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Samenvatting  
 
Op basis van internationaal onderzoek kan vooralsnog niet worden gesteld dat etnische 
diversiteit in scholen in de regel positieve effecten heeft op de onderwijsprestaties van 
leerlingen. In dit onderzoek wordt daarentegen wel een positief effect gevonden en om precies 
te zijn in een multi-etnische grootstedelijke context waar leerlingen van jongs af aan gewend 
zijn aan een situatie van etnisch-culturele verscheidenheid. Dit zou in lijn kunnen zijn met de 
verwachting van Robert Putnam dat etnische verscheidenheid op de lange termijn uiteindelijk 
wel positieve effecten oplevert, terwijl dat volgens hem in de huidige tijd in lijn met zijn 
constrict-hypothese juist niet het geval blijkt te zijn.  
 
Inleiding en probleemstelling 
 
Het publieke en wetenschappelijke debat over de onderwijsprestaties van migrantenkinderen 
is gebaat met het maken van een helder onderscheid tussen de etnische en sociaal-
economische compositie van een school of klas aan de ene kant en de etnische en sociaal-
economische diversiteit van die school of klas aan de andere kant. De sociaal-economische 
herkomst van de leerling staat van oudsher centraal bij de onderwijssociologische verklaring 
van onderwijsprestaties (Karabel e.a., 1977). In het verlengde daarvan is er aandacht voor de 
sociaal-economische compositie van een klas of school als een verklaring voor de prestaties 
van een individuele leerling, maar ook voor de etnische compositie van een klas of school 
(Goldring e.a, 1989; Dekkers e.a, 2000; Marks, 2005; Levels e.a., 2008a). De relatie tussen 
etnische diversiteit van klassen en onderwijsuitkomsten staat eveneens al geruime tijd op de 
onderzoeksagenda (Terenzini e.a., 2001; Gurin e.a., 2002). Maar het komt niet vaak voor dat 
zowel de compositie als de diversiteit van een school of klas in combinatie worden 
opgenomen in een analyse. Uitzondering is de onderwijssociologische studie van Van Houtte 
& Stevens (2009) uitgevoerd in België, waar in dit geval niet leerprestaties maar interetnische 
vriendschappen en het zich thuis voelen op school de afhankelijke variabelen zijn. Maar in het 
algemeen geldt dat research designs waarin zowel compositie als diversiteit van de 
schoolbevolking als verklarende factoren voor verschillen in leerprestaties zijn opgenomen, 
schaars zijn. Dergelijke onderzoeksopzetten verdienen ons inziens echter de voorkeur omdat 
de twee genoemde concepten inhoudelijk nu eenmaal niet hetzelfde zijn, alhoewel zij in de 
praktijk niet zelden onderling gecorreleerd zijn.  
 Het kenmerk compositie kan wordt omschreven als de mate waarin een bepaald 
leerlingkenmerk voorkomt op het niveau van de school of klas. Zo kan een schoolpopulatie 
bij voorbeeld bestaan uit 80% allochtonen of een gemiddeld ouderlijk opleidingsniveau van 
3,5 hebben (op een schaal van 1 tot en met 7). Daarmee is dan echter nog niets gezegd over de 
diversiteit van een school of klas, hetgeen een kenmerk is dat kan worden gedefinieerd als een 
mix van een uiteenlopende reeks van categorieën. Als bij voorbeeld alle allochtonen op een 
school een Turkse herkomst hebben, of als een overgrote meerderheid van de ouders een 
gemiddeld opleidingsniveau van 3,5 heeft, dan is er duidelijk geen sprake van een situatie van 
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diversiteit. Dat zou wel het geval zijn als die genoemde groep van 80% allochtone leerlingen 
uiteen zou vallen in vier verschillende allochtone groepen van elk 20%, of als het gemiddelde 
opleidingsniveau van een school zou worden bepaald door een even grote groep ouders met 
het laagste opleidingsniveau van 1 als met het hoogste opleidingsniveau van 7.  
 In een recent onderwijsonderzoek op basis van de data verzameld in het kader van het 
Programme International Student Assessment (PISA) van de OECD worden maten voor 
etnische en sociaal-culturele compositie en diversiteit in combinatie met elkaar gebruikt voor 
het verklaren van leesprestaties in 2006 in 15 geïndustrialiseerde landen (Dronkers, 2010). In 
de regel blijkt de etnische diversiteit op schoolniveau, ook onder constant houding van de 
etnische compositie van de school, een negatief effect te hebben op de leesprestaties van de 
15-jarige leerlingen. Deze empirische bevinding steekt schril af tegen het optimisme dat ten 
toon wordt gespreid als er binnen de maatschappelijke sectoren wonen, zorg of onderwijs 
beleidsmatig wordt gekozen voor het bevorderen van verscheidenheid c.q. het mengen van 
diverse bevolkingsgroepen (Bouw e.a, 2007). Niet zelden klinkt in de maatschappelijke 
discussie een "mantra van de mix": het mengen van bevolkingsgroepen met uiteenlopende 
sociaal-economische of etnische achtergronden in wijken, zorginstellingen, scholen of klassen 
wordt geacht een positieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de onderlinge 
verstandhouding tussen autochtonen en allochtonen, en tot structurele verbetering van de 
sociaal-economische positie van migranten in de Nederlandse samenleving. Helaas wordt in 
de wetenschappelijk literatuur het onderlinge contact tussen autochtonen en allochtonen niet 
altijd gezien als het beste recept voor de verhoging van onderling begrip, vertrouwen en 
waardering. Het was Robert Putnam (2007) die zou aantonen dat de toegenomen etnische 
verscheidenheid in steden er toe heeft geleid dat burgers in hun schulp zijn gekropen en dat 
zowel de in-group als de out-group niet meer werd vertrouwd. Daarmee verdween de 
klassieke contact-hypothese van Allport (1954) uit beeld, die nog voorspelde dat het begrip 
tussen culturen zou toenemen als vertegenwoordigers van die culturen met elkaar in contact 
treden. 
 Of de zogenaamde constrict-hypothese van Putnam ook opgaat voor scholen die 
gelegen zijn in multi-etnische grootstedelijke conglomeraties valt nog te bezien. Etnische 
diversiteit op het niveau van de klas blijkt in onderwijskundige studies uitgevoerd in het lager 
beroepsonderwijs een positieve invloed te hebben op de waardering van multiculturaliteit, 
hetgeen nog steeds wijst op een ondersteuning van de contact-hypothese en de intergroup 
contact theory (Geel e.a., 2011). De vraag die we in dit artikel willen beantwoorden luidt dan 
ook:  
 

Heeft etnische diversiteit in klassen in een grootstedelijke context, waar kinderen van 
jongs af aan zijn opgegroeid met het fenomeen van etnische diversiteit, een positief 
effect op de onderwijsprestaties van allochtone leerlingen, rekening houdend met de 
etnische compositie van die klassen?  

 
Deze vraag ligt in lijn van de verwachting die Putnam uitspreekt in zijn artikel. Maar hij doet 
dat pas in de laatste paragraaf van dat artikel die de veelzeggende titel Becoming Comfortable 
with Diversity draagt. Deze afsluitende paragraaf heeft betrekking op de toekomst. Zijn 
verwachting van een positief verband tussen diversiteit en sociaal kapitaal staat haaks op zijn 
eerder getrokken conclusies over het heden. Hij stelt: "(...) my hunch is that at the end we 
shall see that the challenge [that immigration and diversity pose to social capital and 
solidarity] is best met not by making 'them' like 'us', but rather by creating a new, more 
capacious sense of 'we', a reconstruction of diversity that does not bleach out ethnic 
specificities, but creates overarching identities that ensure that those specificities do not 
trigger the allergic, 'hunker down' reaction" (Putnam, 2007, p. 163-164). Onze stelling is dat 
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in een context waarin etnische diversiteit een geaccepteerd of anders gezegd een "normaal" 
verschijnsel is geworden, deze optimistische toekomstverwachting van Putnam wel eens 
bewaarheid zou kunnen worden. 
  
Onderwijssociologische concepten: van SES naar etnische diversiteit 
 
Hoe moet de aandacht voor etnische diversiteit nu precies worden geplaatst in de context van 
het onderwijssociologisch onderzoek? Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw spelen twee 
concepten een centrale rol in de geschiedenis van de onderwijssociologie als 
wetenschappelijke discipline: de sociaal-economische status van de ouders van een leerling, 
doorgaans afgekort als SES, en de sociaal-economische compositie van de school berekend 
als de gemiddelde SES per school. Sinds de inmiddels klassieke studie van James Coleman 
e.a. uit de jaren zestig van de twintigste eeuw (Coleman e.a., 1966) domineren deze 
variabelen het empirisch onderzoek waarin verklaringen worden gezocht voor de variatie in 
schoolprestaties en schoolloopbanen van leerlingen in primair en secundair onderwijs (Slik 
e.a., 2006; Luyten e.a., 2009). Ook in het internationale onderwijsonderzoek van de OECD 
met behulp van de PISA-data worden deze twee variabelen opgevoerd als de voornaamste 
factoren voor de verklaring van de prestaties van 15-jarigen op het terrein van lezen, rekenen 
en natuurwetenschappelijke kennis (OECD, 2010). Een heranalyse van de "oude" data van 
Coleman met nieuwe multi level onderzoekstechnieken ondersteunt deze verklaringslijn: de 
schoolprestaties van een leerling worden voornamelijk bepaald door zijn of haar 
herkomstmilieu, maar er wordt ook een substantieel deel van de verschillen verklaard door 
schoolkenmerken waaronder de sociaal-economische compositie van de school, en dat deel is 
- zo constateren we nu - omvangrijker dan de eerdere schatting uit de jaren zestig (Borman 
e.a., 2010; Konstantopoulos e.a., 2011). 
 Hoewel de basis van de nomothetische verklaringsmodellen in de meer kwantitatieve 
tak van de onderwijssociologie dus niet wezenlijk is veranderd, zijn er toch enkele 
veranderingen doorgevoerd. In de eerste plaats betreft dat de operationalisering van het 
sociaal-economische herkomstmilieu van de leerlingen die in lijn met de zogenaamde cultural 
turn in de sociale wetenschappen in de jaren zeventig van de vorige eeuw de introductie van 
culturele indicatoren met zich meebracht. Zo wordt bij de analyse van de PISA-data onder 
meer gebruik gemaakt van een index die de economic, social and cultural status van de 
ouders van de leerlingen beoogt vast te stellen (OECD, 2010). Na de toevoeging van het 
concept cultureel kapitaal door Pierre Bourdieu aan het onderwijssociologische lexicon wordt 
het herkomstmilieu niet langer (uitsluitend) geconceptualiseerd in termen van economische 
indicatoren zoals inkomen en beroepsprestige (Bourdieu, 1973). De hoogte van de opleiding, 
alhoewel empirisch gecorreleerd met economische achtergrondkenmerken, werd gaandeweg 
opgevat als een variabele met een culturele lading (Graaf e.a., 2000; Houtman, 2009). 
 In de tweede plaats zijn er met de instroom van migranten op de Europese 
arbeidsmarkt in de jaren zestig van de twintigste eeuw variabelen opgenomen in de 
verklaringsmodellen die verwijzen naar de etnische herkomst van leerlingen, scholieren en 
studenten (De Jong, 1987). Ook de PISA-data zijn hiervan een voorbeeld, alhoewel niet bij 
elke dataverzamelingsronde in elk land een vraag naar het herkomstland van de scholieren is 
opgenomen in de enquêtes. In het Nederlandse deel van het PISA-bestand moeten we het in 
2006 doen met een onderscheid tussen autochtonen en allochtonen, waarbij de laatste groep 
uiteenvalt in eerste en tweede generatie migranten. De consequentie is dat effecten van het 
opgroeien in een specifieke gemeenschap van migranten slechts voor een beperkt aantal 
landen kunnen worden vastgesteld (Levels e.a., 2008b). In de PISA-bestand voor 2009 is het 
herkomstland van de ouders wel opgenomen als variabele. 

http://www.tcrecord.org/AuthorDisplay.asp?aid=20782�
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 In de derde plaats zijn de input-output modellen in de onderwijssociologie uitgebreid 
met proceskenmerken waarmee de black box of schooling gaandeweg kon worden geopend 
(Lacey, 1970; Braster e.a., 2011). In deze traditie past het culturele onderwijsonderzoek uit de 
zeventiger jaren dat op kwalitatieve leest was geschoeid (Hargreaves, 1967; Jackson, 1969; 
Willis, 1977; Ball, 2008), maar ook het onderwijssociologische onderzoek naar 
schooleffectiviteit en schoolverbetering dat een grote vlucht nam in de jaren tachtig en 
negentig van de vorige eeuw (Scheerens e.a., 1997) en het onderwijskundige onderzoek naar 
de relatie tussen differentiatie binnen klassenverband en leerprestaties uit dezelfde decennia 
(Kulik e.a., 1982; Slavin, 1996; Lou e.a., 1996). En hoewel in de regel de verklaringskracht 
van de nieuw opgenomen variabelen in de nomothetische verklaringsmodellen beperkt is - de 
sociale herkomst van de leerling en de sociale compositie van de school blijven de dominante 
factoren en de effecten van de peer group op de onderwijsprestaties zijn gering (Driessen, 
2007) - de communis opinio is dat het belang van beleidsmatig manipuleerbare variabelen 
niet mag worden onderschat (Bosker, 2005) waarbij de klassesamenstelling niet alleen als 
verklarende maar tevens als manipuleerbare variabele wordt opgevoerd (Hoxby, 2002). 
 In de vierde plaats is de analyse van de uitdijende nomothetische causale modellen 
met sociale herkomst als beginpunt en maatschappelijk succes als eindpunt vergemakkelijkt 
door de komst van geavanceerde statistische programma's voor de analyse van manifeste en 
latente variabelen (zoals Lisrel) en voor de simultane analyse van meerdere analyseniveau's 
(zoals MLwin). In het onderwijsonderzoek is het vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw 
mogelijk om meerdere niveau's tegelijkertijd in één analyse op te nemen waarbij fouten wat 
betreft de schatting van statistische parameters kunnen worden voorkomen.  
 In de vijfde en laatste plaats is er een interesse ontstaan voor de effecten van de 
diversiteit van de scholen en klassen op onderwijsprestaties (Dronkers, 2011). Die diversiteit 
kan betrekking hebben op sociaal-economische als etnische aspecten. Voor de meting ervan 
kan worden aangesloten bij het werk van economen en politicologen die reeds in de jaren '60 
een index hadden ontwikkeld die de onderlinge competitie tussen bedrijven in kaart bracht. 
Deze zogenaamde Herfindahl-Hirschman index (HHI) kan ook worden gebruikt om culturele 
diversiteit te meten (Fearon, 2003). Dat is met name handig voor de internationale 
organisaties en samenwerkingsverbanden, zoals de UNESCO en de EU, die in de 21ste eeuw 
het concept culturele diversiteit in hun programma's hebben opgenomen als een na te streven 
doel op organisatie- of sectorniveau (Benhamou e.a, 2007).  
  
De mechanismen: etnische diversiteit van klassen en onderwijsprestaties van leerlingen 
 
Met de introductie van de etnische diversiteit van scholen en klassen als mogelijke verklaring 
van de verschillen in leerprestaties rijst de vraag naar het causale mechanisme dat binnen een 
bepaalde context verantwoordelijk is voor hetzij een positief, hetzij een negatief effect. 
Dronkers (2010) omschrijft een viertal mechanismen die een negatief effect van diversiteit 
kunnen veroorzaken en eenzelfde aantal dat juist kan leiden tot een positief effect. De 
uiteindelijke toetsing levert, zoals gezegd, met name negatieve effecten op, maar de 
verbindende schakel tussen diversiteit en onderwijsprestaties blijft, door de beperkingen van 
de PISA-data, opgesloten in de black box of schooling.  
 Ook in de onderzoeken van Maestri (2011) in het Nederlandse basisonderwijs, van 
Janmaat (2011) in het secundaire onderwijs in Duitsland, Engeland en Zweden en van 
Demanet e.a. (2011) in het Vlaamse secundaire onderwijs worden contrasterende hypothesen 
geformuleerd. De strijd lijkt vooralsnog te gaan tussen de eerder genoemde contact-hypothese 
van Allport (1954) en de intergroup contact theory van Pettigrew (1998), de conflict-
hypothese die is uitgewerkt door Blalock (1967) en de recente constrict-hypothese van 
Putnam (2007). Janmaat (2011) vindt aanwijzigingen voor de bevestiging van de contact-
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hypothese in Duitsland en Zweden: in klassen die worden gekenmerkt door etnische 
diversiteit is de verdraagzaamheid onder autochtonen groter dan in homogene klassen. In 
Engeland is deze relatie negatief, maar niet significant. In Vlaanderen voelen autochtonen 
zich minder verbonden met hun vrienden en met de school zelf indien er sprake is van een 
hoge etnische concentratie en van een etnisch heterogene school, maar deze daling van het 
sociaal kapitaal wordt toegeschreven aan de sociaal-economische compositie van de school en 
aan een lager schooltype (Demanet e.a., 2011). Maestri (2011) ten slotte vindt geen effecten 
van etnische diversiteit voor de schoolcijfers voor lezen van autochtone leerlingen in klassen, 
maar het effect is wel positief en significant voor leerlingen uit minderheidsgroeperingen.  
 Samenvattend leveren de meest recente studies waarin etnische diversiteit en 
compositie in hun onderlinge samenhang zijn geanalyseerd nog geen uitsluitsel op over de 
specifieke causale mechanismen die ten grondslag liggen aan de relatie tussen diversiteit en 
onderwijsprestaties, ondanks het feit dat een aantal van deze kwantitatieve studies hun focus 
hebben verlegd van het niveau van de school naar de klas. Duidelijk is wel dat de context 
waarbinnen een studie is verricht van doorslaggevende betekenis is. Dat is de reden waarom 
we in de volgende paragraaf stil staan bij de specifieke kenmerken van de data die in het 
vervolg van dit artikel zullen worden geanalyseerd. 
 
De context: een multi-etnische grootstedelijke conglomeratie 
 
De leerlingen waarvan we gegevens hebben over hun schoolcijfers en de compositie en 
diversiteit van de klassen waarbinnen zij onderwijs volgen, zijn allen woonachtig in een 
grootstedelijke conglomeratie die meer dan 170 nationaliteiten telt. Het hart van deze 
conglomeratie is een internationale havenstad die wordt bestuurd door een burgemeester 
wiens ouders zijn geboren in Marokko. Een burgemeester van allochtone huize is op zich een 
unicum in Nederland, maar het past goed bij een leerlingpopulatie waarvan de meerderheid 
eveneens kan worden bestempeld als allochtoon. Binnen een dergelijke multi-etnische context 
rijst de vraag of de diversiteit in buurten en wijken, zoals Putnam (2007) voorspelt, een 
negatief effect heeft op het onderling vertrouwen, de solidariteit en het sociaal kapitaal. Er 
blijken inderdaad aanwijzigingen te zijn dat de constrict-hypothese, op zijn minst ten dele, 
opgaat voor de grote steden in Nederland (Lancee e.a., 2008; Gijsberts e.a. 2011). In het 
verlengde daarvan zou voor schoolklassen kunnen gelden wat op een hoger analyseniveau 
ook van toepassing is op buurten en wijken. 
  Maar het microniveau van een klas brengt een andere dynamiek met zich mee. 
Janmaat (2011, p. 135) stelt in dit verband: "In een diverse klas zijn leerlingen van 
verschillende etnische achtergronden gelijk aan elkaar, delen dezelfde ervaringen, gaan 
intensief en langdurig met elkaar om en staan onder het toezicht van een leerkracht". Daarmee 
is voldaan aan een aantal belangrijke voorwaarden voor het aannemen van de contact-
hypothese: gelijke status tussen groepen, gemeenschappelijke doelen, samenwerking tussen 
groepen, steun door wetten en gebruiken en de mogelijkheden voor het ontstaan van 
vriendschap (Pettigrew, 1998). Anders gezegd, de constrict-hypothese kan opgaan voor de 
oudere bewoners van een buurt of wijk, maar voor 13-jarigen in etnisch diverse schoolklassen 
hoeft dat niet het geval te zijn. Immers, waar oudere generaties nog moeite kunnen hebben 
met de toegenomen culturele verscheidenheid van hun leefomgeving, hebben de kinderen van 
deze generaties er minder problemen mee: ze zijn immers niet anders gewend. Als zij hun 
onderwijsprestaties in positieve zin kunnen beïnvloeden door gebruik te maken van hun 
contacten met relevante peers binnen hun klas of school, dan is iemands etnische achtergrond 
geen issue van betekenis.  
 Ook de culturele globalisering heeft de jongeren in de grootstedelijke conglomeraties 
niet ongemoeid gelaten. Binnen de context van de global city worden de mogelijkheden voor 
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de geïndividualiseerde jeugd om contacten te leggen niet begrensd door traditionele definities 
van de concepten klasse en etniciteit, die door Beck e.a. (2002) worden betiteld als zombie-
categorieën. Jongeren geven een eigen betekenis aan bestaande categorieën binnen hun 
leefwereld. Zij definiëren zelf wat "cool" is, of "vet", en wat niet. De begrenzing daarvan 
loopt in het denken van jongeren niet parallel aan de klassieke tegenstelling tussen arbeiders- 
en middenklasse of aan het beleidsmatige onderscheid tussen autochtonen en allochtonen. De 
observatie dat veel scholieren in een grootstedelijk context een gemeenschappelijke 
straatcultuur delen met een daarbij behorende straattaal, die zowel door autochtone als 
allochtone leerlingen wordt gesproken, is daarbij van betekenis (El Hadioui, 2010). Binnen 
een dergelijke straatcultuur kan een etnisch diverse klas, die bestaat uit leerlingen met een 
Turkse, Marokkaanse en Nederlandse herkomst, door de jongeren zelf worden getypeerd als 
"deze mensen zijn allemaal allochtoon. (...) U ziet toch hoe ze praten en hoe ze doen" (El 
Hadioui, 2010, p.36). Het concept "allochtoon" verwijst in de stedelijke leefwereld van 
jongeren naar normafwijkend gedrag en heeft weinig meer van doen met de officiële CBS-
definitie. Anders gezegd, het delen van een gemeenschappelijke straatcultuur brengt jongeren 
uit verschillende etnische milieu's dichter bij elkaar. Als deze bewering klopt, dan is er 
voldoende aanleiding om in etnische heterogene klassen de constrict-hypothese in te wisselen 
voor de contact-hypothese. Het verworven sociale kapitaal kan daarbij worden ingezet om 
schoolse doelen te bereiken. Indien echter een bepaalde etnische groep de overhand krijgt in 
een klas, dan is niet langer de straattaal het bindende element tussen de etnische groepen maar 
de thuistaal van die dominante etnische groep. Als dat een andere taal is dan de Nederlandse, 
dan zou dat de schoolprestaties juist negatief kunnen beïnvloeden.  
 
Hypothesen 
 
De bovenstaande redeneringen brengen ons tot de formulering van twee hypothesen. Ze 
luiden achtereenvolgens: 
 
1 Een toename van de etnische diversiteit van een klas heeft een positief effect op de 

schoolprestaties van allochtone leerlingen, rekening houdend met de etnische 
compositie van die klas. 

 
2 Een toename van het aandeel van een allochtone etnische groep binnen een klas heeft 

een negatief effect op de schoolprestaties van allochtone leerlingen, rekening houdend 
met de etnische diversiteit van die klas. 

 
Aanvullend kunnen twee hypothesen worden geformuleerd die betrekking hebben op 
respectievelijk de sociaal-economisch compositie en de sociaal-economische diversiteit van 
een klas. De eerste daarvan is in lijn met de klassieke bevinding uit onderwijssociologische 
onderzoek waarin naast de sociaal-economische positie van de individuele leerling ook de 
gemiddelde samenstelling van de klas of school in sociaal-economisch opzicht 
verantwoordelijk wordt geacht voor de hoogte van de onderwijsprestaties van een leerling (zie 
o.a. Dronkers, 2007). De tweede heeft betrekking op de situatie waarin een leerling met een 
gegeven prestatieniveau moet functioneren in een homogene of heterogene klassesituatie. 
Overeenkomstig de eerder aangehaalde onderwijskundige meta-onderzoeken naar de effecten 
van differentiatie (zie ook: Reezigt, 1993; Reezigt e.a. 2001) wordt dan verwacht dat een 
aanvankelijk zwak presterend kind hogere onderwijsprestaties zal halen in een heterogeen 
samengestelde klas, terwijl een sterke leerling gebaat is bij een homogeen samengestelde klas. 
De hypothesen luiden achtereenvolgens: 
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3 Een toename van de gemiddelde sociaal-economische compositie van een klas heeft 
een positief effect op de schoolprestaties van autochtone en allochtone leerlingen, 
rekening houdend met de sociaal-economische diversiteit van die klas. 

 
4 Een toename van de sociaal-economisch diversiteit binnen een klas heeft een positief 

effect op de schoolprestaties van autochtone en allochtone leerlingen, rekening 
houdend met de sociaal-economische compositie van die klas. 

 
Data en variabelen 
 
Met behulp van een databestand beschikbaar gesteld door een schoolbestuur in de stad 
Rotterdam kunnen de bovengenoemde verwachtingen wel worden getoetst. De gegevens 
hebben betrekking op 11 scholen voor katholiek en algemeen-bijzonder voortgezet onderwijs. 
Dit scholenbestand omvat vijf categorale scholen voor MAVO, één voor HAVO en één voor 
VWO. Daarnaast zijn er drie scholen met een combinatie HAVO-VWO en één met de 
combinatie MAVO-HAVO-VWO. In deze laatste combinatie zijn in het eerste leerjaar drie 
typen klassen aanwezig: MAVO, MAVO-HAVO en HAVO-VWO. Het totale aantal klassen 
bedraagt 41 en varieert per school van één tot en met zes. In deze klassen zitten 905 
leerlingen.  
 
Kenmerken van individuele leerlingen Van elke leerling zijn de gemiddelde cijfers voor de 
vakken Nederlands, Engels en wiskunde in het eerste schooljaar bekend. Deze cijfers hangen, 
zoals verwacht, onderling met elkaar samen, maar de correlatie is verhoudingsgewijs 
bescheiden: +0,39. De cijfers zijn derhalve niet gemiddeld maar los van elkaar geanalyseerd. 
Het gemiddelde cijfer van het vak wiskunde is bij allochtonen en autochtonen respectievelijk 
6,32 en 6,43, hetgeen ongeveer een halve punt lager is dan de gemiddelde cijfers voor de 
andere twee vakken Nederlands en Engels. 
 Van elke leerling is vervolgens het aantal uren verzuim, geoorloofd en ongeoorloofd, 
gedurende het hele jaar bijgehouden. Gemiddeld worden 59 lesuren per jaar geoorloofd 
verzuimd met een maximum van 359 uur. Het ongeoorloofde verzuim bedraagt 7 lesuren per 
jaar met een maximum van 99 uur. 
 Verder is van elke leerling de behaalde CITO-toets score op de eerder bezochte 
basisschool bekend. In het aangeleverde basisbestand van 12 scholen is een school voor 
HAVO waar al deze gegevens ontbraken niet opgenomen in de analyse. De gemiddelde 
CITO-score voor de resterende 11 scholen bedraagt 532. De laagste waarde was 516 en de 
hoogste 550. 
 Ten slotte weten we van elke leerling het herkomstland van de ouders, de religie en de 
postcode van het ouderlijk huis. De leerlingpopulatie reflecteert de multi-etnische en multi-
religieuze samenstelling van de stedelijke conglomeratie waar de scholen zijn gevestigd. Op 
basis van het herkomstland van de ouders en de religie is de etnisch-religieuze herkomst van 
de ouders bepaald. De gekozen categorisering komt overeen met de indeling die Dronkers 
heeft gemaakt bij de analyse van de internationale PISA-data (2010). Gelet op de grote 
diversiteit aan herkomstlanden binnen de onderzochte scholen werd hieraan de voorkeur 
gegeven boven de gebruikelijke indeling waarin Nederlanders worden onderscheiden van 
Turken, Marokkanen en Surinamers. De ouders van de leerlingen zijn afkomstig uit: 
Nederland (32%), Westerse OECD-landen (2%), Oost-Europa (2%), niet-islamitische 
Aziatische landen (2%), islamitische Aziatische landen, waaronder Turkije (27%), niet-
islamitische Afrikaanse landen (5%), islamitische Afrikaanse landen, waaronder Marokko 
(19%), en Latijns-Amerikaanse landen, waaronder Suriname (12%). Op basis van de postcode 
is de SES van een leerling berekend (zie onder). 
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Kenmerken van klassen De etnisch-culturele diversiteit van een klas is vastgesteld met de 
eerder genoemde Herfindahl-index. Deze index varieert van 0 tot en met 1, waarbij een hoge 
waarde staat voor een hoge mate van diversiteit. Voor het berekenen van is gebruik gemaakt 
van de volgende formule:  
 
 1 – [(% etnische groep 1)2 + (% etnische groep 2)2 ... + (% etnische groep n)2]. 
 
De berekeningswijze van deze index impliceert dat zowel een volledige "witte" als een 
volledige "zwarte" school een 0 scoren voor hun mate van diversiteit. De index is daarmee 
dus kleurenblind (Stolle e.a., 2008). Dat is echter geen onoverkomelijk probleem, mits deze 
diversiteitsindex in combinatie wordt geanalyseerd met de etnisch compositie van de klas, 
uitgedrukt als het percentage leerlingen in een klas waarvan de ouders uit een bepaald 
herkomstland komen. De aldus berekende etnische diversiteit van een klas bedraagt 
gemiddeld 0,57 met 0,09 als laagste en 0,84 als hoogste waarde. De relatie tussen de etnische 
diversiteit in een klas en het percentage allochtone leerlingen in die klas is ter illustratie 
opgenomen in figuur 1.  
 
Figuur 1 laat zien dat een hoger percentage allochtonen in een klas samengaat met een grotere 
etnische diversiteit, maar van een lineair verband kan niet echt worden gesproken: de relatie 
tussen de etnische diversiteit en de etnische compositie wordt namelijk negatief als het 
percentage allochtone leerlingen in een klas hoger is dan zo'n 60%. Een vergelijkbaar 
curvilineair verband tussen etnische diversiteit en compositie werd ook gevonden door 
Maestri (2011).  
 De sociaal-economische diversiteit van de klas is ook berekend met behulp van de 
Herfindahl-index. De formule luidde in dit geval: 
 
 1 – [(% SES-categorie 1)2 + (% SES-categorie 2)2 ... + (% SES-categorie 5)2] 
 
Opnieuw varieert de score op de index van 0 tot en met 1, waarbij een hoge score staat voor 
een hoge mate van diversiteit. En ook hier dient, ter voorkoming van interpretatieproblemen, 
de diversiteitsindex tegelijkertijd te worden geanalyseerd met de gemiddelde score voor de 
SES van een klas. De sociaal-economische diversiteit van een klas bedraagt gemiddeld 0,61 
met 0,42 als laagste en 0,76 als hoogste waarde. 
 Noodzakelijk onderdeel van de formule voor de sociaal-economische diversiteit van 
de klas is het percentage leerlingen in die klas dat binnen een bepaalde SES-categorie valt. De 
SES voor een individuele leerling is vastgesteld op basis van de sociale status score van het 
postcodegebied waar de leerling woont. Deze sociale status scores, die beschikbaar worden 
gesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) te Den Haag, bestaan uit drie 
elementen: inkomen, werkgelegenheid en opleidingsniveau. Op basis van deze drie 
indicatoren wordt voor alle vier-cijferige postcodegebieden in Nederland een 
gestandaardiseerde score berekend met behulp van een principale componentenanalyse. De 
score is een maat voor de sociale achterstand van een gebied. We hebben de originele 
factorscores omgecodeerd tot vijf SES-categorieën, die respectievelijk 10%, 20%, 40%, 20% 
en 10% van de waarnemingen omvatten, en waarbij de hoogste categorie staat voor een 
sociaal-economisch gunstige situatie.  
 Het mag duidelijk zijn dat de verkregen scores een schatting zijn voor het feitelijke 
sociaal-economische herkomstmilieu van de ouders van de leerling. Met uitzondering van de 
etnisch-religieuze groep waartoe een leerling kan worden gerekend, bevat het databestand 
namelijk geen informatie over het inkomens-, beroeps- of opleidingsniveau van de ouders. De 
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relevantie van dergelijke gegevens wordt door het bevoegd gezag van de scholen niet hoog 
ingeschat, terwijl overwegingen van privacy uiteraard ook een rol spelen. We werken dus 
verder met een een proxy voor de sociaal-economische herkomst van een leerling, die tevens 
als basis wordt gebruikt voor de sociaal-economische compositie en diversiteit van de klas. 
Dit is op zich niet ongebruikelijk bij de analyse van bestaande gegevens, maar we dienen er 
bij de interpretatie van de uitkomsten wel op te letten dat onze meting van SES op 
leerlingniveau dus in essentie een meting is van de sociale achterstand van de buurt waarin 
die leerling woonachtig is (Lancee e.a., 2008; Dronkers e.a., 2009). 
 De statistische kenmerken van alle variabelen, uitgesplitst naar autochtone en 
allochtone leerlingen, staan vermeld in appendix 1. Ten behoeve van de multivariate analyse 
zijn alle variabelen gecentreerd, met uitzondering van de dummy-variabelen en het 
schoolcijfer voor wiskunde. Centreren betekent dat van elke individuele score op een 
variabele de gemiddelde score is afgetrokken. Deze aanpak heeft als voordeel dat bij de 
berekening van interactie-effecten in een multivariate analyse het gebruikelijke probleem van 
multicollineariteit wordt voorkomen (Aiken e.a., 1991). 
 
De analyse 
 
De gegevens van de 905 leerlingen, de 41 klassen en de 11 scholen voor MAVO, HAVO en 
VWO zijn geanalyseerd met behulp van een multi-level-analyse met drie niveau's: leerlingen, 
klassen en scholen. Na de toetsing van een 0-model hebben we de analyse uitgevoerd in zes 
stappen. In de eerste stap werden de centrale kenmerken op klasniveau opgenomen: de 
sociaal-economische compositie, de sociaal-economische diversiteit, de etnische compositie 
en de etnische diversiteit. In een tweede stap werden hieraan de kenmerken van de ouders van 
de leerlingen toegevoegd: de sociaal-economische status en het herkomstland. In de derde 
stap werd gecontroleerd voor enkele individuele startkenmerken van leerlingen, te weten de 
sekse, de leeftijd en de in het basisonderwijs behaalde CITO-toetsscore. In een vierde stap 
werden enkele individuele onderwijskenmerken aan de analyse toegevoegd. Dat waren 
achtereenvolgens het aantal lesuren in het schooljaar dat geoorloofd en ongeoorloofd was 
verzuimd en het curriculumniveau waarop de leerling het onderwijs volgde, te weten MAVO, 
MAVO-HAVO, HAVO, HAVO-VWO en VWO. In de vijfde stap werd nagegaan of een 
bepaalde etnische compositie van de klassen de onderwijsprestaties van leerlingen met 
dezelfde etnische herkomst beïnvloedde. Het ging daarbij dus om de toetsing van het bestaan 
van interactie-effecten tussen klas- en leerlingkenmerken. De zesde en laatste stap had 
eveneens betrekking op het vaststellen van mogelijke interacties tussen de karakteristieken 
van klassen en leerlingen. In concreto ging het dan om het effect van de combinatie van de 
etnische en sociaal-economische diversiteit van een klas en het gemiddelde prestatieniveau 
van een klas gemeten met de gemiddelde CITO-toets score van een klas. In deze laatste zesde 
stap zijn de vier dummy-variabelen die betrekking hadden op het curriculumniveau uit de 
analyse verwijderd, omdat logischerwijs de gemiddelde CITO-score sterk samenhangt met het 
curriculumniveau van een klas. De gemiddelde CITO-scores voor de vijf curriculumniveau's 
zijn: MAVO 528, MAVO-HAVO 533, HAVO 538, HAVO-VWO 538 en VWO 543.  
 
De correlatie tussen schoolcijfers en CITO-toets scores 
 
Bij de analyse van onderwijsprestaties kon gebruik worden gemaakt van de gemiddelde 
cijfers die leerlingen in het eerste jaar hebben behaald voor de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde. Als het gestandaardiseerde testen waren geweest die voor elke leerling op elk 
curriculumniveau hetzelfde zouden zijn geweest, dan kon een hoge correlatie worden 
verwacht tussen de schoolcijfers en de CITO-toets score die in het voorafgaande jaar in het 
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basisonderwijs is behaald. In deze dataset zijn de cijfers echter niet vastgesteld met 
gestandaardiseerde testen, hetgeen in de praktijk van het voortgezet onderwijs ook niet 
gebruikelijk is. De schoolcijfers zijn dus context afhankelijk, hetgeen betekent dat er een 
correctie moet worden uitgevoerd voor hetzij het curriculumniveau, hetzij het gemiddeld 
prestatieniveau in een klas. In tabel 3 staan de correlaties vermeld tussen de schoolcijfers, de 
CITO-toets scores en het curriculumniveau. 
 Deze analyse levert de opvallende conclusie op dat de cijfers voor Nederlands en 
Engels hoger zijn als de CITO-toets score lager is. Het cijfer voor wiskunde laat wel een 
positieve en significante samenhang zien met de CITO-toets score, maar de correlatie is 
betrekkelijk laag. Vervolgens blijkt dat de cijfers voor Nederlands en Engels dalen als het 
curriculumniveau stijgt. Het cijfer voor wiskunde is daarentegen niet significant gecorreleerd 
met het curriculumniveau. Het curriculumniveau is in beide gevallen vastgesteld met een 
score van 1 voor MAVO tot en met 5 voor VWO. Wanneer de correlaties tussen enerzijds de 
cijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde en anderzijds voor de CITO-toets score worden 
gecorrigeerd voor het curriculumniveau, dan levert dat wel een positieve samenhang op 
tussen het schoolcijfer en de CITO-toets score. Hetzelfde geldt als wordt gecorrigeerd voor de 
gemiddelde CITO-toetsscore van een klas, die zoals eerder gezegd logischerwijs sterk 
gerelateerd is aan het curriculumniveau. Uit het feit dat de partiële correlatie voor het 
wiskundecijfer wat hoger is (+0,208) dan de partiële correlatie voor de cijfers Nederlands en 
Engels, leiden we af dat een keuze voor het wiskundecijfer als afhankelijke variabele voor de 
meting van onderwijsprestaties de voorkeur verdient boven de cijfers voor Nederlands en 
Engels. Voor onze hypothesen heeft het gebruiken van alleen de wiskundecijfers als proxy 
voor onderwijsprestaties geen zwaarwegende consequenties.  
 
Resultaten 
 
In de tabel 2 staan de resultaten vermeld van de multi level analyse met het wiskundecijfer als 
afhankelijke variabele. In deze tabel is de analyse uitgesplitst naar allochtone (N=621) en 
autochtone leerlingen (N=284). Verder zijn in de tabel alleen de resultaten van de hierboven 
beschreven analysestappen 5 en 6 opgenomen. Dat is niet alleen gedaan om de presentatie 
overzichtelijk te houden, maar ook omdat de coëfficiënten voor de centrale variabelen 
etnische en sociaal-economische diversiteit en etnische en sociaal-economische compositie in 
de modellen 1 tot en met 4 niet wezenlijk afweken van de coëfficiënten in de modellen 5 en 6: 
noch de richting, noch het significantie-niveau verandert. We vatten de belangrijkste 
conclusies samen: 
 
a) De uitkomsten van de analyses wijzen uit dat allochtone leerlingen hogere cijfers voor 

wiskunde halen als de etnische verscheidenheid van de klas waarin zij zitten toeneemt. 
Voor autochtone leerlingen is er ook een positieve samenhang, maar deze is niet 
statistisch significant. Deze conclusie betekent een bevestiging van hypothese 1. 
Omdat de etnische diversiteit sterk samenhangt met de etnische compositie (de 
hoogste correlatie voor de allochtone groep is tussen etnische diversiteit en het 
percentage islamitisch Aziatische leerlingen in een klas, namelijk - 0,68) hebben we 
diverse andere modellen uitgeprobeerd, waarin de variabelen verantwoordelijk voor 
een mogelijk multicollineariteitsprobleem (en dus foute uitkomsten) uit de analyse zijn 
verwijderd. Ook hebben we modellen geprobeerd waar de school is weggelaten uit de 
analyse waar een hoog percentage islamitisch Aziatische leerlingen samengaat met 
een gebrek aan etnische diversiteit. In geen van de gevallen verviel het positieve en 
significante effect van etnische diversiteit op de wiskundecijfers. Dat betekent dat 



 12 

onze uitkomst moeilijk toegeschreven kan worden aan een mogelijk 
multicollineariteitsprobleem. 

 
b) Over het algemeen heeft de etnische compositie van een klas weinig effect op de 

wiskundeprestaties van een leerling in die klas. Bij de allochtone leerlingen is slecht 
één van de in totaal 14 coefficiënten in de twee modellen statistisch significant; bij de 
autochtone leerlingen zijn dat er drie van de 14. De meest opvallende uitkomst is het 
positieve effect van een hoog percentage leerlingen uit Oost-Europa in een klas op de 
individuele wiskundeprestaties van autochtone leerlingen. Maar hieraan kunnen we op 
dit moment geen conclusies verbinden die te generaliseren zouden zijn naar andere 
plaatsen en situaties; wellicht weerspiegelt deze uitkomst de huidige instroom van 
ambitieuze Oost-Europese leerlingen (Polen) in de Nederlandse samenleving. 
Hypothese 2 wordt daarmee verworpen. 

 
c) De sociaal-economische compositie van een klas heeft zoals uitgesproken in 

hypothese 3 een positief effect op de wiskundeprestaties van autochtone en allochtone 
leerlingen, maar de effecten zijn gering en in geen enkel analysemodel statistisch 
significant. Ook de SES score van een individueel leerling heeft weinig te maken met 
de wiskundeprestaties van die leerling. Dat betekent niet dat deze twee klassieke 
variabelen uit de onderwijssociologische tekstboeken kunnen worden geschrapt als 
zijnde niet meer relevant, maar duidelijk is wel dat zij binnen het specifieke 
onderzoeksdesign waarbij is gecontroleerd voor etnische diversiteit en compositie, 
geen rol van betekenis meer spelen. Ook moet bedacht worden dat wij de SES 
variabelen moesten operationaliseren aan de hand van de postcode van het adres van 
de leerling, en een dergelijke operationalisering is gebrekkig en leidt dus sneller tot 
insignificante coëfficiënten. Hypothese 3 wordt in ieder geval verworpen. 

 
d) Als de etnische diversiteit van de klas toeneemt, gaan zoals gezegd de 

wiskundeprestaties van allochtone leerlingen vooruit, maar als de sociaal-
economische diversiteit van de klas toeneemt, gaan hun wiskundeprestaties juist 
achteruit. Deze negatieve relatie geldt ook voor de autochtone leerlingen in het tweede 
model (analysestap 6) waarbij een interactie is opgenomen tussen deze sociaal-
economische diversiteit en de gemiddelde CITO-toets score van een klas. Deze 
interactie wijst wel op hogere wiskundeprestaties voor een individuele autochtone 
leerling als een sterke sociaal-economische diversiteit in een klas samengaat met een 
gemiddeld hoge CITO-toets score in een klas, maar op lage wiskundeprestaties als 
sociaal-economische diversiteit samengaat met een gemiddeld lage CITO-score in een 
klas. Maar bij allochtone leerlingen is dit interactie-effect afwezig, waarmee 
hypothese 4 gedeeltelijk moet worden verworpen. 

 
e) De wiskundeprestaties van allochtone leerlingen zijn wat lager dan die van autochtone 

leerlingen. Binnen de allochtone groep is geen etnische categorie aan te wijzen die 
signficant hoger of lager scoort. Wel is duidelijk dat de wiskundecijfers in het totale 
analysemodel positief en significant samen hangen met de CITO-toets scores. Er is 
ook een significant verband tussen de individuele wiskundecijfers en de gemiddelde 
CITO-toets score per klas, maar de richting van deze relatie is negatief. In de klassen 
met leerlingen die hoog scoren op de CITO-toets - dat zijn de klassen met een hoger 
curriculumniveau zoals VWO - zijn de wiskunde prestaties lager dan in de klassen 
waar gemiddeld lage CITO-toets scores zijn behaald.  
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f) Wiskundecijfers komen begrijpelijkerwijs ook hoger uit als het aantal absenties 
afneemt. Een stijging van het aantal uren dat ongeoorloofd of geoorloofd wordt 
verzuimd heeft een significante impact op de hoogte van de wiskundecijfers. Het 
effect van ongeoorloofd verzuim is iets sterker bij de autochtone groep (b= -0,04), dan 
bij de allochtone groep (b= -0,02).  

 
Discussie 
 
Bij de totstandkoming van het nationale onderwijsbestel in Nederland aan het begin van de 
19de eeuw, was de gemengde openbare school de norm. Het was een school waar 
protestantse, katholieke en joodse kinderen gezamenlijk onderwijs zouden krijgen. Al snel 
bleek het model te botsen met de voorkeuren van veel ouders. Confessionele pressiegroepen 
zouden zich inzetten voor religieus gesegregeerd onderwijs. Het leidde in 1848 tot een 
grondwettelijke wijziging waarna de onderwijsvrijheid een feit zou zijn. Binnen het juridisch 
kader van deze vrijheid hebben aan het begin van de 21ste eeuw leerlingen van diverse 
etnisch-religieuze herkomstmilieu's hun plaats gevonden in scholen en klaslokalen. De 
verscheidenheid waarmee zij aldaar worden geconfronteerd, is niet schokkend: zij zijn jongs 
af aan gewend aan een context waarbinnen uiteeenlopende groepen jongeren met elkaar 
interacteren, zowel positief als negatief. Hun onderwijsprestaties worden niet automatisch 
negatief beïnvloed door deze etnische diversiteit. Integendeel, de wiskundecijfers van 
allochtone jongeren zijn hoger als de etnisch diversiteit van de klas waarin zij zitten toeneemt. 
Dat is, zo is onze stelling, niet verwonderlijk in een multi-etnische grootstedelijke context 
waarbinnen die etnische diversiteit als een "normale" situatie wordt gezien. Onze bevindingen 
contrasteren met het internationale onderzoek, dat in de regel juist een negatief effect laat zien 
van etnisch diverse klassen op leerprestaties (Dronkers, 2011). Maar onze bevindingen zijn 
daarmee niet in strijd: diversiteit werkt in een bepaalde context, afhankelijk van de 
krachtsverhoudingen tussen de etnische groeperingen. De data die Dronkers en anderen 
gebruikten hadden betrekking op de nationale context van OECD landen. Daarin is etnische 
diversiteit niet de “normale” situatie, maar is eerder sprake van een grote dominante etnische 
groeperingen (autochtonen) en een groter of kleiner aantal etnische groeperingen die ieder 
voor zich een kleine minderheid zijn. In een dergelijke conflictrijke en ongelijke situatie heeft 
etnische diversiteit een negatief effect op leerprestaties, in eerste instantie voor die van de 
allochtone leerling. Ook de klassieke contact-hypothese van Allport (1954) zou in een 
dergelijke conflictrijke en ongelijke situatie geen groter begrip tussen ongelijke etnische 
groepen verwachten. Het is echter mogelijk dat in de multi-etnische grootstedelijke context, 
waarin geen dominante etnische groepering meer bestaat (mede door de witte en 
hooggeschoolde vlucht naar buiten de grote stad) de klassieke contact-hypothese van Allport 
(1954) wel opgaat en het optimisme van Putnam (2007) alsnog empirische steun krijgt. Onze 
uitkomsten zijn daarom geen automatische steun aan de "mantra van de mix", waarbij het 
mengen van bevolkingsgroepen met uiteenlopende sociaal-economische of etnische 
achtergronden in wijken, zorginstellingen, scholen of klassen wordt geacht een positieve 
bijdrage te leveren aan de verbetering van de onderlinge verstandhouding tussen autochtonen 
en allochtonen, en tot structurele verbetering van de sociaal-economische positie van 
migranten in de Nederlandse samenleving. Het is namelijk nog maar de vraag of de sterke 
ruimtelijke segregatie van autochtone en allochtone groeperingen in Groot-Rotterdam 
maatschappelijk en politiek verstandig is. 

Nader onderzoek zou dan ook gericht moeten zijn op het toetsen van de in dit artikel 
geformuleerde hypothesen in vergelijkbare grootstedelijke contexten, zoals Antwerpen, 
London of New York. Een nadere verkenning van de onderlinge relaties in een klas tussen 
leerlingen met uiteenlopende achtergronden, etnisch-cultureel of sociaal-economisch, is ook 
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aan te bevelen. De speurtocht naar causale mechanismen is met dit artikel nog niet 
afgeëindigd. Integendeel, we staan aan het begin van onze reis. De gemeenschappelijke 
straattaal die is onder de jeugd is ontwikkeld binnen de grootstedelijke context, is daarbij 
slecht één van de mogelijke ijkpunten. 
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Figuur 1. Scatterplot van etnische diversiteit in een klas (gecentreerd) en het percentage 
allochtone leerlingen in een klas (N=41). 
 

 
 
Tabel 1. Correlaties tussen schoolcijfers, CITO-toets scores en curriculumniveau 
(Partiële) correlaties tussen cijfers, CITO-
toetsscore en curriculumniveau (N=905) 

Cijfer 
Nederlands 

Cijfer 
Engels 

Cijfer 
Wiskunde 

CITO-toetsscore (ongecontroleerd) 
 

- 0,215 *** - 0,083** +0,094 ** 

Curriculumniveau: M-MH-H-HV-V 
(ongecontroleerd) 

- 0,398 *** - 0,231*** - 0,036 n.s. 

CITO-toetsscore (gecontroleerd voor 
curriculumniveau) 

+0,106 *** +0,119*** +0,170 *** 

CITO-toetsscore (gecontroleerd voor 
gemiddelde CITO-toetsscore van de klas) 

+0,140 *** +0,106*** +0,208 *** 

** p < 0,01; *** p < 0,001 
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Tabel 2. Effecten van diversiteit en compositie van de klas op het cijfer voor wiskunde van allochtonen 
(N=621) en autochtonen (N=284) in de eerste klas van het algemeen voortgezet onderwijs 
 Allochtonen Autochtonen 
Afhankelijke variabele= gemiddelde cijfer Wiskunde Model 5 Model 6 Model 4 Model 6 
Intercept +5,908 

(0,478) 
+5,550 
(0,465) 

+6,474 
(0,294) 

+6,265 
(0,183) 

Sociaal-economische diversiteit en compositie op klasniveau     
Sociaal-economische diversiteit van klas, gecentreerd - 2,050 

(1,037) 
- 2,241 
(0,848) 

- 1,868 
(1,150) 

- 2,541 
(1,102) 

Gemiddelde sociaal-economische status van klas, gecentreerd +0,148 
(0,279)  

+ 0,027 
(0,229) 

+0,605 
(0,423) 

+0,452 
(0,423) 

Etnische diversiteit en compositie op klasniveau     
Etnische diversiteit van een klas, gecentreerd +2,075 

(0,993) 
+1,864 
(0,871) 

+0,792 
(1,372) 

+2,266 
(1,384) 

% leerlingen met ouders uit Nederland, gecentreerd (=referentie) 
 

    

% leerlingen met ouders uit Westerse OECD landen in een klas, 
gecentreerd  

- 0,338 
(2,903) 

+0,161 
(2,117) 

- 4,889 
(4,143) 

+1,692 
(3,497) 

% leerlingen met ouders uit Oost-Europa in een klas, gecentreerd +3.246 
(2,595) 

+3,382 
(2,116) 

+19,694 
(4,777) 

+11,343 
(3,934) 

% leerlingen met ouders uit niet-islamitische Aziatische landen in een 
klas, gecentreerd 

- 4,093 
(2,688) 

- 4,570 
(2,065) 

- 4,329 
(3,955) 

- 11,152 
(3,781) 

% leerlingen met ouders uit islamitische Aziatische landen in een klas, 
gecentreerd 

+1,141 
(0,821) 

+0,763 
(0,795) 

+1,355 
(1,098) 

+1,836 
(1,130) 

% leerlingen met ouders uit niet-islamitische Afrikaanse landen in een 
klas, gecentreerd 

- 3217 
(1,592) 

- 2,488 
(1,288) 

+3,637 
(3,212) 

- 1,1664 
(2,923) 

% leerlingen met ouders uit islamitische Afrikaanse landen in een klas, 
gecentreerd 

+ 0,535 
(0,820) 

- 0,039 
(0,691) 

- 0,184 
(1,580) 

- 1,042 
(1,612) 

% leerlingen met ouders uit Latijns-Amerika in een klas, gecentreerd -0,213 
(1,432) 

- 1,179 
(1,176) 

+1,961 
(2,669) 

+1,153 
(2,504) 

Individuele ouderkenmerken     
Sociaal-economische  status van de ouders, gecentreerd +0,062 

(0,050) 
+0,058 
(0,050) 

- 0,037 
(0,091) 

- 0,004 
(0,091) 

Ouder(s) uit Westers OECD-land (=referentie) 
 

    

Ouder(s) uit Oost-Europees land +0,886 
(0,609) 

+0,889 
(0,602) 

NVT NVT 

Ouder(s) uit niet-islamitisch land in Azië +0,735 
(0,703) 

+0,750 
(0,698) 

NVT NVT 

Ouder(s) uit islamitisch land in Azië +0,618 
(0,461) 

+0,702 
(0,455) 

NVT NVT 

Ouder(s) uit niet-islamitisch land in Afrika +0,298 
(0,531) 

+0,452 
(0,527) 

NVT NVT 

Ouder(s) uit  islamitisch land in Afrika +0,738 
(0,480) 

+0,800 
(0,474) 

NVT NVT 

Ouder(s) uit Latijns-Amerika - 0,658 
(0,470) 

+0,712 
(0,463) 

NVT NVT 

Individuele startkenmerken (leerlingen)     
Meisje +0,139 

(0,081) 
+0,146 
(0,081) 

+0,133 
(0,155) 

+0,151 
(0,154) 

Leeftijd, gecentreerd - 0,006 
(0,066) 

-0,024 
(0,066) 

- 0,024 
(0,120) 

+0,005 
(0,121) 

CITO-toetsscore in het basisonderwijs, gecentreerd +0,056 
(0,011) 

+0,070 
(0,012) 

+0,059 
(0,016) 

+0,076 
(0,017) 

Vetgedrukte waarden zijn significant: p <0,05; cursief gedrukte waarden zijn significant: p < 0,10 
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Individuele onderwijskenmerken (leerl.)     
Aantal lesuren geoorloofd verzuim, gecentreerd - 0,003 

(0,001) 
-0,003 
(0,001) 

- 0,001 
(0,001) 

- 0,001 
(0,001) 

Aantal lesuren ongeoorloofd verzuim, gecentreerd - 0,019 
(0,004) 

-0,020 
(0,004) 

- 0,040 
(0,012) 

- 0,045 
(0,012) 

Curriculumniveau MAVO (=referentie) 
 

    

Curriculumniveau MAVO-HAVO - 0,480 
(0,293) 

 - 0,028 
(0,689) 

 

Curriculumniveau HAVO - 0,369 
(0,670) 

 - 0,298 
(0,705) 

 

Curriculumniveau HAVO-VWO - 0,656 
(0,274) 

 - 0,105 
(0,474) 

 

Curriculumniveau VWO - 1,289 
(0,664) 

 - 4,136 
(1,304) 

 

Interactie tussen samenstelling van de klas en herkomstkenmerken     
% leerlingen Westers-OECD, gecentreerd * ouder Wester-OECD +16,030 

(9,093) 
+17,350 
(8,942) 

  

% leerlingen Oost-Europa, gecentreerd * ouder Oost-Europa - 1,280 
(5,968) 

- 0,311 
(5,929) 

NVT NVT 

% leerlingen niet-islamitische landen Azië, gecentreerd * ouder niet-
islamitisch land Azië 

+5,511 
(7,745) 

+5,634 
(7,667) 

NVT NVT 

% leerlingen islamitische landen Azië, gecentreerd * ouder islamitisch 
land Azië 

- 0,015 
(0,796) 

- 0,105 
(0,778) 

NVT NVT 

% leerlingen niet-islamitische landen Afrika, gecentreerd * ouder niet-
islamitisch land Afrika 

+2,631 
(3,112) 

+1,718 
(3,102) 

NVT NVT 

% leerlingen islamitische landen Afrika, gecentreerd * ouder islamitisch 
land Afrika 

- 0,881 
(0,768) 

- 0,853 
(0,764) 

NVT NVT 

% leerlingen Latijns-Amerika, gecentreerd * ouder Latijns-Amerika - 0,730 
(1,559) 

- 0,468 
(1,542) 

NVT NVT 

Intellectuele compositie van de klas en interactie met diversiteit     
Gemiddelde CITO-toetsscore per klas, gecentreerd  - 0,085 

(0,019) 
 - 0,076 

(0,032) 
Etnische diversiteit, gecentreerd * gemiddelde CITO-toetsscore per klas, 
gecentreerd 

 +0,033 
(0,067) 

 +0,045 
(0,139) 

Sociaal-economische diversiteit, gecentreerd * gemiddelde CITO-
toetsscore per klas, gecentreerd 

 +0,030 
(0,166) 

 +0,641 
(0,350) 

Variantie     
Leerlingniveau (e) 0,965 0,968 1,411 1,435 
Klasniveau (u)              0,054 0,014 0,000 0,000 
Schoolniveau (v) 0,070 0,080 0,116 0,064 
-2 Log Likelihood   1775 1765 913 915 
Vetgedrukte waarden zijn significant: p < 0,05; cursief gedrukte waarden zijn significant: p < 0,10 
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Appendix 1. Gemiddelden en standaarddeviaties van de variabelen voor allochtonen (N=621) en 
autochtonen (N=284). 
 Allochtonen Autochtonen 
 Min. Max. Mean S.d. Min. Max. Mean S.d. 
Cijfer Wiskunde (1-10) 1,0 9,2 6,320 1,136 1,0 9,6 6,425 1,452 
Cijfer Nederlands (1-10) 2,8 9,7 6,432 1,127 1,0 9,5 6,906 1,153 
Cijfer Engels (1-10) 1,0 10,0 6,556 1,415 1,0 10,0 7,028 1,562 
Sociaal-economische diversiteit van de klas 
(0-1), gecentreerd 

-0,19 0,14 0,0064 0,0713 -0,19 0,08 -0,0138 0,0791 

Gemiddelde sociaal-economische 
compositie van de klas (1-5), gecentreerd 

-0,85 1,31 -0,2951 0,5399 -0,85 1,31 0,6616 0,5474 

Etnische diversiteit van de klas (0-1), 
gecentreerd 

-0,48 0,27 0,0438 0,2127 -0,48 0,27 -0,0955 0,1507 

% leerlingen met ouders uit Nederland, 
gecentreerd, gecentreerd  

-0,31 0,54 -0,1469 0,2267 -0,28 0,54 0,3213 0,2305 

% leerlingen met ouders uit Westerse OECD 
landen in een klas, gecentreerd 

-0,02 0,12 -0,0036 0,0311 -0,02 0,12 0,0078 0,0396 

% leerlingen met ouders uit Oost-Europa in 
een klas, gecentreerd 

-0,02 0,12 0,0001 0,0354 -0,02 0,12 -0,0001 0,0350 

% leerlingen met ouders uit niet-islamitische 
Aziatische landen in een klas, gecentreerd 

-0,02 0,11 0,0017 0,03627 -0,02 0,11 -0,0038 0,0256 

% leerlingen met ouders uit islamitische 
Aziatische landen in een klas, gecentreerd 

-0,27 0,69 0,0716 0,2452 -0,27 0,68 -0,1565 0,1309 

% leerlingen met ouders uit niet-islamitische 
Afrikaanse landen in een klas, gecentreerd 

-0,05 0,14 0,0086 0,0622 -0,05 0,14 -0,0187 0,0426 

% leerlingen met ouders uit islamitische 
Afrikaanse landen in een klas, gecentreerd 

-0,19 0,38 0,0638 0,1833 -0,19 0,38 -0,1395 0,1095 

% leerlingen met ouders uit Latijns-Amerika 
in een klas, gecentreerd 

-0,12 0,19 0,0048 0,0856 -0,12 0,19 -0,0104 0,0691 

Sociaal-economische  status van de ouders 
(1-5), gecentreerd 

-1,73 2,27 -0,3666 0,9213 -1,73 2,27 0,8015 0,9411 

Ouder(s) uit Westers OECD-land  0 1 0,0274 0,1633     
Ouder(s) uit Oost-Europees land 0 1 0,0322 0,1767     
Ouder(s) uit niet-islamitisch land in Azië 0 1 0,0258 0,1586     
Ouder(s) uit islamitisch land in Azië 0 1 0,3881 0,4877     
Ouder(s) uit niet-islamitisch land in Afrika 0 1 0,0660 0,2485     
Ouder(s) uit  islamitisch land in Afrika 0 1 0,2818 0,4502     
Ouder(s) uit Latijns-Amerika 0 1 0,1787 0,3835     
Geslacht (=meisje) 0 1 0,5266 0,4997 0 1 0,5141 0,5007 
Leeftijd, gecentreerd -0,95 2,05 0,0271 0,6193 -0,95 2,05 -0,0592 0,6144 
CITO-toetsscore in het basisonderwijs, 
gecentreerd 

-15,69 17,31 0,3860 6,2745 -16,69 17,31 -0,8046 6,7309 

Aantal lesuren geoorloofd verzuim, 
gecentreerd 

-58,58 299,42 -1,3336 46,2951 -59,58 670,42 2,9059 59,0958 

Aantal lesuren ongeoorloofd verzuim, 
gecentreerd 

-7,31 91,69 1,4324 12,1556 -7,31 51,69 -3,1445 6,9112 

Curriculumniveau MAVO 0 1 0,4525 0,4981 0 1 0,7535 0,4317 
Curriculumniveau MAVO-HAVO 0 1 0,1127 0,3165 0 1 0,0246 0,1553 
Curriculumniveau HAVO 0 1 0,0097 0,0979 0 1 0,0739 0,2621 
Curriculumniveau HAVO-VWO 0 1 0,4026 0,4908 0 1 0,1408 0,3485 
Curriculumniveau VWO 0 1 0,0225 0,1486 0 1 0,0070 0,0838 
Gemiddelde CITO-toetsscore per klas, 
gecentreerd 

-8,23 11,63 0,5566 5,3152 -8,23 10,63 -1,2169 4,7685 

Vetgedrukte waarden zijn significant: p < 0,05; cursief gedrukte waarden zijn significant: p < 0,10 
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Appendix 2. Effecten van diversiteit en compositie van de klas op het wiskundecijfer van allochtonen in de 
eerste klas van het algemeen voortgezet onderwijs, parameters MLwin (N=621) 
Afhankelijke variabele= gemiddelde cijfer 
Wiskunde 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Intercept +6,263 
(0,096)  

+6,267 
(0,278) 

+6,289 
(0,286) 

+6,591 
(0,302) 

+5,908 
(0,478) 

+5,550 
(0,465) 

Sociaal-economische diversiteit en 
compositie op klasniveau 

      

Sociaal-economische diversiteit van klas - 2,526 
(0,937) 

- 2,522 
(0,977) 

- 2,869 
(1,165) 

- 2,034 
(1,052) 

- 2,050 
(1,037) 

- 2,241 
(0,848) 

Gemiddelde sociaal-economische status 
van klas 

- 0,013 
(0,255) 

- 0,054 
(0,271) 

- 0,035 
(0,327) 

+0,127 
(0,282) 

+0,148 
(0,279)  

+ 0,027 
(0,229) 

Etnische diversiteit en compositie op 
klasniveau 

      

Etnische diversiteit van een klas +1,909 
(0,842) 

+2,099 
(0,881) 

+2,522 
(1,059) 

+2,210 
(0,919) 

+2,075 
(0,993) 

+1,864 
(0,871) 

% leerlingen met ouders uit Nederland 
(=referentie) 

      

% leerlingen met ouders uit Westerse 
OECD landen in een klas  

+1,234 
(2,255) 

+0,828 
(2,400) 

+0,271 
(2,886) 

- 0,210 
(2,888) 

- 0,338 
(2,903) 

+0,161 
(2,117) 

% leerlingen met ouders uit Oost-Europa in 
een klas 

+3,737 
(2,110) 

+3,442 
(2,252) 

+3,004 
(2,741) 

+3,378 
(2,565) 

+3.246 
(2,595) 

+3,382 
(2,116) 

% leerlingen met ouders uit niet-
islamitische Aziatische landen in een klas 

- 3,454 
(2,130) 

- 4,587 
(2,270) 

- 6,569 
(2,772) 

- 4,165 
(2,720) 

- 4,093 
(2,688) 

- 4,570 
(2,065) 

% leerlingen met ouders uit islamitische 
Aziatische landen in een klas 

+0,714 
(0,601) 

+0,864 
(0,630) 

+0,684 
(0,749) 

+1,163 
(0,673) 

+1,141 
(0,821) 

+0,763 
(0,795) 

% leerlingen met ouders uit niet-
islamitische Afrikaanse landen in een klas 

- 2,712 
(1,271) 

- 2,562 
(1,359) 

- 4,242 
(1,729) 

- 3,050 
(1,538) 

- 3217 
(1,592) 

- 2,488 
(1,288) 

% leerlingen met ouders uit islamitische 
Afrikaanse landen in een klas 

- 0,480 
(0,719) 

- 0,517 
(0,762) 

- 0,321 
(0,937) 

+0,220 
(0,800) 

+ 0,535 
(0,820) 

- 0,039 
(0,691) 

% leerlingen met ouders uit Latijns-
Amerika in een klas 

- 1,281 
(1,305) 

- 1,397 
(1,386) 

- 1,059 
(1,722) 

- 0,345 
(1,421) 

-0,213 
(1,432) 

- 1,179 
(1,176) 

Individuele ouderkenmerken       
Sociaal-economische  status van de ouders  +0,064 

(0,053) 
+0,061 
(0,052) 

+0,063 
(0,050) 

+0,062 
(0,050) 

+0,058 
(0,050) 

Ouder(s) uit Westers OECD-land 
(=referentie) 

      

Ouder(s) uit Oost-Europees land  +0,245 
(0,361) 

+0,145 
(0,353) 

+0,077 
(0,341) 

+0,886 
(0,609) 

+0,889 
(0,602) 

Ouder(s) uit niet-islamitisch land in Azië  +0,651 
(0,383) 

+0,506 
(0,374) 

+0,395 
(0,361) 

+0,735 
(0,703) 

+0,750 
(0,698) 

Ouder(s) uit islamitisch land in Azië  - 0,067 
(0,284) 

- 0,124 
(0,278) 

- 0,051 
(0,267) 

+0,618 
(0,461) 

+0,702 
(0,455) 

Ouder(s) uit niet-islamitisch land in Afrika  - 0,170 
(0,318) 

- 0,230 
(0,310) 

- 0,179 
(0,300) 

+0,298 
(0,531) 

+0,452 
(0,527) 

Ouder(s) uit  islamitisch land in Afrika  - 0,010 
(0,284) 

- 0,109 
(0,278) 

- 0,078 
(0,268) 

+0,738 
(0,480) 

+0,800 
(0,474) 

Ouder(s) uit Latijns-Amerika  - 0,021 
(0,289) 

- 0,091 
(0,283) 

- 0,056 
(0,272) 

- 0,658 
(0,470) 

+0,712 
(0,463) 

Individuele startkenmerken (leerlingen)       
Meisje   +0,146 

(0,085) 
+0,144 
(0,081) 

+0,139 
(0,081) 

+0,146 
(0,081) 

Leeftijd   - 0,039 
(0,068) 

- 0,003 
(0,066) 

- 0,006 
(0,066) 

-0,024 
(0,066) 

CITO-toetsscore in het basisonderwijs   +0,046 
(0,011) 

+0,055 
(0,011) 

+0,056 
(0,011) 

+0,070 
(0,012) 

Vetgedrukte waarden zijn significant: p < 0,05; cursief gedrukte waarden zijn significant: p < 0,10 
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Individuele onderwijskenmerken (leerl.)       
Aantal lesuren geoorloofd verzuim    - 0,003 

(0,001) 
- 0,003 
(0,001) 

-0,003 
(0,001) 

Aantal lesuren ongeoorloofd verzuim    - 0,019 
(0,004) 

- 0,019 
(0,004) 

-0,020 
(0,004) 

Curriculumniveau MAVO (=referentie) 
 

      

Curriculumniveau MAVO-HAVO    - 0,467 
(0,300) 

- 0,480 
(0,293) 

 

Curriculumniveau HAVO    - 0,171 
(0,679) 

- 0,369 
(0,670) 

 

Curriculumniveau HAVO-VWO    - 0,673 
(0,284) 

- 0,656 
(0,274) 

 

Curriculumniveau VWO    - 1,238 
(0,682) 

- 1,289 
(0,664) 

 

Interactie tussen samenstelling van de 
klas en herkomstkenmerken 

      

% leerlingen Westers-OECD * ouder 
Westers-OECD land 

    +16,030 
(9,093) 

+17,350 
(8,942) 

% leerlingen Oost-Europa * ouder Oost-
Europa 

    - 1,280 
(5,968) 

- 0,311 
(5,929) 

% leerlingen niet-islamitische landen Azië 
* ouder niet-islamitisch land Azië 

    +5,511 
(7,745) 

+5,634 
(7,667) 

% leerlingen islamitische landen Azië * 
ouder islamitisch land Azië 

    - 0,015 
(0,796) 

- 0,105 
(0,778) 

% leerlingen niet-islamitische landen 
Afrika * ouder niet-islamitisch land Afrika 

    +2,631 
(3,112) 

+1,718 
(3,102) 

% leerlingen islamitische landen Afrika * 
ouder islamitisch land Afrika 

    - 0,881 
(0,768) 

- 0,853 
(0,764) 

% leerlingen Latijns-Amerika * ouder 
Latijns-Amerika 

    - 0,730 
(1,559) 

- 0,468 
(1,542) 

Intellectuele compositie van de klas en 
interactie met diversiteit 

      

Gemiddelde CITO-toetsscore per klas      - 0,085 
(0,019) 

Etnische diversiteit * gemiddelde CITO-
toetsscore per klas 

     +0,033 
(0,067) 

Sociaal-economische diversiteit * 
gemiddelde CITO-toetsscore per klas 

     +0,030 
(0,166) 

Variantie       
Leerlingniveau (e) 1,138 1,114 1,051 0,971 0,965 0,968 
Klasniveau (u)              0,038 0,051 0,114 0,056 0,054 0,014 
Schoolniveau (v) 0,046 0,046 0,072 0,086 0,070 0,080 
-2 Log Likelihood   1867 1857 1839 1781 1775 1765 
Vetgedrukte waarden zijn significant: p < 0,05; cursief gedrukte waarden zijn significant: p < 0,10 
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Appendix 3. Effecten van diversiteit en compositie van de klas op het wiskundecijfer van autochtonen in 
de eerste klas van het algemeen voortgezet onderwijs, parameters MLwin (N=284) 
Afhankelijke variabele= gemiddelde cijfer 
Wiskunde 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 6 

Intercept +6,419 
(0,198) 

+6,419 
(0,198) 

+6,243 
(0,210)  

+6,474 
(0,294) 

+6,265 
(0,183) 

Sociaal-economische diversiteit en 
compositie op klasniveau 

     

Sociaal-economische diversiteit van klas -3,163 
(1,109) 

- 3,168 
(1,112) 

- 2,424 
(1,111) 

- 1,868 
(1,150) 

- 2,541 
(1,102) 

Gemiddelde sociaal-economische status 
van klas 

+0,520 
(0,402) 

+0,514 
(0,413) 

+0,560 
(0,406) 

+0,605 
(0,423) 

+0,452 
(0,423) 

Etnische diversiteit en compositie op 
klasniveau 

     

Etnische diversiteit van een klas +1,413 
(1,420) 

+1,406 
(1,428) 

+1,152 
(1,400) 

+0,792 
(1,372) 

+2,266 
(1,384) 

% leerlingen met ouders uit Nederland 
(=referentie) 

     

% leerlingen met ouders uit Westerse 
OECD landen in een klas  

-1,612 
(3,605) 

- 1,587 
(3,623) 

- 3,231 
(3,588) 

- 4,889 
(4,143) 

+1,692 
(3,497) 

% leerlingen met ouders uit Oost-Europa in 
een klas 

+10,776 
(4,185) 

+10,771 
(4,184) 

+13,215 
(4,148) 

+19,694 
(4,777) 

+11,343 
(3,934) 

% leerlingen met ouders uit niet-
islamitische Aziatische landen in een klas 

- 6,337 
(3,448) 

- 6,330 
(3,451) 

- 8,029 
(3,427) 

- 4,329 
(3,955) 

- 11,152 
(3,781) 

% leerlingen met ouders uit islamitische 
Aziatische landen in een klas 

+1,272 
(1,128) 

+1,273 
(1,128) 

+1,084 
(1,109) 

+1,355 
(1,098) 

+1,836 
(1,130) 

% leerlingen met ouders uit niet-
islamitische Afrikaanse landen in een klas 

+2,109 
(2,878) 

+2,109 
(2,878) 

+0,758 
(2,844) 

+3,637 
(3,212) 

- 1,1664 
(2,923) 

% leerlingen met ouders uit islamitische 
Afrikaanse landen in een klas 

+1,100 
(1,668) 

- 1,098 
(1,668) 

- 0,730 
(1,636) 

- 0,184 
(1,580) 

- 1,042 
(1,612) 

% leerlingen met ouders uit Latijns-
Amerika in een klas 

+0,701 
(2,719) 

+0,713 
(2,729) 

+1,561 
(2,684) 

+1,961 
(2,669) 

+1,153 
(2,504) 

Individuele ouderkenmerken      
Sociaal-economische  status van de ouders  +0,005 

(0,095) 
+0,011 
(0,093) 

- 0,037 
(0,091) 

- 0,004 
(0,091) 

Individuele startkenmerken (leerlingen)      
Meisje   +0,200 

(0,156) 
+0,133 
(0,155) 

+0,151 
(0,154) 

Leeftijd   +0,013 
(0,124) 

- 0,024 
(0,120) 

+0,005 
(0,121) 

CITO-toetsscore in het basisonderwijs   +0,052 
(0,015) 

+0,059 
(0,016) 

+0,076 
(0,017) 

Individuele onderwijskenmerken (leerl.)      
Aantal lesuren geoorloofd verzuim    - 0,001 

(0,001) 
- 0,001 
(0,001) 

Aantal lesuren ongeoorloofd verzuim    - 0,040 
(0,012) 

- 0,045 
(0,012) 

Curriculumniveau MAVO (=referentie) 
 

     

Curriculumniveau MAVO-HAVO    - 0,028 
(0,689) 

 

Curriculumniveau HAVO    - 0,298 
(0,705) 

 

Curriculumniveau HAVO-VWO    - 0,105 
(0,474) 

 

Curriculumniveau VWO    - 4,136 
(1,304) 

 

Vetgedrukte waarden zijn significant: p < 0,05; cursief gedrukte waarden zijn significant: p < 0,10 
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Intellectuele compositie van de klas en 
interactie met diversiteit 

     

Gemiddelde CITO-toetsscore per klas     - 0,076 
(0,032) 

Etnische diversiteit * gemiddelde CITO-
toetsscore per klas 

    +0,045 
(0,139) 

Sociaal-economische diversiteit * 
gemiddelde CITO-toetsscore per klas 

    +0,641 
(0,350) 

Variantie      
Leerlingniveau (e)  1,595 1,526 1,411 1,435 
Klasniveau (u)               0,000 0,000 0,000 0,000 
Schoolniveau (v)  0,152 0,144 0,116 0,064 
-2 Log Likelihood    949 937 913 915 
Vetgedrukte waarden zijn significant: p < 0,05; cursief gedrukte waarden zijn significant: p < 0,10 
 
 
 
 


	/
	De positieve effecten van etnische verscheidenheid in de klas op de schoolprestaties van leerlingen in een multi-etnische grote stad
	Sjaak Braster & Jaap Dronkers
	Erasmus Universiteit Rotterdam & Universiteit Maastricht
	Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearchdagen 2012 in Wageningen (20-22 juni) De positieve effecten van etnische verscheidenheid in de klas op de schoolprestaties van leerlingen in een multi-etnische grote stad
	Sjaak Braster & Jaap Dronkers
	Erasmus Universiteit Rotterdam & Universiteit Maastricht
	Samenvatting
	Onderwijssociologische concepten: van SES naar etnische diversiteit
	Referenties
	/

