  ervaren 

feedback/acceptatie door leerkrachten. Uit onderstaande tabel is daarom op te maken dat de 

gemiddelde zelfwaardering van de LWOO leerlingen en de mate waarin zij feedback/acceptatie 

van leerkrachten ervaren aan de hoge kant is. 

Tabel 2. Beschrijvende Statistieken Schaalscores
Schaal Minimum Maximum Gemiddelde SD N

Competentiebeleving schoolvaardigheden 1.11 3 2.24 .42 195
Competentiebeleving sociale acceptatie 1.10 2.95 2.46 .41 195
Algemeen gevoel van eigenwaarde 1 3 2.53 .50 195
Ervaren feedback/acceptatie leerkrachten 1.13 3 2.45 .44 195
Noot. Theoretisch minimum=1, theoretisch maximum=3.

Modelmodificatie

Voor  het  beantwoorden  van  de  onderzoeksvragen wordt  gebruik  gemaakt  van  structural 

equation modeling (SEM) met behulp van het computerprogramma Amos. De methode van 

maximum likelihood wordt gebruikt voor het schatten van de vrije parameters. In figuur 1 is 

het model met genummerde paden weergegeven. In Amos zijn bij dit model twee groepen 

aangemaakt: geïntegreerd en gesegregeerd. Er wordt gestart met een model waarin niet toe 

is  gestaan  dat  de  regressiecoëfficiënten  variëren  tussen  de  groepen  geïntegreerd  en 

gesegregeerd  (alle  paden  worden  aan  elkaar  gelijkgesteld).  Vervolgens  worden  de  paden 

losgemaakt in de volgorde van de in de inleiding beschreven verwachtingen. Dit gebeurt per 

verwachting door de betreffende paden één voor één en vervolgens tegelijkertijd los te maken, 

omdat  het  mogelijk  is  dat  dit  andere  resultaten  oplevert.  Het  losmaken  van  paden  is 

gerechtvaardigd  bij  een  significante  afname in  χ².  Wanneer  dit  het  geval  is,  kan  gesteld 

worden dat er voor het betreffende pad een verschil is tussen geïntegreerde en gesegregeerde 

leerlingen. Verder wordt gebruik gemaakt van de fit indices de NFI (goede fit >.90), RMSEA 

(acceptabele fit <.08, goede fit <.05) en GFI (hoe hoger, hoe beter de fit) om in te schatten in 

welke mate de verschillende modellen bij de data van dit onderzoek passen. 

Zoals te  zien is  in  tabel  3  heeft  het  startmodel  (M0) reeds een goede fit:  χ²(10, 

N=195)=12.88,  p=.23,  NFI=.94,  RMSEA=.04,  GFI=.98.  De  verschillende stappen  die  zijn 

gezet bij de modificatie van het model en de resultaten daarvan, zijn tevens terug te vinden in 

onderstaande tabel. Concluderend kan gesteld worden dat model M1 het beste aansluit bij de 

data:  χ²(9,  N=195)=9,  p=.44,  NFI=.96,  RMSEA=.00,  GFI=.98.  Er  wordt  dus  alleen  een 
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verschil  tussen  geïntegreerd  en  gesegregeerd  geplaatste  leerlingen  gevonden  in  de 

samenhang  tussen  de  competentiebeleving  van  schoolvaardigheden  en  de  competentie-

beleving van sociale acceptatie. De vervolganalyses zullen met model M1 worden uitgevoerd. 

Tabel 3. Modelmodificatie en Parameters voor Klassensetting

Model χ² df p ∆χ² ∆df
p of 

∆χ²
NFI RMSEA GFI

M0 Alle paden gelijkgesteld 12.88 10 .23 - - - .94 .04 .98

M1 Pad 8 vrij 9 9 .44
3

.89
1 .049 .96 .00 .98

M2 Pad 8, 9 vrij 8.28 8 .41 .72 1 .40 .96 .01 .98
M3 Pad 8, 10 vrij 8.14 8 .42 .86 1 .36 .96 .01 .98

M4 Pad 8, 9, 10 vrij 7.91 7 .34
1

.10
2 .58 .96 .03 .98

M5 Pad 8, 1 vrij 6.65 8 .58
2

.34
1 .13 .97 .00 .99

M6 Pad 8, 2 vrij 7.06 8 .53
1

.94
1 .16 .96 .00 .99

M7 Pad 8, 4 vrij 8.20 8 .41 .80 1 .37 .96 .01 .98

M8 Pad 8, 1, 2, 4 vrij 3.85 6 .70
5

.15
3 .16 .98 .00 .99

M9 Pad 8, 5 vrij 8.63 8 .38 .37 1 .54 .96 .02 .98

M10 Pad 8, 6 vrij 7.54 8 .48
1

.47
1 .23 .97 .00 .98

M11 Pad 8, 7 vrij 8.72 8 .37 .28 1 .60 .96 .02 .98

M12 Pad 8, 5, 6, 7 vrij 6.81 6 .34
2

.20
3 .53 .97 .03 .99

M13 Pad 8, 3 vrij 8.15 8 .42 .85 1 .36 .96 .01 .98

Vervolganalyses met model M1

In  figuur  2  en  3  zijn  de  ongestandaardiseerde  resultaten  voor  de  geïntegreerde  en 

gesegregeerde setting schematisch weergegeven. De rode paden en getallen zijn significant. 

In tabel 4 zijn naast deze directe effecten ook de indirecte en totale effecten opgenomen. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de covarianties en correlaties tussen de verschillende gebieden 

van de zelfwaardering. 

De  verwachting  dat  de  verschillende  gebieden  van  de  zelfwaardering  positief  met 

elkaar samenhangen, wordt door de resultaten bevestigd. Het verschil tussen de modellen 

voor de twee groepen van klassensetting is te vinden in de kleinste gevonden samenhang 

tussen  de  drie  gebieden  van  de  zelfwaardering:  de  competentiebeleving  van 

schoolvaardigheden en de competentiebeleving van sociale acceptatie. Voor de geïntegreerd 

geplaatste  leerlingen  is  deze  correlatie  significant  (.05,  p<.001,  r=.39),  voor  de 

gesegregeerde setting is de correlatie kleiner en niet-significant (.02,  p=.08,  r=.15). In de 

geïntegreerde setting hangen de competentiebeleving van sociale acceptatie en het algemeen 

gevoel  van  eigenwaarde  het  sterkst  met  elkaar  samen  (.08,  p<.001,  r=.60),  in  de 
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gesegregeerde  setting  zijn  dat  de  competentiebeleving  van  schoolvaardigheden  en  het 

algemeen gevoel van eigenwaarde (.08, p<.001, r=.48). 

Overeenkomstig de verwachting, bestaan er significante positieve directe effecten van 

ervaren  feedback  en  acceptatie  door  leerkrachten  op  de  verschillende  gebieden  van  de 

zelfwaardering. Dit effect  is  het grootst  op het algemeen gevoel van eigenwaarde (B=.47, 

p<.001) en de competentiebeleving van schoolvaardigheden (B=.45, p<.001) en het kleinst 

op de competentiebeleving van sociale acceptatie (B=.28, p<.001). Verder blijkt er inderdaad 

een  door  ervaren  feedback/acceptatie  leerkrachten  gemedieerd  effect  van  etniciteit  op  de 

zelfwaardering te zijn: er zijn kleine negatieve indirecte effecten op de competentiebeleving 

van schoolvaardigheden (B=-.07), de competentiebeleving van sociale acceptatie (B=-.05) en 

het  algemeen  gevoel  van  eigenwaarde  (B=-.08).  De  directe  effecten  van  etniciteit  op  de 

verschillende gebieden van de zelfwaardering zijn niet-significant, maar zijn in tegenstelling tot 

de  verwachting  positief.  Er  blijkt  inderdaad  een  direct  effect  van  etniciteit  op  ervaren 

feedback/acceptatie  leerkrachten  te  bestaan;  dit  effect  is  significant  en  negatief  (B=-.17, 

p<.05). 
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Figuur 2. Model M1 met ongestandaardiseerde resultaten voor geïntegreerd. 
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Figuur 3. Model M1 met ongestandaardiseerde resultaten voor gesegregeerd.
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Tabel 4. Direct Effecten, Indirecte Effecten en Totale Effecten voor Geïntegreerd en Gesegregeerd
Endogene variabelen

Feedback/acceptatie 

leerkrachten

Competentiebeleving 

schoolvaardigheden

Competentiebeleving 

sociale acceptatie

Algemeen gevoel van 

eigenwaarde
Causale variabelen B SD β B SD β B SD β B SD β

Geïntegreerd
Etniciteit
   Direct effect -.17* .07 -.15 .11 .06 .08 .04 .07 .03 .06 .08 .04
   Indirect effect .00 .00 -.07 -.05 -.05 -.04 -.08 -.06
   Totaal effect -.17 -.15 .03 .02 -.01 -.01 -.02 -.02
Feedback/acceptatie 

leerkrachten
   Direct effect - - - .45** .06 .35 .28** .06 .27 .47** .08 .38
   Indirect effect - - - - - - - -
   Totaal effect - - .45 .35 .28 .27 .47 .38

Gesegregeerd
Etniciteit
   Direct effect -.17* .07 -.16 .11 .06 .12 .04 .06 .04 .06 .08 .05
   Indirect effect .00 .00 -.07 -.08 -.05 -.05 -.08 -.07
   Totaal effect -.17 -.16 .03 .04 -.01 -.01 -.02 -.02
Feedback/acceptatie 

leerkrachten
   Direct effect - - - .45** .06 .51 .28** .06 .32 .47** .08 .41
   Indirect effect - - - - - - - -
   Totaal effect - - .45 .51 .28 .32 .47 .421
Noot. *p<.05; **p<.001 (tweezijdige toetsing). 
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Tabel 5. Covarianties en Correlaties voor Geïntegreerd en Gesegregeerd

Covariantie Correlatie

S² SD p r
Geïntegreerd

Competentiebeleving schoolvaardigheden ↔ 

competentiebeleving sociale acceptatie
.05 .02 * .39

Competentiebeleving schoolvaardigheden ↔ algemeen 

gevoel van eigenwaarde
.08 .01 * .52

Competentiebeleving sociale acceptatie ↔ algemeen 

gevoel van eigenwaarde
.08 .01 * .60

Gesegregeerd
Competentiebeleving schoolvaardigheden ↔ 

competentiebeleving sociale acceptatie
.02 .01 .08 .15

Competentiebeleving schoolvaardigheden ↔ algemeen 

gevoel van eigenwaarde
.08 .01 * .48

Competentiebeleving sociale acceptatie ↔ algemeen 

gevoel van eigenwaarde
.08 .01 * .42

Noot. *p<.001 (tweezijdige toetsing).

Tabel 6. Verklaarde Variantie (R²) in Endogene Variabelen voor Geïntegreerd en Gesegregeerd
Geïntegreerd Gesegregeerd

Ervaren feedback/acceptatie leerkrachten .02 .03
Competentiebeleving schoolvaardigheden .12 .25
Competentiebeleving sociale acceptatie .07 .10
Algemeen gevoel van eigenwaarde .14 .17

Een verklaarde variantie van .30 (30%) wordt gezien als een tevredenstellend resultaat; dat is hier 

niet het geval (zie tabel 6). Wat opvalt, is dat de verklaarde varianties groter zijn voor het model 

voor de gesegregeerde setting, dan voor het model van de geïntegreerde setting. De verklaarde 

varianties zijn het grootst voor het algemeen gevoel van eigenwaarde (R²=.14 en R²=.17) en de 

competentiebeleving  van  schoolvaardigheden  (R²=.12  en  R²=.25)  en  zeer  klein  voor  ervaren 

feedback/acceptatie leerkrachten (R²= .02 en  R²=.03). In tabel 7 zijn de ongestandaardiseerde 

varianties weergegeven. Deze zijn allemaal significant (p<.001). Deze resultaten duiden erop dat 

er  andere,  hier  niet  onderzochte  factoren,  bestaan  die  allemaal  een invloed uitoefenen  op de 

zelfwaardering. 

Tabel 7. Varianties voor Geïntegreerd en Gesegregeerd
S² SD p

Geïntegreerd
Etniciteit .09 .02 *
Ervaren feedback/acceptatie leerkrachten .11 .02 *
Competentiebeleving schoolvaardigheden .17 .03 *
Competentiebeleving sociale acceptatie .11 .02 *
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Algemeen gevoel van eigenwaarde .15 .02 *
Gesegregeerd

Etniciteit .21 .03 *
Ervaren feedback/acceptatie leerkrachten .21 .03 *
Competentiebeleving schoolvaardigheden .13 .02 *
Competentiebeleving sociale acceptatie .15 .02 *
Algemeen gevoel van eigenwaarde .23 .03 *
Noot. *p<.001 (tweezijdige toetsing).

Discussie

Gezien  het  feit  dat  leerlingen  met  leerproblemen  (Humphrey,  2002)  en  allochtone  leerlingen 

(Vollebergh, 2002; Wittebrood & Keuzenkamp, 2000) in het algemeen een verhoogd risico lopen op 

een lagere zelfwaardering en gezien de nadelige gevolgen die dit voor hen kan hebben (Elbaum & 

Vaughn, 2006), is door middel van dit onderzoek geprobeerd om meer duidelijkheid te verschaffen 

over hoe het onderwijs aan deze leerlingen het best vorm kan worden gegeven. Hiertoe werden de 

effecten  in het  voorgestelde model  (zie  figuur 1)  nader  onderzocht  en  werd bekeken of  deze 

effecten verschillend waren voor geïntegreerd en gesegregeerd geplaatste LWOO leerlingen. 

Voor  het  beantwoorden  van  de  onderzoeksvragen  is  gebruik  gemaakt  van  structural 

equation  modeling  (SEM)  met  behulp  van  het  computerprogramma  Amos.  Achtereenvolgens 

werden twee groepen aangemaakt (geïntegreerd en gesegregeerd) en werd gestart met een model 

waarin niet was toegestaan dat de regressiecoëfficiënten varieerden tussen de groepen. Vervolgens 

werden de paden losgemaakt in de volgorde van de in de inleiding beschreven verwachtingen, om 

na te gaan of er verschillende effecten bestonden voor geïntegreerd en gesegregeerd geplaatste 

leerlingen.  Het  model  waarin  het  pad  tussen  competentiebeleving  van  schoolvaardigheden  en 

competentiebeleving van sociale acceptatie werd losgemaakt, bleek het beste bij de data te passen 

en werd gebruikt voor de vervolganalyses. Nadere analyse wees uit dat in de geïntegreerde setting 

de samenhang tussen competentiebeleving van schoolvaardigheden en competentiebeleving van 

sociale acceptatie significant was, terwijl deze correlatie in de gesegregeerde setting minder sterk 

en niet-significant was. Dit resultaat kan mogelijk verklaard worden door het feit dat leerlingen met 

leerproblemen in een geïntegreerde setting onder andere meer risico lopen om dom gevonden en 

niet geaccepteerd te worden (Elen & Monstrey, 2002; Singer, 2007). Als een leerling regelmatig 

gepest wordt met het feit dat hij leerproblemen heeft, kan daardoor zijn competentiebeleving van 

schoolvaardigheden lager worden (wat weer kan leiden tot meer negatieve reacties en een lagere 

competentiebeleving van sociale acceptatie). Het risico op negatieve reacties op leerproblemen is in 

een gesegregeerde setting waarschijnlijk kleiner; het valt daar niet zo op. Sociale acceptatie heeft 

in  deze setting daardoor  mogelijk  niet  zo  zeer  met  schoolprestaties,  maar  eerder  met andere 

factoren te maken (bijvoorbeeld uiterlijke verschijning of sportieve vaardigheden).

De  overige  gevonden  effecten  waren  hetzelfde  voor  geïntegreerd  en  gesegregeerd 

geplaatste leerlingen.  Gecombineerd met  de  significante positieve directe effecten  van ervaren 

feedback en acceptatie door leerkrachten en de medieerende invloed van deze variabele op de 

verschillende  gebieden  van  de  zelfwaardering,  bieden  de  resultaten  ondersteuning  voor  de  in 

eerder onderzoek getrokken conclusie dat niet zo zeer plaatsing in één van beide settings perse, 

maar andere factoren binnen de klas doorslaggevend zijn voor de zelfwaardering van leerlingen 

met  leerproblemen  (Elbaum,  2002).  De  leerkracht  heeft  een  grote  (zo  niet  doorslaggevende) 

invloed op de zelfwaardering van de leerling (Bear et al., 1998; Elbaum, 2002). Uit dit onderzoek is 
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naar  voren  gekomen  dat  de  leerkracht  meer  invloed  heeft  op  de  competentiebeleving  van 

schoolvaardigheden  en  het  algemeen  gevoel  van  eigenwaarde  en  minder  op  de 

competentiebeleving van sociale acceptatie van de leerlingen. Een verklaring hiervoor zou kunnen 

zijn dat de competentiebeleving van sociale acceptatie niet goed direct te beïnvloeden is. Ook kan 

het zo zijn dat leerkrachten hier minder bewust mee bezig zijn dan met het stimuleren van de 

competentiebeleving van schoolvaardigheden en het algemeen gevoel  van eigenwaarde van de 

leerlingen. 

De directe effecten van etniciteit op de verschillende gebieden van de zelfwaardering zijn 

niet-significant, maar zijn in tegenstelling tot de verwachting positief. Het blijkt dat er over het 

algemeen geen verschillen zijn in de zelfwaardering van autochtone en allochtone leerlingen. Als er 

al effecten zijn, dan wijzen die erop dat  de zelfwaardering van allochtone leerlingen iets beter is 

dan  die  van  autochtone  leerlingen.  Uit  eerder  onderzoek  (Vollebergh,  2002;  Wittebrood  & 

Keuzenkamp, 2000) kwam het tegenovergestelde naar voren, namelijk dat allochtone leerlingen 

een  verhoogd  risico  hebben  op  zowel  externaliserende  als  internaliserende  problemen  (onder 

andere een lager welbevinden). Een mogelijke verklaring voor de resultaten kan zijn dat er op de 

drie scholen een positief klimaat heerst, waarin etniciteit nauwelijks een rol speelt. Ook het feit dat 

de scholen in de regio van een middelgrote stad liggen, kan andere effecten op hebben geleverd 

dan wanneer de scholen in een grote stad hadden gelegen. Het feit  dat er  sprake is van een 

positief klimaat op de scholen, wordt ondersteund door het gegeven dat de gemiddelde scores op 

de verschillende schalen van de vragenlijst aan de hoge (positieve) kant waren. 

 Het  verwachte  directe  effect  van  etniciteit  op  ervaren  feedback/acceptatie  leerkrachten 

bleek significant en negatief te zijn; allochtone leerlingen ervaren minder feedback en acceptatie 

van leerkrachten dan autochtone leerlingen. Er zijn twee manieren om dit resultaat te verklaren. 

Ten  eerste  kan  het  zo  zijn  dat  allochtone  leerlingen  daadwerkelijk  minder  feedback  van 

leerkrachten ontvangen en minder  door  hen worden geaccepteerd.  Eerder  onderzoek (Casteel, 

1996; Pigott & Cowen, 2000) heeft uitgewezen dat leerkrachten allochtone leerlingen inderdaad 

anders kunnen behandelen dan autochtone leerlingen. Het is echter ook mogelijk dat allochtone 

leerlingen dezelfde mate van feedback en acceptatie van leerkrachten ontvangen, maar dat zij dit 

niet zo beleven. Onderzoek heeft uitgewezen dat de percepties van leerlingen van het gedrag van 

hun leerkracht beïnvloed worden door hun culturele achtergrond (Brok et al.,  2002, 2003). De 

verschillende gebieden van de zelfwaardering bleken,  in  lijn met  de  verwachtingen en met  de 

resultaten van eerder onderzoek (Treffers et al., 2002), positief met elkaar samen te hangen.

De  in  dit  onderzoek  gevonden  verklaarde  varianties  in  de  endogene  variabelen  waren 

relatief klein. Voor de gesegregeerde setting waren ze groter dan voor de geïntegreerde setting. 

Het  hoogste  percentage  verklaarde  variantie  werd  gevonden  voor  het  algemeen  gevoel  van 

eigenwaarde  en  de  competentiebeleving  van  schoolvaardigheden.  De  ongestandaardiseerde 

varianties waren allemaal significant. Deze resultaten duiden erop dat, naast de variabelen die in 

dit onderzoek zijn opgenomen, meer factoren van invloed zijn op de zelfwaardering van leerlingen 

met leerproblemen. 

Kanttekeningen en conclusies

Bij dit onderzoek zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats wordt niet voldaan 

aan  de  bij  structural  equation  modeling  vereiste  onafhankelijkheid  van  observaties,  omdat  de 
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leerlingen bij  elkaar  in  de  klas  en  op  school  zitten.  Een  multi-level  analyse  is  hiervoor  meer 

geschikt. Omdat dit onderzoek een oriënterend uitgangspunt had en structural equation modeling 

daarvoor wel geschikt is, is aan deze analysemethode de voorkeur gegeven. Toekomstig onderzoek 

zou gebruik kunnen maken van een diepgaandere multi-level analyse. Een tweede kanttekening bij 

dit onderzoek is dat er slechts een paar allochtone geïntegreerd geplaatste leerlingen deelnamen. 

Doordat  deze  groep  zo  klein  is,  is  het  mogelijk  dat  de  hier  gevonden  effecten  er  in  een 

grootschaliger vervolgonderzoek anders uitzien of dat er significante effecten worden gevonden die 

in  dit  onderzoek niet  naar voren komen. Ten slotte is er  een meer algemene kanttekening te 

plaatsen bij de techniek van structural equation modeling. Er is in het proces een relatief grote rol 

van de voorkeuren en interpretaties van de onderzoeker. 

Door middel van dit onderzoek werd geprobeerd om meer duidelijkheid te verschaffen over 

hoe het onderwijs aan leerlingen met leerproblemen, specifiek LWOO leerlingen, het best vorm kan 

worden gegeven om hun zelfwaardering zo optimaal mogelijk te stimuleren. Hierbij werd rekening 

gehouden met de rol van de leerkracht en van de etniciteit van de leerling. Geconcludeerd kan 

worden dat het voor leerlingen met leerproblemen niet zoveel uitmaakt of ze in een geïntegreerde 

of in een gesegregeerde klas worden geplaatst. Wel blijkt de leraar een belangrijke invloed op de 

zelfwaardering te hebben; hoe meer feedback een leerling ervaart en hoe meer hij of zij zich door 

leerkrachten geaccepteerd voelt, hoe beter de zelfwaardering. Daarnaast komen uit dit onderzoek 

aanwijzingen naar voren dat allochtone leerlingen door hun leerkrachten anders behandeld worden 

dan  autochtone  leerlingen.  Het  kan  echter  ook  zo  zijn  dat  allochtone  leerlingen  dit  alleen  zo 

ervaren. Gerichter onderzoek naar hoe het komt dat allochtone leerlingen minder feedback en 

acceptatie van leerkrachten ervaren,  zou kunnen helpen om het onderwijs  aan deze leerlingen 

beter  vorm te  geven.  De  in  dit  onderzoek  gevonden resultaten duiden  erop dat  er,  naast  de 

variabelen  die  in  dit  onderzoek  zijn  opgenomen,  nog  meer  factoren  van  invloed  zijn  op  de 

zelfwaardering van leerlingen met leerproblemen. Het is daarom aan te bevelen om in toekomstig 

onderzoek meer van deze factoren op te nemen.
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Bijlagen

1. Criteria voor het verkrijgen van een LWOO-indicatie

2. Vragenlijst

1. Criteria voor het verkrijgen van een LWOO-indicatie 

Bij de toelaatbaarheidbepaling LWOO staan drie leerling kenmerken centraal:

1. Leerachterstand op de volgende gebieden,

-technisch lezen

-begrijpend lezen

-spellen

-rekenen/wiskunde

Er  dient  sprake  te  zijn  van  een  achterstand  van  1,5  tot  3  jaar  op  twee  domeinen, 

waaronder in ieder geval rekenen of begrijpend lezen. De combinatie technisch lezen en 

spellen is hierop een uitzondering.

2. Cognitieve capaciteiten (IQ)

Bij een IQ tussen de 75 en 90 dient er sprake te zijn van een leerachterstand van minimaal 

anderhalf  jaar in twee of meer van de eerder genoemde domeinen, waaronder in ieder 

geval rekenen of begrijpen lezen. Bij een IQ tussen 91 en 120 dient er daarnaast sprake te 

zijn van sociaal-emotionele problematiek die van invloed is op de leerprestaties.

3. Sociaal-emotioneel functioneren, waarbij met name de volgende aspecten bekeken worden,

-faalangst

-prestatiemotivatie

-emotionele instabiliteit

Er  dient  sprake  te  zijn  van  sociaal-emotionele  problematiek  die  van  invloed  is  op  de 

leerprestaties.

Er dient altijd sprake te zijn van minimaal twee van de drie hierboven genoemde kenmerken. 
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2. Vragenlijst

Vragenlijst

Voor je ligt een vragenlijst over school. Het is geen toets, je krijgt er geen cijfer voor en er 

zijn geen goede of foute antwoorden. Je hoeft je naam niet in te vullen, dus niemand weet 

straks welke antwoorden jij hebt gegeven. Vul dus steeds gewoon in wat je denkt of vindt. 

Denk niet te lang na. 

Lees steeds eerst de zin en probeer dan te kiezen uit ‘dat is zo’ of ‘dat is niet zo’. Als je het 

echt niet weet, kruis dan het vakje ‘dat weet ik niet’ aan. Je mag per zin steeds maar één hokje 

aankruisen. Vul alle vragen in, sla er geen over. Hieronder zie je een voorbeeld.

Dat is zo Dat weet 

ik niet

Dat is 

niet zo
Ik ben benieuwd waar de vragen over zullen 

gaan!
□ □

Als je een woord of zin niet snapt of een andere vraag hebt, steek dan je vinger op. 

Vul nu eerst dit in:

School:………………………………………………………………………………………………………………………….

Klas & leerweg: …………………………………………………………………………………………………………….

Leeftijd: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………….

Ik ben een jongen/meisje:………………………………………………………………………………………………..

Opleiding van mijn moeder: ……………………………………………………………………………………………

Opleiding van mijn vader: ………………………………………………………………………………………………

Beroep van mijn moeder: ………………………………………………………………………………………………..

Beroep van mijn vader: …………………………………………………………………………………………………..

Geboorteland van mijn moeder: ………………………………………………………………………………………

Geboorteland van mijn vader: …………………………………………………………………………………………

Mijn geboorteland: ………………………………………………………………………………………………………...

Nu mag je verder gaan op de volgende bladzijdes, succes!

Dat is zo Dat weet Dat is 
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ik niet niet zo
1. Ik vind mezelf even slim als leeftijdsgenootjes. □ □ □
2. Ik word niet gauw aardig gevonden door 

klasgenootjes.
□ □ □

3. Ik ben tevreden over de manier waarop ik leef. □ □ □
4. Ik doe er vaak lang over om mijn huiswerk af te 

krijgen.
□ □ □

5. Ik voel mij in onze klas er een beetje buiten 

staan.
□ □ □

6. Ik krijg vaak complimentjes van leraren. □ □ □
7. Ik heb niet zoveel vrienden in mijn klas. □ □ □
8. Ik heb vaak een hekel aan mezelf. □ □ □
9. Ik vind dat ik best goed ben op school. □ □ □
10

.

Ik heb wel eens het gevoel dat anderen uit mijn 

klas het vervelend vinden als ik erbij ben.
□ □ □

11. Met de meeste leraren kan ik goed opschieten. □ □ □
12

.

Als ik een proefwerk moet maken, dan heb ik 

vooraf meestal het gevoel dat ik het wel kan.
□ □ □

13

.

Leraren zeggen vaak dat ik mijn werk niet goed 

heb gedaan.
□ □ □

14

.

Ik geloof dat anderen stiekem over mij praten. □ □ □

15

.

Ik vind het vaak moeilijk om het goede antwoord 

te bedenken als de leraar iets vraagt.
□ □ □

16

.

Ik word door weinig mensen in mijn klas aardig 

gevonden.
□ □ □

17

.

Op school ga ik veel met mijn klasgenootjes om. □ □ □

18

.

Ik denk vaak dat ik niet zo intelligent ben. □ □ □

Dat is zo Dat weet 

ik niet

Dat is 

niet zo
19

.

De meeste leraren zijn aardiger tegen mijn 

klasgenootjes dan tegen mij.
□ □ □

20

.

Ik ben best tevreden met mezelf. □ □ □

21

.

Ik ben best wel populair bij mijn klasgenootjes. □ □ □
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22

.

Als ik goed geleerd heb voor een proefwerk, 

denk ik meestal dat het wel zal lukken.
□ □ □

23

.

Ik zou vaak liever iemand anders zijn. □ □ □

24

.

Ik word vaak gepest door klasgenootjes. □ □ □

25

.

Ik denk dat andere jongens en meisjes gelukkiger 

zijn dan ik.
□ □ □

26

.

Ik maak mijn huiswerk meestal goed. □ □ □

27

.

Ik zou willen dat ik door meer klasgenootjes 

geaccepteerd werd.
□ □ □

28

.

De anderen uit de klas lachen me vaak uit. □ □ □

29

.

De meeste klasgenootjes gaan leuker met elkaar 

om dan met mij.
□ □ □

30

.

Ik maak mijn werk voor school vaak slordig. □ □ □

31

.

Ik vind het moeilijk de hele les mijn hoofd bij 

mij werk te houden
□ □ □

32

.

Ik denk dat anderen uit de klas vaak vervelende 

dingen over mij zeggen.
□ □ □

33

.

Ik vind dat we met aardige jongens/meisjes in de 

klas zitten.
□ □ □

34

.

Ik zou willen dat ik anders was. □ □ □

35

.

Ik heb vaak het gevoel dat alles me mislukt. □ □ □

36
.

Ik vind weinig van mijn klasgenootjes echt 
aardig.

□ □ □
Dat is zo Dat weet 

ik niet

Dat is 

niet zo
37

.

Ik kan in de klas goed mijn hoofd bij het werk 

houden.
□ □ □

38

.

Ik ben vaak ongerust over wat voor cijfers ik 

haal.
□ □ □

39

.

Ik heb in deze klas weinig vrienden of 

vriendinnen.
□ □ □

40

.

Bij de meeste leraren voel ik me goed op mijn 

gemak.
□ □ □
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41

.

Op school kan ik makkelijk vrienden of 

vriendinnen maken.
□ □ □

42

.

Als ik in de klas werk moet maken, kan ik mijn 

gedachten er goed bijhouden.
□ □ □

43

.

Als ik klasgenootjes vraag of ze me willen 

helpen, dan zijn er genoeg die dat doen.
□ □ □

44

.

Als ik een proefwerk gemaakt heb, denk ik 

meestal dat ik het wel goed gedaan heb.
□ □ □

45

.

De meeste leraren gaan niet op een prettige 

manier met mij om.
□ □ □

46

.

Ik ben vaak teleurgesteld in mezelf. □ □ □

47

.

Leraren worden vaak ongeduldig als ze iets aan 

mij moeten uitleggen.
□ □ □

48

.

Ik kan gemakkelijk aan mijn huiswerk blijven 

werken.
□ □ □

49

.

Vlak voordat ik een proefwerk krijg, ben ik bang 

dat ik door de zenuwen iets zal vergeten.
□ □ □

50

.

Ik voel me in de klas vaak eenzaam. □ □ □

51

.

Ik vind dat de meeste leraren me goed helpen als 

ik moeilijkheden heb met mijn werk.
□ □ □

52

.

Ik denk vaak dat ik niks waard ben. □ □ □

Dat is zo Dat weet 

ik niet 

Dat is 

niet zo
53

.

Als ik mijn werk goed geleerd heb, voel ik me 

meestal zeker van mezelf als ik er een vraag over 

moet beantwoorden.

□ □ □

54

.

Ik voel me goed op mijn gemak bij mijn 

klasgenootjes.
□ □ □

55

.

Bij een proefwerk ben ik meestal rustig en kan ik 

met aandacht werken.
□ □ □

56

.

Ik vind dat de meeste van mijn klasgenootjes 

prettig met mij omgaan.
□ □ □

Dit is het einde van de vragenlijst, bedankt voor het invullen!
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