
Running head: VOOROORDELEN SES EN SCHOOLADVIEZEN 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Vooroordelen van Basisschoolleerkrachten over de SES van Leerlingen en Schooladviezen  

Marloes van Weeghel (5693268) 

Universiteit Utrecht 

 

 

 

 

Master’s Thesis Educational Sciences (201600025) 

 

 

 

 

Marloes van Weeghel 

Universiteit Utrecht, 8 juni 2020 

Onder begeleiding van Dr. Lisette Hornstra 

Tweede lezer: Dr. Barbara Flunger 

Te bereiken op: m.a.weeghel@students.uu.nl  

 

mailto:m.a.weeghel@students.uu.nl


VOOROORDELEN SES EN SCHOOLADVIEZEN 2 

Samenvatting 

In dit onderzoek werd de samenhang tussen de vooroordelen van leerkrachten met 

betrekking tot de sociaaleconomische status (SES) van basisschoolleerlingen en de 

schooladviezen die leerkrachten geven aan deze leerlingen onderzocht. Daarnaast werd de 

samenhang tussen de gemiddelde SES van de populatie van de school waarop leerkrachten 

werkzaam zijn en schooladviezen in dit onderzoek meegenomen. De gehanteerde steekproef 

had een omvang van 73 leerkrachten. Er werd door middel van een experimentele vignette 

study onderzocht of leerkrachten lagere schooladviezen gaven aan een leerling met een lage 

SES vergeleken met een leerling met een hoge SES. Middels een Implicit Association Test 

(IAT) werden de vooroordelen van leerkrachten impliciet gemeten om na te gaan in hoeverre 

vooroordelen effect hadden op de gegeven schooladviezen. Uit het huidige onderzoek is 

gebleken dat leerkrachten gemiddeld een relatieve voorkeur hebben voor leerlingen met een 

hoge SES en dat zij gemiddeld een negatieve impliciete houding hebben ten opzichte van 

leerlingen met een lage SES. Deze vooroordelen vertoonden geen samenhang met de 

schooladviezen. Daarnaast bleek de SES van de schoolpopulatie tevens geen invloed te 

hebben op de schooladviezen.  
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Kansenongelijkheid in het onderwijs is een actueel en relevant thema in onze 

samenleving (Inspectie van het Onderwijs, 2018). Hierbij gaat onder meer aandacht uit naar 

de invloed van de sociaaleconomische status (SES) van leerlingen op hun onderwijsloopbaan. 

De Inspectie van het Onderwijs (2018) heeft reeds vastgesteld dat de SES van leerlingen een 

directe rol kan spelen in de totstandkoming van het schooladvies dat leerlingen voor de 

overgang van het basis- naar het middelbaar onderwijs ontvangen. Leerlingen van 

laagopgeleide ouders zouden, ongeacht hun prestaties, anders worden gewaardeerd dan 

leerlingen uit hogere sociale milieus (Inspectie van het Onderwijs, 2018). Zo ontvangen 

leerlingen met een lage SES eerder een laag schooladvies dan leerlingen met een hoge SES, 

ook wanneer zij gelijkwaardig presteren (Chzhen, Rees, Gromada, Cuesta, & Brukauf, 2018; 

Inspectie van het Onderwijs, 2018). In Nederland wordt een middelbaar onderwijssysteem 

met vijf hiërarchische tracks gehanteerd (De Boer, Bosker, & Van der Werf, 2010). In dit 

onderwijssysteem is het advies dat de leerkracht geeft leidend voor de leerroute die de leerling 

in het middelbaar onderwijs daadwerkelijk zal gaan volgen (Glock, 2012; PO-Raad & VO-

Raad, 2019). Het schooladvies is zodoende bepalend voor de verdere onderwijsloopbaan van 

een leerling. Het verdelen van leerlingen over verschillende leerroutes, kan in het middelbaar 

onderwijs tevens een negatief effect hebben op de prestaties van leerlingen die lagere 

leerroutes volgen en kan uiteindelijk leiden tot verdere vergroting van de ongelijkheid in het 

onderwijs (Driessen, Sleegers, & Smit, 2008; Hanushek & Wößmann, 2006; Kao & 

Thompson, 2003). Dustmann (2004) stelt daarnaast dat de keuzes die vroeg in de 

onderwijsloopbaan van de leerling worden gemaakt effect hebben op de keuzemogelijkheden 

die de leerling later in zijn of haar loopbaan heeft. Een objectief advies, waarin vooroordelen 

van leerkrachten geen rol spelen, is zodoende wenselijk.  

Dit onderzoek heeft als doel te achterhalen in hoeverre vooroordelen ten opzichte van 

leerlingen met een lage SES een verklaring vormen voor de lagere schooladviezen van deze 
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leerlingen in vergelijking met leerlingen met een hogere SES, wanneer de prestaties van deze 

leerlingen gelijkwaardig zijn. Daarnaast wordt onderzocht of de SES van de populatie van de 

scholen waarop de leerkrachten werkzaam zijn de schooladviezen die worden gegeven door 

leerkrachten zou kunnen beïnvloeden. 

Hoewel eerdere studies hebben aangetoond dat SES een effect heeft op 

schooladviezen, is er tot op heden nauwelijks onderzoek uitgevoerd naar de rol van 

vooroordelen van leerkrachten jegens de SES van hun leerlingen bij de totstandkoming van 

het schooladvies. Omdat het schooladvies zo bepalend is voor de verdere schoolloopbaan van 

de leerlingen, is het van belang om te onderzoeken welke rol vooroordelen van de leerkracht 

hierbij mogelijk spelen. Ook hierbij speelt de gewenste objectiviteit bij de totstandkoming van 

het schooladvies een rol. Deze objectiviteit komt in het gedrang wanneer de adviezen 

beïnvloed worden door de SES van de school en dit eventuele verband dient om deze reden 

onderzocht te worden. 

 SES en schooladviezen. Basisschoolleerkrachten geven hun leerlingen een 

schooladvies bij de overgang van het basisonderwijs naar één van de leerroutes in het 

voortgezet onderwijs. De Boer et al. (2010) definiëren het schooladvies als de verwachtingen 

die een basisschoolleerkracht heeft met betrekking tot de toekomstige prestaties van een 

leerling in het voortgezet onderwijs. Uit onderzoek van Boone en Van Houtte (2013) blijkt 

dat schooladviezen hoofdzakelijk worden bepaald door de prestaties van leerlingen. Er is 

echter een klein deel van de variantie in schooladviezen dat verklaard wordt door andere 

factoren, waaronder de SES van leerlingen (Chzhen et al., 2018; Inspectie van het Onderwijs, 

2018, Van Leest, Hornstra, Van Tartwijk, & Van de Pol, 2020).  

Het concept SES wordt in de literatuur op verscheidene manieren gedefinieerd. 

Wanneer gekeken wordt naar de SES van leerlingen wordt er vaak verwezen naar een 

combinatie van ten minste drie belangrijke factoren: het inkomen van de ouders van de 
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leerling, de onderwijsachtergrond van deze ouders en hun huidige beroep (Sirin, 2005). In het 

huidige onderzoek wordt met name gefocust op de onderwijsachtergrond van de ouders als 

indicator van de SES van de leerling. Volgens Galobardes, Shaw, Lawlor, Lynch, & Smith 

(2006) wordt deze belangrijke indicator in diverse onderzoeken veelvuldig gebruikt als 

voorspeller van SES, omdat het construct relatief eenvoudig te meten is in vragenlijsten die 

door participanten zelf worden ingevuld. Bovendien stellen Galobardes et al. (2006) dat de 

onderwijsachtergrond van een persoon een indicator is voor zijn of haar toekomstige 

carrièrepad en bijbehorend inkomen.  

Uit onderzoek van Boocock (in White, 1982) blijkt dat SES de meest krachtige 

voorspeller is als het gaat om schoolprestaties. Leerlingen uit families met een hoge SES 

doorlopen hun onderwijsloopbaan doorgaans met meer succes dan leerlingen uit families met 

een lage SES (Maaz, Trautwein, Lüdtke, & Baumert, 2008; White, 1982). Dit komt echter 

niet alleen door het verschil in prestaties tussen leerlingen met een hogere en lagere SES. Uit 

diverse onderzoeken bleek namelijk dat vooroordelen van leerkrachten ten aanzien van de 

SES van leerlingen sterk meewegen in beoordelingen van deze leerlingen, sterker dan door 

overige achtergrondfactoren, zoals geslacht of etniciteit (Driessen et al., 2008; Oudman, Van 

de Pol, Bakker, Moerbeek & Van Gog, 2018; Ready & Wright, 2011).  

Uit onderzoek van Boone en Van Houtte (2013), uitgevoerd in Vlaanderen, is 

gebleken dat leerkrachten de schoolprestaties van een leerling het zwaarst laten meewegen in 

het schooladvies. Naast deze scores en uitslagen laten zij leerlingkwaliteiten zoals 

zelfvertrouwen, punctualiteit in het werk en het kunnen plannen zwaar meewegen in het 

beoordelen van de bekwaamheid van hun leerlingen. Bourdieu (in Boone & Van Houtte, 

2013) stelt dat leerlingen afkomstig uit gezinnen die behoren tot de middenklasse of een 

hogere sociale klasse deze vaardigheden in de thuissituatie verwerven. Dit zou ervoor kunnen 

zorgen dat leerlingen uit lagere sociaaleconomische groepen een lager schooladvies 
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ontvangen. Echter, eventuele vooroordelen van leerkrachten met betrekking tot SES zouden 

een andere mogelijke verklaring kunnen vormen voor dit verschil in schooladviezen. 

Vooroordelen. Het is nog onduidelijk in hoeverre vooroordelen van leerkrachten een 

rol spelen in de totstandkoming van het advies. Het concept vooroordeel kan gedefinieerd 

worden als de houdingen en gevoelens die een persoon heeft ten aanzien van een persoon of 

specifieke groep. Vooroordelen worden automatisch opgeroepen als de persoon of groep in 

beeld is en vloeien vaak voort uit stereotypen (Glock, Krolak-Schwerdt, & Hörstermann, 

2016; Peterson, Rubie-Davis, Osborne, & Sibley, 2016). Uit onderzoek van Krolak-Schwerdt, 

Pit-ten Cate en Hörstermann (2018) is gebleken dat leerkrachten al vanaf het begin van hun 

carrière specifieke stereotypen en vooroordelen gerelateerd aan de sociale achtergrond van 

groepen leerlingen meenemen in hun oordelen over individuele leerlingen.  

In het huidige onderzoek worden de eventuele vooroordelen van leerkrachten op 

impliciete wijze gemeten, daar het een sociaal gevoelig onderwerp betreft. Volgens Pit-ten 

Cate en Glock (2018) is het mogelijk dat participanten tijdens hun deelname aan het 

onderzoek sociaal wenselijk handelen of antwoorden, wanneer expliciete meetmethoden zoals 

vragenlijsten worden gehanteerd. Om deze reden worden de vooroordelen van leerkrachten 

met betrekking tot de SES van leerlingen gemeten door middel van een Implicit Association 

Test (IAT), de meest gebruikte en meest gevalideerde test om vooroordelen op impliciete 

wijze te meten (Maina, Belton, Ginzberg, Singh, & Johnson, 2017).  

Er is reeds onderzoek gedaan naar de samenhang tussen impliciete vooroordelen en 

verschillende uitkomsten. Zo toont onderzoek van Van den Bergh, Denessen, Hornstra, 

Voeten en Holland (2010) aan dat impliciet gemeten vooroordelen ten aanzien van de 

etniciteit van leerlingen kunnen zorgen voor een verschil in verwachtingen van leerkrachten 

over hun leerlingen. Daaropvolgend hebben Kumar, Karabenick en Burgoon (2015) 

onderzocht in hoeverre er een verband is tussen impliciete vooroordelen van autochtone 
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leerkrachten jegens leerlingen uit etnische minderheidsgroepen en het leerkrachthandelen in 

de klas. Zij stellen dat negatieve impliciete vooroordelen kunnen zorgen voor negatiever 

leerkrachtgedrag in de klas. Tot slot hebben Nürnberger, Nerb, Schmitz, Keller en Sütterlin 

(2016) reeds onderzoek gedaan naar de invloed van impliciete vooroordelen van leerkrachten 

in opleiding met betrekking tot het geslacht van leerlingen op de schooladviezen die zij 

geven. Het ging hierbij om het Duitse schoolsysteem, waarbij aan de hand van vignetten met 

fictieve leerlingbeschrijvingen de keuze moest worden gemaakt tussen een track gericht op 

wiskunde en wetenschap, of een track gericht op taal. Leerkrachten (in opleiding) bleken 

impliciete vooroordelen te hebben die ervoor zorgden dat zij de jongens eerder de wiskundige 

track adviseerden en meisjes de talige track.  

Uit eerdere studies blijkt dat vooroordelen invloed kunnen hebben op verwachtingen 

van leerkrachten, de wijze waarop zij handelen en daarnaast ook op de schooladviezen die zij 

geven. Leerkrachten hebben de eerder onderzochte (negatieve) vooroordelen niet alleen ten 

aanzien van de etniciteit of het geslacht van leerlingen, zij hebben tevens vooroordelen waar 

het gaat om leerlingen met een lage SES (Pit-ten Cate & Glock, 2018). Het is echter nog 

onbekend in hoeverre deze specifieke vooroordelen met betrekking tot SES samenhangen met 

de schooladviezen die leerkrachten aan leerlingen geven.  

SES van de school. Zoals eerder beschreven, kan een aantal factoren een rol spelen bij de 

totstandkoming van het schooladvies. Een mogelijke factor die van invloed zou kunnen zijn 

op de totstandkoming van het schooladvies is de gemiddelde SES van de populatie op de 

school waar leerkrachten werkzaam zijn. Dit zou voort kunnen komen uit de verschillende 

referentiekaders die leerkrachten hanteren, afhankelijk van de schoolomgeving waarin zij 

werkzaam zijn. Zo vonden Auwarter en Aruguete (2008) dat leerkrachten die van mening zijn 

dat de SES van leerlingen een voorspeller is van de prestaties van deze leerlingen, zich 

ineffectief voelen als zij veelvuldig aan het werk zijn in een klas met leerlingen met een lage 
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SES. Deze visie en het bijkomende gevoel kunnen leiden tot minder inspanning tijdens het 

lesgeven en uiteindelijk tot lagere resultaten van deze leerlingen (Auwarter & Aruguete, 

2008). Dit zou mogelijk van invloed kunnen zijn op de schooladviezen.  

De SES van een school wordt bepaald door de sociaaleconomische status van de 

leerlingpopulatie die de school bezoekt, welke verband houdt met de wijk waarin de school 

staat (Cunningham & Sanzo, 2002). Uit onderzoek van Solomon, Battistich en Hom (1996) is 

gebleken dat leerkrachten leerlingen op een lage SES-school als minder vaardig beschouwen, 

zelfs als deze leerlingen op hetzelfde niveau presteren als leerlingen op andere scholen met 

een hogere SES. Daarentegen lieten andere onderzoeken zien dat wanneer de meeste 

leerlingen in een klas zwak presteren, de leerlingen die beter scoren dan hun klasgenoten 

eerder een hoger schooladvies ontvangen dan leerlingen in een klas waar het gemiddelde 

hoger ligt (Driessen, Doesborgh, Ledoux en Van der Veen, 2003; Timmermans, Kuyper, & 

Van der Werf, 2015). Boone, Thys, Van Avermaet en Van Houtte (2018) vonden geen 

invloed van de sociaaleconomische samenstelling van de klas waar leerkrachten werkzaam 

zijn op de schooladviezen. Zij plaatsten hierbij de kanttekening dat het onderzoek is 

uitgevoerd in Vlaanderen, waar het schooladvies niet leidend is voor de uiteindelijke 

plaatsing. In het Nederlandse onderwijssysteem is dit wel het geval. De SES van de school 

zou zodoende in het huidig onderzoek wel van invloed kunnen zijn op het referentiekader en 

daardoor op de verwachtingen van leerkrachten. Dit zou mogelijk een uitwerking kunnen 

hebben op de adviezen die leerkrachten geven. 

Huidig onderzoek. Dit experimentele onderzoek had als doel de volgende 

onderzoeksvragen te beantwoorden: a) Is er een verschil tussen de schooladviezen die worden 

gegeven aan basisschoolleerlingen met een hoge SES en basisschoolleerlingen met een lage 

SES? b) In hoeverre is er samenhang tussen de vooroordelen van leerkrachten met betrekking 

tot de SES van basisschoolleerlingen en de schooladviezen van deze leerlingen? c) In 
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hoeverre is er samenhang tussen de SES van de populatie op de school waar leerkrachten 

werkzaam zijn en de schooladviezen die zij aan leerlingen verstrekken?  

Allereerst werd verwacht dat leerkrachten een lager schooladvies geven wanneer een 

leerling een lagere SES heeft dan wanneer een leerling een hogere SES heeft. Uit onderzoek 

is namelijk reeds gebleken dat leerlingen met een lagere SES bij gelijkwaardige prestaties 

eerder een lager schooladvies ontvangen dan leerlingen met een hogere SES (Chzhen et al., 

2018; Inspectie van het Onderwijs, 2018; Van Leest et al., 2020). Naar verwachting wordt dit 

effect sterker wanneer deze leerkrachten sterkere negatieve impliciete vooroordelen hebben 

ten opzichte van leerlingen met een lage SES. Onderzoek van Pit-ten Cate en Glock (2018) 

heeft aangetoond dat leerkrachten positieve impliciete vooroordelen hebben ten opzichte van 

leerlingen met een hoge SES, en negatieve impliciete vooroordelen ten opzichte van 

leerlingen met een lage SES. Onderzoek van Van den Bergh et al. (2010) heeft reeds 

aangetoond dat negatieve vooroordelen van leerkrachten ten opzichte van leerlingen met een 

migratieachtergrond kunnen leiden tot een lagere beoordeling van deze leerlingen. Op basis 

van deze eerdere studies werd in de huidige studie verwacht dat wanneer leerkrachten moeten 

inschatten in hoeverre een vmbo- of een havo-advies zou passen bij de fictieve leerling in het 

onderzoek, zij mogelijk eerder geneigd zijn een vmbo-advies te laag vinden voor een leerling 

met een hoge SES en een havo-advies te hoog voor een leerling met een lage SES. Verwacht 

werd dus dat de in het huidige onderzoek aanwezige vooroordelen ten aanzien van de SES 

van leerlingen daadwerkelijk een rol spelen bij de totstandkoming van de schooladviezen aan 

het einde van de basisschoolloopbaan. Tot slot werd er wegens tegenstrijdige 

onderzoeksresultaten uit eerder onderzoek naar de SES van de schoolpopulatie en de invloed 

hiervan op verwachtingen van leerkrachten en schooladviezen geen hypothese geformuleerd 

voor de laatste onderzoeksvraag.  

Methode 
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Design 

 Het huidige onderzoek kan getypeerd worden als een kwantitatief en experimenteel 

onderzoek op basis van vignetten. De participanten werden in het huidige experimentele 

onderzoek verdeeld over twee condities: een hoge SES-conditie en een lage SES-conditie. 

Door de SES in de vignetten te variëren konden de resultaten van de verschillende condities 

met elkaar worden vergeleken. De participanten werden willekeurig aan één van beide 

condities toegewezen.  

De ecologische validiteit van het huidige onderzoek is door het gebruik van vignetten 

met fictieve leerlingbeschrijvingen beperkt, omdat de omstandigheden bij het 

schooladviesproces complexer zijn wanneer het gaat om authentieke leerlingen. Het is van 

belang om hier rekening mee te houden bij het toepassen van de resultaten in de 

schoolomgeving (Field, 2013). Door middel van de twee experimentele condities in het 

between-subject design waarin leerkrachten participeerden was het voor de onderzoekers toch 

mogelijk om causale relaties te onderzoeken. 

Participanten 

 Aan dit onderzoek hebben in totaal 73 participanten deelgenomen, waarvan 10 

mannen en 63 vrouwen. Op basis van een a priori poweranalyse kan gesteld worden dat dit 

aantal voldoende is om de power in dit onderzoek te waarborgen. De poweranalyse is vooraf 

uitgevoerd in het statistische programma G*Power, waarbij werd uitgegaan van een 

MANOVA-analyse met een veronderstelde power van 0.80 en een effectgrootte van 0.20. Er is 

gekozen voor een verwachte effectgrootte van 0.20 op basis van eerder uitgevoerde, 

vergelijkbare onderzoeken (Glock, Krolak-Schwerdt & Hörstermann, 2016; Glock, Kovacs, 

& Pit‐ten Cate, 2019).  

De participanten in dit onderzoek waren allen tussen de 21 en 63 jaar oud (M = 35.1 

jaar, SD = 12.8 jaar). De participanten hadden allen hun lesbevoegdheid voor het 
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basisonderwijs. Het aantal jaren ervaring varieerde van 0 tot 40 jaar (M = 10.4 jaar, SD = 10.7 

jaar). De participanten werden geselecteerd middels twee steekproefmethoden. Allereerst 

werd de zogenoemde clustersteekproefmethode geraadpleegd, waarbij binnen 2 

scholenstichtingen alle scholenteams werden benaderd voor deelname aan het onderzoek. 

Daarnaast werd gebruik gemaakt van een gemakssteekproef. Diverse social media-kanalen 

werden hiervoor benut. Op deze social media-kanalen werd een wervingstekst met link naar 

de online onderzoeksomgeving geplaatst, om een groter aantal Nederlandse 

basisschoolleerkrachten te bereiken. 

Instrumenten 

Schooladviezen. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van vignetten om te 

achterhalen welke adviezen leerkrachten leerlingen met een verschillende SES zouden geven 

(Bijlage A). Een vignet is een korte, secuur opgestelde omschrijving van een situatie, object 

of persoon, waarin een combinatie van kenmerken wordt gepresenteerd (Atzmüller & Steiner, 

2010). De gebruikte vignetten voldeden aan de criteria die zijn opgesteld door Evans et al. 

(2015). Zo waren de vignetten zo helder en kort mogelijk geformuleerd, werd een zo 

authentiek mogelijk profiel van een leerling geschetst en werden de vignetten vooraf 

gereviseerd door ervaren leerkrachten die vervolgens niet zouden deelnemen aan het 

onderzoek. In het huidige onderzoek werden vignetten gebruikt van leerlingen waarbij op 

basis van het scoreprofiel twijfel bestond over het te geven advies. In het onderzoek van Pit-

ten Cate en Glock (2018) en eerder onderzoek van Bloothooft en Onland (2011) is de 

associatie tussen de namen die werden gebruikt en de bijbehorende SES onderzocht en 

vastgesteld. In de vignetten werden zodoende namen uit deze eerdere onderzoeken verwerkt 

die de sociaaleconomische achtergrond van de leerlingen representeren. Er is gekozen voor de 

meisjesnamen Willemijn (hoge SES) en Shelly (lage SES). De vignetten waren inhoudelijk 

vrijwel volledig gelijk aan elkaar: de namen werden gevarieerd en daarnaast werd er een 
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onderscheid gemaakt in de vrijetijdsbesteding van de twee leerlingen, om een realistisch beeld 

te creëren. Andere invloeden dan vooroordelen met betrekking tot de SES van de leerling in 

het vignet konden op deze wijze zoveel mogelijk worden uitgesloten.  

Aansluitend op het vignet werd de participanten middels een vragenlijst gevraagd een 

inschatting te maken in hoeverre een vmbo-advies en een havo-advies passend zouden zijn in 

het geval van de fictieve leerling in het vignet (Bijlage B). In plaats van een dichotome 

variabele, waarbij de participant zou moeten kiezen uit twee mogelijke schooladviezen, is in 

dit onderzoek gekozen voor twee variabelen op intervalniveau. Voor zowel het vmbo als de 

havo, tracks die mogelijk zouden passen bij de fictieve leerling in het vignet, is gevraagd in 

hoeverre de participant dacht dat het schooladvies zou passen bij de betreffende leerling. Bij 

deze vragen werd een Likertschaal van één tot en met vijf gehanteerd. In het deel van de 

vragenlijst over het vmbo-advies werd onder andere de volgende vraag meegenomen: ‘Als 

deze leerling naar het vmbo zou gaan, hoe waarschijnlijk is het dan volgens u dat deze 

leerling een gebrek aan uitdaging ervaart?’. Een hoge score op de schaal met items over het 

vmbo-advies betekende dat de participant een vmbo-advies te laag achtte voor de leerling. 

Om te onderzoeken in hoeverre de participanten een havo-advies passend achtten bij de 

leerling in het vignet is onder andere de volgende vraag gesteld: ‘Als deze leerling naar de 

havo zou gaan, hoe waarschijnlijk is het dan volgens u dat deze leerling de leerstof te moeilijk 

vindt?’ Een hoge score op de schaal met items over het havo-advies betekende in de huidige 

studie het omgekeerde, namelijk dat de participant een havo-advies te hoog achtte voor de 

leerling.  

De participanten werd aansluitend gevraagd een inschatting te maken van het 

opleidingsniveau van de ouders van de leerling in het vignet, waarbij zij de keuze hadden uit 

laag-, gemiddeld, of hoogopgeleid. Dit item werd gebruikt voor de manipulatiecheck. Om te 

achterhalen of de participanten de twee verschillende namen die in de vignetten werden 
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gebruikt daadwerkelijk hadden geassocieerd met een hoge of lage SES, werd een Independent 

Samples t-test in het statistische verwerkingsprogramma SPSS geraadpleegd. Er bleek een 

significant verschil tussen de twee condities te zijn, t(69) = 2.48, p <.05, tweezijdig, d = 0.57. 

Deze effectgrootte kon als medium worden bestempeld. Het gerapporteerde opleidingsniveau 

was lager in de lage SES-conditie (M = 2.17; SD = 0.45) dan in de hoge SES-conditie (M = 

2.46; SD = 0.56). 

Om meer inzicht te verkrijgen in de structuur van de vragenlijst werd een 

factoranalyse uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de factoranalyse konden twee 

schalen worden geïdentificeerd die samen 60.5% van de variantie verklaarden. De eerste 

schaal bestond uit vijf items over het havo-advies, de tweede schaal uit drie items over het 

vmbo-advies. De factorladingen van de twee schalen zijn terug te vinden in Tabel 1. Er is naar 

aanleiding van de factoranalyse één item uit de vragenlijst verwijderd, wegens een te lage 

factorlading. Het item was gericht op de positieve gevolgen van het verstrekken van een 

vmbo-advies, waar de andere items zich richtten op de eventuele negatieve gevolgen voor de 

leerling. Het item week zodoende inhoudelijk af van de andere items over het vmbo-advies. 

De eerste schaal, met items die betrekking hebben op het havo-advies had een Cronbach’s 

alpha van α = 0.82. Dit kan beschouwd worden als een acceptabele waarde voor 

betrouwbaarheid (Kline, 1999). De betrouwbaarheid van de tweede schaal, met items die zich 

richten op het vmbo-advies, was aan de lage kant met een Cronbach’s alpha, α = 0.63.  

Tabel 1. 

Factorladingen van de schalen. 

Item 

nr. 

Factorladingen 

havo (1) vmbo (2) 

havo001  0.68  

havo002 0.80  
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havo003 0.58  

havo004 0.67  

havo005 0.72  

vmbo002  0.64 

vmbo003  0.77 

vmbo004  0.39 

Vooroordelen. De vooroordelen van leerkrachten ten aanzien van leerlingen met een 

verschillend SES werden impliciet gemeten met een Implicit Association Test (IAT). Door 

middel van de IAT werden associaties tussen specifieke concepten gemeten. In de IAT werd 

participanten gevraagd concepten in gekoppelde valentiecategorieën, in het huidige onderzoek 

positief of negatief en laagopgeleid of hoogopgeleid, in te delen, waarbij de reactietijd 

gemeten werd (Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998). Wanneer er bij een participant 

sprake zou zijn van een sterke associatie tussen twee concepten, in dit geval bijvoorbeeld 

laagopgeleid en negatief, zou deze participant deze categorisatietaak sneller afronden, hetgeen 

zou duiden op sterkere impliciete vooroordelen ten aanzien iemand met een lage SES (Glock, 

Kneer, & Kovacs, 2013). In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een bestaande IAT om 

de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument te kunnen waarborgen. De gebruikte IAT 

is afkomstig uit een onderzoek van Pit-ten Cate en Glock (2018), waarin de impliciete en 

expliciete attitudes van leerkrachten jegens leerlingen met ouders met een laag of hoog 

opleidingsniveau werden onderzocht. In de IAT werden eveneens namen uit onderzoek van 

Bloothooft en Onland (2011) en Pit-ten Cate en Glock (2018) geraadpleegd. De IAT bestond 

uit zeven fasen. In de eerste fase dienden de participanten verschillende jongens- en 

meisjesnamen onder te verdelen in categorieën. De namen verschenen achtereenvolgens op 

het computerscherm waarbij de participanten door middel van twee toetsen op het 

toetsenbord, de E (links) en de I (rechts), aan dienden te geven of de naam tot de linker 

categorie, hoogopgeleid, of de rechter categorie, laagopgeleid, behoorde. In de tweede fase 



VOOROORDELEN SES EN SCHOOLADVIEZEN 15 

kregen de participanten dezelfde opdracht, echter ditmaal werden er woorden aangeboden die 

positieve of negatieve associaties opwekten. De participanten gebruikten dezelfde toetsen om 

deze woorden aan de categorie positief (links) of negatief (rechts) toe te wijzen. In de derde 

fase van de test werden de categorie ‘hoogopgeleid’ en de categorie ‘positief’ samengevoegd, 

evenals de categorieën ‘laagopgeleid’ en ‘negatief’. De participanten gaven wederom met de 

E- en I-toets aan tot welke categorie de namen of woorden die in het beeld verschenen 

behoorden. De derde fase telde niet mee in de uiteindelijke IAT-score, maar werd beschouwd 

als oefenfase. De vierde fase was gelijk aan de derde fase, maar ditmaal werd de score 

meegeteld in de uiteindelijke IAT-score. Deze fase werd beschouwd als testfase. In de vijfde 

fase kregen de participanten dezelfde opdracht als in de tweede fase, echter de categorieën 

positief en negatief werden aan een andere zijde van het beeld gepositioneerd. Negatief stond 

in de vijfde fase aan de linkerzijde, positief aan de rechterzijde. In de zesde fase werden er 

wederom categorieën samengevoegd, de combinaties werden echter omgekeerd gepresenteerd 

ten opzichte van de derde en vierde fase. De categorieën ‘hoogopgeleid’ en ‘negatief’ en 

‘laagopgeleid’ en ‘positief’ werden gecombineerd. De participanten verdeelden de woorden 

onder in de gecombineerde categorieën. Fase zes diende als oefenfase, fase zeven als testfase.  

Na het afronden van de IAT werd voor iedere participant een IAT-D score berekend 

(Greenwald, Nosek, & Banaji, 2003). Wanneer de IAT-D score negatief is, betekent dit dat de 

participant een relatieve voorkeur heeft voor mensen met een lage SES ten opzichte van 

mensen met een hoge SES. Wanneer de IAT-D score positief is, betekent dit dat de 

participant een relatieve voorkeur heeft voor mensen met een hoge SES ten opzichte van 

mensen met een lage SES. Een IAT-D score van 0.00 duidt op het ontbreken van een relatieve 

voorkeur voor hoge of lage SES bij de participant.  

 School SES. Informatie met betrekking tot de SES van de school waarop de 

participerende leerkrachten werkzaam zijn werd verkregen via het schoolwegingscijfer van de 
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desbetreffende school, berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Allereerst 

berekent het CBS voor iedere leerling de verwachte onderwijsscore aan het einde van de 

basisschool. De score wordt gebaseerd op een aantal vastgestelde omgevingsfactoren: de 

opleidingsniveaus van de ouders, het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op de 

school van het kind, de herkomst van de ouders, de verblijfsduur in Nederland van de moeder, 

en of de ouders in de schuldsanering zitten (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). De 

scores van individuele leerlingen worden samengevoegd tot het uiteindelijke 

schoolwegingscijfer van de school. Een hoger schoolwegingscijfer indiceert een hoger aantal 

leerlingen met een lage onderwijsscore (Inspectie van het Onderwijs, 2019). In het huidige 

onderzoek werd in de vragenlijst een vraag met betrekking tot het schoolwegingscijfer van de 

school waarop participanten werkzaam zijn opgenomen. De participanten vulden het BRIN-

nummer van de school waarop zij werkzaam zijn in. De onderzoekers achterhaalden middels 

het BRIN-nummer het schoolwegingscijfer via de lijst die online beschikbaar werd gesteld 

door het CBS. 

Procedure 

 De participanten konden middels een link naar de online onderzoeksomgeving op een 

zelfgekozen moment deelnemen aan het onderzoek. Zij werden voorafgaand aan hun 

deelname, middels een uitgebreide informatiebrief op het eerste scherm in de online 

onderzoeksomgeving, ingelicht over de aard en het doel van het onderzoek, zonder dat deze 

informatie de onderzoeksresultaten beïnvloedde (Bijlage C). Hen werd verteld dat zij zouden 

deelnemen aan een onderzoek naar de inschattingen die leerkrachten maken van hun 

leerlingen en de wijze waarop deze inschattingen hun lesgeven mogelijk beïnvloeden. Hierbij 

werd de term SES niet specifiek vermeld, om een eventuele invloed van gewenste antwoorden 

door participanten te voorkomen. Middels een active informed consent gaven zij in de online 

onderzoeksomgeving vooraf toestemming voor vrijwillige deelname aan het onderzoek. 
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Hierbij werd het waarborgen van de anonimiteit van de participanten benadrukt. De 

participanten werden door middel van het aanbieden van afwisselende vignetten met de 

beschrijving van een leerling met een hoge of lage SES in de online onderzoeksomgeving 

willekeurig verdeeld over de twee experimentele condities: de hoge SES-conditie en de lage 

SES-conditie. Nadat door de participanten toestemming werd verleend voor deelname, kon 

gestart worden met het onderzoek. Zij kregen ieder twee vignetten voorgelegd, eerst een 

vignet met de fictieve beschrijving van een meisjesleerling, daarna een vignet met de fictieve 

beschrijving van een jongensleerling. Daarvan werd enkel het vignet met de omschrijving van 

een meisjesleerling gebruikt voor het huidige onderzoek. De participanten uit de hoge SES-

conditie kregen zodoende een vignet met daarin een omschrijving van een meisje met een 

hoge SES (Willemijn). De participanten uit de lage SES-conditie kregen een vignet 

voorgelegd met daarin een omschrijving van een meisje met een lage SES (Shelly). Aan de 

participanten werd door middel van een vragenlijst onder meer gevraagd om een passend 

schooladvies te geven aan de leerling in het vignet. In de huidige studie werd middels 

aanvullende vragenlijsten ook overige, voor een grootschaliger onderzoeksproject relevante, 

informatie verkregen. Het vignetonderzoek nam ongeveer 20 minuten in beslag. Vervolgens 

werd de IAT online afgenomen. De afname van de IAT nam ongeveer 10 minuten in beslag. 

Nadat de participant het onderzoek volledig had afgerond, volgde een debriefing waarin 

overige informatie over het daadwerkelijke doel van het onderzoek werd verstrekt. De 

participanten konden op dit scherm aangeven of zij, na het lezen van deze informatie, nog 

steeds akkoord waren met het gebruiken van de door hen ingevulde gegevens in de 

onderzoeksomgeving. Slechts een participant heeft hierbij aangegeven dat zij hiermee niet 

akkoord was, deze participant behoorde dan ook niet tot de 73 participanten waarvan de 

resultaten in deze studie zijn verwerkt. 
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Data-Analyses 

De uitkomsten van de vragenlijst en de door de participanten behaalde scores op de 

IAT werden geanalyseerd met een MANOVA (Multivariate Analysis of Variance). Er is 

gekozen voor een MANOVA omdat het huidige onderzoek twee afhankelijke variabelen 

bevatte en de MANOVA de kans op een type I-fout hierbij beperkt. Daarnaast is het mogelijk 

om meerdere onafhankelijke variabelen mee te nemen in deze analyse (Field, 2013). 

De MANOVA werd uitgevoerd om de invloed van de vooroordelen, aangeduid door 

de IAT-score, en de SES van de schoolpopulatie, aangeduid door het schoolwegingscijfer, op 

de schooladviezen vast te stellen. Hierbij werd de SES van de leerling, zoals eerder 

weergegeven in de onderzoeksopzet, meegenomen als moderator. Er werd tevens gekeken 

naar een interactie-effect tussen de IAT-score en de SES van de leerling. 

 Resultaten 

Beschrijvende statistieken 

De beschrijvende statistieken, voortkomend uit de respons op de vragenlijst bij de vignette 

study en de scores voortkomend uit de IAT, zijn terug te vinden in Tabel 2.  

Tabel 2. 

Beschrijvende statistieken van de variabelen per conditie. 

 Hoge SES   Lage SES 

 n Min Max M SD n Min Max M SD 

vmbo-

advies 

37 2.33 4.33 3.27 0.55 36 2.33 5.00 3.56 0.57 

havo-

advies 

37 2.00 4.20 3.21 0.58 36 1.80 4.00 2.91 0.53 

IAT-D 

score 

37 -.23 1.19 .71 .36 36 -.27 1.15 .68 .31 
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Correlaties 

 De correlaties tussen de variabelen in het huidige onderzoek zijn weergegeven in 

Tabel 3. 

Tabel 3. 

Correlaties voor school SES, de IAT-D score, vmbo-advies en havo-advies. 

Noot. Correlaties voor de condities hoge SES/lage SES ; *p < .05; **p < .01. 

Vooroordelen 

De IAT-D scores bleken significant af te wijken van 0, t(72) = 17.7, p < .001 en d = 

2.07. Hiermee werd bevestigd dat de leerkrachten gemiddeld een negatievere houding hadden 

ten opzichte van leerlingen met een lage SES in vergelijking met een leerling met een hoge 

SES. 

Er is vervolgens een MANOVA (N = 58) uitgevoerd om na te gaan of er een 

significant effect was van de experimentele conditie, de vooroordelen van leerkrachten en van 

de school SES op schooladviezen. Er is tevens gekeken naar een interactie-effect van de 

experimentele conditie en de vooroordelen van leerkrachten. Voordat de MANOVA werd 

uitgevoerd zijn de assumpties gecontroleerd zodat vastgesteld kon worden dat aan de 

voorwaarden voor het uitvoeren van een MANOVA werd voldaan. Allereerst de assumptie 

van normaliteit. De Shapiro-Wilk test gaf een niet-significant resultaat voor de twee schalen, 

er was dus sprake van normaliteit. Daarnaast bleek er een lineair verband te zijn tussen de 

afhankelijke variabelen, aan deze assumptie werd tevens voldaan. Ook aan de overige 

assumpties, van multicollineariteit en homogeniteit van varianties, werd voldaan. Er bleek 

 School-SES IAT-D score vmbo-advies havo-advies 

School SES -    

IAT-D score -.08/-.09 -   

vmbo-advies -.02/-.53** -.08/-.05 -  

havo-advies .01/.37 -.15/.19 -.20/-.38* - 
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geen significant effect van conditie op de schooladviesvariabelen, F (2, 52) = 1, 93, p = 0.155, 

partial η2 = 0.07. Dit houdt in dat de SES van de leerling geen invloed had op de 

schooladviezen van de leerkrachten. Tevens bleek dat er geen significant effect was van de 

vooroordelen van leerkrachten op de schooladviesvariabelen, F (2, 52) = 0.569, p = 0.570, 

partial η2 = .021. Deze resultaten indiceerden dat de relatieve voorkeur van de participanten 

voor personen met een hoge SES niet leidden tot een significant effect op de schooladviezen 

die zij zouden verstrekken. Er werd daarnaast gekeken naar een interactie-effect van conditie 

en de IAT-D score. Uit de MANOVA bleek dat dit interactie-effect eveneens niet significant 

was, F (2, 52) = 0.646, p = 0.528, partial η2 = .024. Dit betekent dat de invloed van 

vooroordelen op de schooladviesvariabelen niet gemodereerd werd door de conditie, de SES 

van de leerling. Tot slot werd er getracht de samenhang tussen de SES van de school waarop 

leerkrachten werkzaam zijn en de schooladviezen die zij geven te achterhalen. Er bleek geen 

significant effect te zijn van de SES van de school op de schooladviezen die leerkrachten 

geven, F (2, 52) = 1.811, p = 0.174, partial η2 = .065. Deze resultaten duiden op de 

afwezigheid van een significante invloed van de SES van de school op de schooladviezen. 

Discussie 

Uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs (2018) blijkt dat er sprake is van een 

groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs. Hierbij wordt veelvuldig gesproken over de 

rol van de SES van een leerling in zijn of haar onderwijsloopbaan. Het doel van dit onderzoek 

was om te achterhalen in hoeverre vooroordelen van basisschoolleerkrachten ten aanzien van 

de SES van leerlingen samenhangen met schooladviezen die zij geven aan hun leerlingen. 

Daarnaast is er in het huidige onderzoek gekeken naar de invloed van de SES van de 

populatie op de school waar leerkrachten werkzaam zijn op de schooladviezen die zij geven. 

Leerkrachten bleken gemiddeld een impliciet gemeten relatieve voorkeur te hebben ten 

opzichte van leerlingen met een hoge SES, wat duidt op negatieve vooroordelen ten aanzien 
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van leerlingen met een lage SES. Deze vooroordelen bleken echter geen samenhang te 

vertonen met de schooladviezen die leerkrachten geven aan leerlingen. Daarnaast is in de 

huidige studie gebleken dat de SES van de populatie op de school waar leerkrachten 

werkzaam zijn geen directe invloed had op de schooladviezen.  

Uit eerdere studies is gebleken dat de SES van de leerling een deel van de variantie in 

schooladviezen verklaart (Chzhen et al., 2018; Van Leest et al., 2020). In tegenstelling tot 

deze eerdere uitkomsten, bleek in de huidige studie dat er geen verschil is in schooladviezen 

tussen leerlingen met een hoge of lage SES. Dit zou mogelijk verklaard kunnen worden 

vanuit eerder onderzoek dat is uitgevoerd door Boone en Van Houtte (2013). Zij stellen dat 

schooladviezen hoofdzakelijk worden bepaald door prestaties van leerlingen. In het huidige 

onderzoek waren de vignetten inhoudelijk vrijwel helemaal gelijk aan elkaar. Enkel de namen 

en vrijetijdsbesteding werden per conditie gevarieerd. Wanneer de participanten objectief 

hebben gekeken naar het scoreprofiel om te bepalen in hoeverre een advies wel of niet zou 

passen bij de leerling, is te verklaren waarom er geen significant verschil is gevonden in de 

schooladviezen tussen de condities.   

In lijn met de resultaten uit de huidige studie is tevens in eerdere studies naar voren 

gekomen dat leerkrachten een relatieve voorkeur hebben voor leerlingen met een hoge SES, 

hetgeen duidt op een negatieve impliciete houding ten opzichte van leerlingen met een lage 

SES. Zo concluderen Pit-ten Cate en Glock (2019) in een meta-analyse gefocust op impliciete 

houdingen van leerkrachten dat leerkrachten gemiddeld vaker een negatieve impliciete 

houding hebben ten aanzien van gestigmatiseerde groepen, waartoe ook leerlingen met een 

lage SES behoren. Tegen de verwachtingen in bleken de gemeten vooroordelen ten aanzien 

van leerlingen met een lage SES geen samenhang te vertonen met de schooladviezen. Uit 

eerdere onderzoeken is gebleken dat leerkrachten in hun beoordeling van leerlingen worden 

beïnvloed door diverse aan de leerling gerelateerde achtergrondkenmerken, waarbij SES sterk 
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naar voren komt (Driessen et al., 2008; Oudman et al., 2018; Ready & Wright, 2011). 

Leerlingen met een lage SES worden gemiddeld lager beoordeeld (Driessen et al., 2008). Dit 

verschil in beoordelingen van leerlingen met een lage en hoge SES zou mogelijk veroorzaakt 

kunnen worden door vooroordelen jegens SES. Echter, in de huidige studie wordt geen 

samenhang tussen de aanwezige negatieve vooroordelen en schooladviezen gevonden. Een 

mogelijke verklaring voor het ontbreken van samenhang tussen de vooroordelen van 

leerkrachten en schooladviezen zou kunnen schuilen in de onderzoeksopzet. In de huidige 

studie werd gebruik gemaakt van vignetten met fictieve leerlingbeschrijvingen, in plaats van 

authentieke leerlingen. Denessen, Hornstra en Van den Bergh (2020) stellen in een 

reviewstudie dat uit onderzoeken waarin de echte leerlingen van de participerende 

leerkrachten werden meegenomen is gebleken dat de vooroordelen van deze leerkrachten 

daadwerkelijk voor verschil zorgden waar het gaat om leerlinguitkomsten, terwijl bij studies 

met fictieve leerlingen tegenstrijdige resultaten werden gevonden die over het algemeen niet 

vertaald konden worden naar de onderwijspraktijk. Denessen et al. (2020) uiten na het 

rapporteren van de uitkomsten twijfels over het design van experimentele studies waarin 

complexe factoren die in echte schoolklassen een rol spelen worden gecontroleerd.  

Er werd tot slot geen samenhang gevonden tussen de SES van de populatie van de school 

waarop de leerkracht werkzaam is en de schooladviezen die deze leerkracht geeft. Dit is in 

lijn met eerdere conclusies van Boone et al. (2018) die tevens vonden dat de 

sociaaleconomische samenstelling van een klas geen invloed heeft op de schooladviezen die 

leerkrachten geven. Echter, Boone et al. (2018) hebben in ditzelfde onderzoek na het 

rapporteren van hun bevindingen de hypothese geformuleerd dat de SES van de 

schoolpopulatie mogelijk wel van invloed zou kunnen zijn op de schooladviezen wanneer 

deze adviezen, gegeven door de leerkracht bindend zijn, hetgeen in het Nederlandse 

schoolsysteem het geval is. In de huidige studie werd echter gewerkt met vignetten op basis 
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van fictieve leerlingbeschrijvingen, waarbij de leerkrachten werd gevraagd in hoeverre een 

advies wel of niet passend zou zijn bij de leerling in het vignet. Hierdoor was er in de huidige 

opzet wederom geen sprake van een bindend advies.  

Voor het huidige onderzoek kunnen enkele limitaties gerapporteerd worden. Allereerst is 

de vragenlijst die gebruikt is om te meten in hoeverre een vmbo- of een havo-advies in een 

bepaalde mate passend zou zijn voor de leerling in het vignet door de onderzoeker zelf 

samengesteld. Dit zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn van de lagere betrouwbaarheid van 

de tweede schaal van deze vragenlijst. Dit hoeft echter geen verstrekkende gevolgen te 

hebben gehad, aangezien de factoranalyse de inhoudelijk verwachte structuur wel degelijk 

ondersteunde. Ten tweede is in het onderzoek gebruik gemaakt van fictieve 

leerlingbeschrijvingen. Dit heeft gezorgd voor een verminderde ecologische validiteit (Field, 

2013). Hoewel het experimentele onderzoeksdesign de onderzoeker wel in staat stelde om 

causale verbanden te onderzoeken, werd het proces van het geven van schooladviezen sterk 

vereenvoudigd, terwijl dit in werkelijkheid een zeer complex proces is wanneer het om 

authentieke leerlingen gaat. Tot slot wijkt de samenstelling van het schoolwegingscijfer dat is 

gebruikt ter indicatie van de SES van de schoolpopulatie af van de in het overige deel van het 

onderzoek gebruikte operationalisatie van SES. Het schoolwegingscijfer is opgebouwd uit 

diverse aan de leerling gerelateerde omgevingsfactoren, waar in de rest van het onderzoek 

slechts werd gekeken naar de onderwijsachtergrond van de ouders ter indicatie van SES. In de 

introductie is reeds verduidelijkt op welke wijze deze concepten geoperationaliseerd zijn.  

Uit de hierboven omschreven limitaties vloeit een eerste implicatie voor 

vervolgonderzoek voort. Denessen et al. (2020) concludeerden reeds dat er een verschil in 

uitkomsten is tussen studies met authentieke en fictieve leerlingen, voortvloeiend uit de 

beperkte ecologische validiteit in studies met fictieve leerlingen. Hetzelfde onderzoek zou in 

een andere opzet dus nogmaals kunnen worden uitgevoerd, echter zou hierbij gekeken kunnen 
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worden naar de adviezen die leerkrachten aan hun eigen leerlingen geven, waarbij vooraf 

wordt gekeken naar de vooroordelen van deze leerkrachten ten aanzien van SES middels een 

impliciete meetmethode. Eenzelfde onderzoek is nog niet eerder uitgevoerd. Ten tweede zou 

het interessant zijn om te onderzoeken of er samenhang bestaat tussen de SES van de 

leerkracht zelf en impliciet gemeten vooroordelen. Er is reeds onderzoek uitgevoerd naar de 

verschillen in impliciete houdingen tussen autochtone leerkrachten en leerkrachten met een 

migratieachtergrond, waaruit bleek dat leerkrachten met een migratieachtergrond positievere 

impliciete houdingen hadden jegens leerlingen die afkomstig waren uit etnische 

minderheidsgroepen. Dit geldt eveneens voor leerkrachten in opleiding (Glock & Kleen, 

2019; Kleen, Bonefeld, Glock, & Dickhäuser, 2019). Vervolgonderzoek zou kunnen uitwijzen 

of dit verschil ook zichtbaar is bij leerkrachten met een uiteenlopende SES. Wanneer er een 

verschil blijkt te zijn tussen de vooroordelen van de twee groepen leerkrachten zou 

vervolgens gekeken kunnen worden naar de eventuele invloed hiervan op de schooladviezen 

die zij aan leerlingen verstrekken. 

Hoewel er in het huidige onderzoek geen significante effecten zijn gevonden van zowel de 

vooroordelen van leerkrachten als de SES van de school op de schooladviezen, bleken de 

leerkrachten in het onderzoek gemiddeld wel degelijk negatieve vooroordelen te hebben ten 

opzichte van leerlingen met een lage SES. Het is van groot belang dat leerkrachten bewust 

worden van de eventuele vooroordelen die zij hebben, aangezien uit eerdere studies naar 

voren komt dat vooroordelen wel degelijk een verschil in verwachtingen van en handelen 

door de leerkracht kunnen veroorzaken (Auwarter & Aruguete, 2008; Pit-ten Cate & Glock, 

2018; Van den Bergh, 2010). Deze bewustwording zou ervoor kunnen zorgen dat leerkrachten 

verwachtingen en beslissingen niet baseren op vooroordelen, die automatisch worden 

opgeroepen, maar dat zij hun verwachtingen en beslissingen baseren op feitelijke informatie 

(Glock et al., 2016). Met de conclusie van de Inspectie van het Onderwijs (2018) dat de 
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kansenongelijkheid in het onderwijs eerder toeneemt dan afneemt in het achterhoofd, is deze 

bewustwording en daaropvolgend objectief handelen door leerkrachten noodzakelijk. 
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Bijlage A 

Vignet leerling Willemijn 

 

Dit jaar bent u de leerkracht van groep 7. Willemijn is een leerling in uw klas. Het is een lieve 

en vrolijke meid met veel vriendinnetjes. Ze werkt graag samen met medeleerlingen en is 

behulpzaam. Tijdens het buiten spelen doet ze graag mee met spelletjes zoals Kingen (vier-

vakkenspel) of rond-de-tafel. In de klas heerst er soms meidenvenijn waar Willemijn af en toe 

bij betrokken raakt. Dit kan ze zelf oplossen. Willemijn wil het graag goed doen en kan erg 

piekeren over haar schoolwerk. Ze maakt soms een onzekere indruk. Ze steekt zelden haar 

vinger op om antwoord te geven op vragen die in de klas gesteld worden. Willemijn is 

meestal gemotiveerd om te werken. Aan het begin van een periode van zelfstandig werken 

heeft ze aansturing nodig van de leerkracht om aan de slag te gaan. Met deze aansturing lukt 

het haar om een korte periode taakgericht te werken. Tijdens het werken kan Willemijn zo nu 

en dan afgeleid raken als ze iets niet begrijpt. Ze vraagt dan niet snel om hulp. Ze werkt netjes 

en hanteert een laag werktempo. Ze slaat bij het rekenen af en toe denkstappen over en maakt 

hierdoor fouten. De afgelopen Cito-periode heeft Willemijn een III gescoord voor rekenen-

wiskunde, een II voor begrijpend lezen en een II voor spelling (regulier en werkwoorden). 

Voor woordenschat scoorde zij een III. De DMT leverde een II op en ze is inmiddels uit de 

AVI’s (AVI-Plus). U twijfelt tussen een vmbo-advies en een havo-advies voor het voorlopig 

schooladvies. Buiten school gaat Willemijn naar vioolles en hockey. Hier haalt ze veel plezier 

uit. Als ze thuis is speelt ze veel buiten met vriendinnen en tekent ze graag. Willemijn heeft 

een jonger broertje met wie ze graag spelletjes speelt op de iPad.  
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Vignet leerling Shelly 

 

Dit jaar bent u de leerkracht van groep 7. Shelly is een leerling in uw klas. Het is een lieve en 

vrolijke meid met veel vriendinnetjes. Ze werkt graag samen met medeleerlingen en is 

behulpzaam. Tijdens het buiten spelen doet ze graag mee met spelletjes zoals Kingen (vier-

vakkenspel) of rond-de-tafel. In de klas heerst er soms meidenvenijn waar Shelly af en toe bij 

betrokken raakt. Dit kan ze zelf oplossen. Shelly wil het graag goed doen en kan erg piekeren 

over haar schoolwerk. Ze maakt soms een onzekere indruk. Ze steekt zelden haar vinger op 

om antwoord te geven op vragen die in de klas gesteld worden. Shelly is meestal gemotiveerd 

om te werken. Aan het begin van een periode van zelfstandig werken heeft ze aansturing 

nodig van de leerkracht om aan de slag te gaan. Met deze aansturing lukt het haar om een 

korte periode taakgericht te werken. Tijdens het werken kan Shelly zo nu en dan afgeleid 

raken als ze iets niet begrijpt. Ze vraagt dan niet snel om hulp. Ze werkt netjes en hanteert een 

laag werktempo. Ze slaat bij het rekenen af en toe denkstappen over en maakt hierdoor 

fouten. De afgelopen Cito- periode heeft Shelly een III gescoord voor rekenen-wiskunde, een 

II voor begrijpend lezen en een II voor spelling (regulier en werkwoorden). Voor 

woordenschat scoorde zij een III. De DMT leverde een II op en ze is inmiddels uit de AVI’s 

(AVI-Plus). U twijfelt tussen een vmbo-advies en een havo-advies voor het voorlopig 

schooladvies. Buiten school gaat Shelly in het buurtcentrum twee keer per week naar dansles. 

Hier haalt ze veel plezier uit. Als ze thuis is speelt ze veel buiten met vriendinnen en tekent ze 

graag. Shelly heeft een jonger broertje met wie ze graag spelletjes speelt op de iPad.  
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Bijlage B 

 

Vragenlijst 

Likertschaal van vijf punten, participanten beantwoordden iedere vraag door een keuze te 

maken uit de volgende antwoordopties: onmogelijk – onwaarschijnlijk – neutraal – 

waarschijnlijk – vrijwel zeker.  

Als deze leerling naar het vmbo zou gaan, hoe waarschijnlijk is het dan volgens u dat deze 

leerling…  

… goed presteert (item verwijderd naar aanleiding van de factoranalyse) 

… een gebrek aan uitdaging ervaart 

… zich zal vervelen 

… uiteindelijk opstroomt naar een hoger niveau 

Als deze leerling naar de havo zou gaan, hoe waarschijnlijk is het dan volgens u dat deze 

leerling… 

… slecht presteert 

… de leerstof te moeilijk vindt 

… zal moeten doubleren 

… op zijn of haar tenen moet lopen 

… alsnog afstroomt naar het vmbo 
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Bijlage C 

Informatiebrief beginscherm onderzoeksomgeving 

Beste leerkracht,  

Welkom bij het onderzoek: “Omgaan met verschillen: Inschattingen van leerlingen en de 

wijze van lesgeven”. Middels deze informatie willen we u informeren over het onderzoek en 

uw toestemming vragen om mee te doen.  

Als leerkracht heb je te maken met veel verschillen tussen leerlingen. Leerlingen hebben 

bijvoorbeeld verschillende prestatieniveaus, achtergronden en interesses. Op basis hiervan 

maken leerkrachten inschattingen van leerlingen. Recent is de Universiteit Utrecht een 

onderzoek gestart om te onderzoeken hoe verschillende leerlingkenmerken samenhangen met 

inschattingen die leerkrachten maken van hun leerlingen en vervolgens met de manier waarop 

leerkrachten lesgeven.  

Hoe ziet het onderzoek eruit? 

In dit onderzoek wordt u als eerst een tweetal casussen voorgelegd waarin een fictieve 

leerling beschreven is. Op basis van deze casussen wordt u gevraagd een vragenlijst over de 

leerlingen in te vullen. Deze vragenlijst zal vragen bevatten over de inschattingen die u bij 

deze leerlingen maakt. Daarna krijgt u een vignet over een school en u ontvangt een aantal 

meer algemene vragenlijsten en een test om uw opvattingen over verschillende soorten 

leerlingen te meten. De test omvat een korte categorisatietaak waarin u bepaalde begrippen 

dient toe te wijzen aan categorieën.  

Wat wordt van u als participant verwacht? 

Het invullen van een vragenlijst op basis van een tweetal casussen en enkele aanvullende 

vragenlijsten; Het maken van een online test; Deelname kost 25 tot 30 minuten van uw tijd.  

Voor het onderzoek is het belangrijk dat u een rustige omgeving opzoekt waar u niet gestoord 
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kan worden. Let op: het onderzoek kan alleen op een laptop of pc gedaan worden en niet op 

een mobiele telefoon of tablet.  

Wat levert deelname aan het onderzoek u op? 

Naast dat dit onderzoek nieuwe theoretische inzichten levert over hoe leerkrachten omgaan 

met verschillen in het onderwijs, kan het onderzoek ook voor u als leerkracht een bijdrage 

leveren. Indien gewenst, delen we de onderzoeksuitkomsten met u. De onderzoeksuitkomsten 

kunnen u meer inzicht geven in de inschattingen die u als leerkracht maakt van uw leerlingen 

en hoe deze samenhangen met uw manier van lesgeven. Daarnaast worden er onder de eerste 

50 deelnemers aan het onderzoek tien bol.com waardebonnen ter waarde van 25 euro verloot.  

Vertrouwelijkheid verwerking gegevens 

De gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De dataverzameling zal 

volledig anoniem zijn. Er zullen geen gegevens gevraagd worden die direct of indirect naar u 

herleidbaar zijn. De onderzoeksgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en 

alleen betrokken onderzoekers hebben toegang tot de gegevens. Indien u aangeeft interesse te 

hebben in de onderzoeksresultaten of mee wilt loten voor één van de bol.com waardebonnen, 

vragen wij wel uw emailadres, maar dit zal niet gekoppeld worden aan de 

onderzoeksgegevens.   

Vrijwilligheid deelname 

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. U kunt op elk gewenst moment, zonder opgave van 

reden en zonder voor u nadelige gevolgen, stoppen met het onderzoek. De tot dan toe 

verzamelde gegevens worden wel gebruikt voor het onderzoek, tenzij u expliciet aangeeft dit 

niet te willen.  

Onafhankelijk contactpersoon en klachtenfunctionaris 

Als u vragen of opmerkingen over het onderzoek heeft, kunt u contact opnemen met de 

verantwoordelijke onderzoeker, dr. Lisette Hornstra. Dit kan via het volgende e-mailadres: 
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t.e.hornstra@uu.nl. Als u een officiële klacht heeft over het onderzoek, dan kunt u een mail 

sturen naar de klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris-fetcsocwet@uu.nl.   

Hierbij verklaar ik de informatie over het onderzoek “Omgaan met verschillen: Inschattingen 

van leerlingen en de wijze van lesgeven” gelezen te hebben en akkoord te gaan met deelname 

aan het onderzoek. 

- Ja. Ik ga akkoord met deelname. 

- Nee. Ik ga niet akkoord met deelname. U mag dit scherm wegklikken. Er worden geen 

gegevens opgeslagen. 
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Bijlage D 

 

FETC-form  

Section 1: Basic Study Information 

 

1. Name student:  

 

Marloes van Weeghel 

 

 

2. Name(s) of the supervisor(s):  

 

Lisette Hornstra 

 

 

3. Title of the thesis (plan):  

 

Impliciete attitudes van leerkrachten met betrekking tot de SES van leerlingen en de 

schooladviezen in het basisonderwijs 

(The coherence between teachers’ implicit attitudes regarding students’ SES and students’ 

track recommendations) 

 

 

4. Does the study concern a multi-center project, e.g. a collaboration with other 

organizations, universities, a GGZ mental health care institution, or a university 

medical center?  

 

No. 

 

 

 

5. Where will the study (data collection) be conducted? If this is abroad, please note that 

you have to be sure of the local ethical codes of conducts and permissions.  

 

At several primary schools in and around Utrecht, the Netherlands. 
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Section 2: Study Details I 

 

6. Will you collect data?  

 

Continue to question 11. 

 

 

7. Where is the data stored? 

 

 

 

 

 

8. Is the data publicly available? 

 

 

 

 

9. Can participants be identified by the student? (e.g., does the data contain (indirectly 

retrievable) personal information, video, or audio data?) 

 

 

 

 

10. If the data is pseudonymized, who has the key to permit re-identification?  
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Section 3: Participants  

 

11. What age group is included in your study?  

 

Teachers from 21 to 67 years old (specific ages are not clear yet). 

 

 

12. Will be participants that are recruited be > 16 years?     Yes/No 

13. Will participants be mentally competent (wilsbekwam in Dutch)?   Yes/No 

14. Does the participant population contain vulnerable persons? 

(e.g., incapacitated, children, mentally challenged, traumatized,    Yes/No 

pregnant) 

 

15. If you answered ‘Yes’ to any of the three questions above: Please provide reasons to 

justify why this particular groups of participant is included in your study.  

 

I think it’s best to include adults in this study, because they really can choose for 

themselves to participate or not. They will all be mentally competent, they understand what 

we are doing and what our research is about. 

 

 

16. What possible risk could participating hold for your participants? 

 

There are no risks for participants.  

 

 

17. What measures are implemented to minimize risks (or burden) for the participants?  

 

Participants cannot be identified (fully anonymous).  

 

 

18. What time investment and effort will be requested from participants?  

 

The test will take around 30 minutes per participant.  

 

 

19. Will be participants be reimbursed for their efforts? If yes, how? (financial 

reimbursement, travelling expenses, otherwise). What is the amount?  Will this 

compensation depend on certain conditions, such as the completion of the study?  

 

No, they will not. They can take part in our research at their workplace or at home, online. 

They are not asked to travel to another place. They can choose for themselves when they 

have the time to take part (with a deadline, but there will be enough time). 
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20. How does the burden on the participants compare to the study’s potential scientific or 

practical contribution?  

 

I expect the scientific and practical contribution to be higher than the effort the participants 

put in this research project. It will only take 30 minutes per participant. 

 

 

21. What is the number of participants? Provide a power analysis and/or motivation for 

the number of participants. The current convention is a power of 0.80. If the study 

deviates from this convention, the FERB would like you to justify why this is 

necessary.  

(Note, you want to include enough participants to be able to answer your research questions 

adequately, but you do not want to include too many participants and unnecessarily burden 

participants.) 

 

An a priori power analysis in G*power says the sample should contain 60 participants in 

total, assuming that a MANOVA analysis will be executed, with a power of 0.80 and an 

effect size 0.2 (medium effect).  

 

 

22. How will the participants be recruited? Explain and attach the information letter to this 

document.  

 

There will be several clusters of participants from different primary schools in and around 

Utrecht. The schools are part of the researchers’ network.  

 

 

23. How much time will prospective participants have to decide as to whether they will 

indeed participate in the study?  

 

The information letter will be sent two-three weeks before starting the data collection. The 

participants are allowed to think about their participation in this project during these two-

three weeks.  

 

 

24. Please explain the consent procedures. Note, active consent of participants (or their 

parents) is in principle mandatory. Enclose the consent letters as attachments. You can 

use the consent forms on Blackboard.  

 

Before starting the data collection with a specific participant, the participant will get an 

active consent letter which they have to sign.  

 

 

25. Are the participants fully free to participate and terminate their participation whenever 

they want and without stating their grounds for doing so? Explain.  

 

Yes. We, as a research group, will try to include more participants then necessary 

(according to the power analysis), so every participant can decide to quit at every moment 

during the data collection.  
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26. Will the participants be in a dependent relationship with the researcher?   

 

No. 

 

27. Is there an independent contact person or a general email address of a complaint 

officer whom the participant can contact? 

 

Yes, participants have the possibility to contact the supervisor (Lisette Hornstra). 

 

 

28. Is there an independent contact person or a general email address of a complaint 

officer whom the participant can contact in case of complaints? 

 

Yes, participants have the possibility to contact the supervisor (Lisette Hornstra). 

 

 

  



VOOROORDELEN SES EN SCHOOLADVIEZEN 43 

Section 4: Data management  

 

29. Who has access to the data and who will be responsible for managing (access to) the 

data? 

 

Only the three researchers who take part in this research project, our supervisor and our 

second assessor. 

 

 

30. What type of data will you collect or create? Please provide a description of the 

instruments.  

 

We will conduct two studies. First of all, the participants will participate in the Implicit 

Association Test (IAT) regarding SES. Secondly, the same participants (divided in two 

experimental groups: low SES/high SES group) will take part in a vignette study. The 

participants will read a vignette and fill out a survey, in which they answer questions about 

their need-supportive behavior in the classroom, judgments and track recommendations for 

students. Finally, data about the SES of the schools where participants are working will be 

collected, this data is provided by the CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). All data is 

quantitative.  

 

 

31. Will you be exchanging (personal) data with organizations/research partners outside 

the UU? 

 

No.  

 

 

32. If so, will a data processing agreement be made up?  

 

- 

 

 

33. Where will the data be stored and for how long?  

 

In a YODA folder. The data will be stored until this master’s thesis will be successfully 

completed. 

 

 

34. Will the data potentially be used for other purposes than the master’s thesis? (e.g., 

publication, reporting back to participants, etc.)  

 

No. 

 

 

35. Will the data potentially be used for other purposes than the master’s thesis? (e.g., 

publication, reporting back to participants, etc.)  

 

No. 
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