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SAMENVATTING 
Ouders die in Vlaanderen een school zoeken voor hun kind kunnen kiezen tussen 

verschillende soorten scholen. Steeds meer ouders kiezen voor een methodeschool (zoals 

Freinetscholen, Steinerscholen of leefscholen). Methodeonderwijs is populair bij sommigen, 

maar er zijn ook critici. Centraal in dit rapport staat de vraag of methodeonderwijs 

effectiever is dan traditioneel onderwijs in het bevorderen van de prestaties en schoolse 

attitudes van leerlingen. 

We stellen vast dat kleuters in methodescholen gemiddeld genomen sterker staan dan 

kleuters uit traditionele scholen. Zo presteren ze beter op voorbereidende lees- en 

rekenvaardigheden. Deze voorsprong verdwijnt in de eerste jaren van het lager onderwijs, 

dan scoren leerlingen uit methodescholen over het algemeen zwakker op wiskunde, spelling 

en technisch lezen. Voor het domein Nederlands (technisch lezen, spelling en begrijpend 

lezen) zien we dat methodescholen aan het eind van het lager onderwijs niet meer 

verschillen van traditionele scholen, ze hebben dus een inhaalbeweging gemaakt. Voor 

wiskunde liggen de kaarten iets anders. Hoewel een groot deel van de methodescholen wel 

een succesvolle inhaalbeweging maken aan het einde van het basisonderwijs, zien we dat 

andere methodescholen deze inhaalbeweging niet maken. Dit maakt dat aan het einde van 

het basisonderwijs een leerling uit een methodeschool gemiddeld genomen met lagere 

wiskundeprestaties eindigt dan een leerling uit een traditionele school.  

Leerlingen uit methodescholen tonen verder een gelijkaardige betrokkenheid en 

ondervinden evenveel plezier op school als leerlingen uit traditionele scholen. Toch geven 

zesdeklassers uit methodescholen minder duidelijk aan te weten waarom ze zich inspannen 

voor school. Ze geven in vergelijking met leerlingen uit traditionele scholen minder aan te 

werken voor school omdat ze dit zelf belangrijk of leuk vinden en ook minder omdat ze zich 

hiertoe verplicht voelen.  

Deze resultaten geven een algemeen beeld weer van methodeonderwijs, maar moeten 

genuanceerd worden. Ten eerste zijn er belangrijke verschillen tussen methodescholen 

onderling. Deze verschillen situeren zich tussen groepen van methodescholen gevormd op 

basis van hun pedagogische aanpak en onderwijsnet, alsook binnen deze groepen. Anders 
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gezegd: de ene methodeschool is de andere niet. Ten tweede werden deze effecten 

gevonden voor de gemiddelde leerling. Methodescholen kunnen een ander effect hebben 

voor bepaalde groepen leerlingen. Ten slotte kan uit dit onderzoek niet afgeleid worden dat 

de pedagogische methode op zich aan de basis ligt van deze effecten. Andere aspecten van 

onderwijskwaliteit kunnen evengoed aan de basis liggen van deze verschillen.  

1. INTRODUCTIE 
In Vlaanderen hebben ouders de vrije keuze om hun kind in te schrijven in de school van hun 

voorkeur. Deze ‘pedagogische vrijheid’ is zelfs vastgelegd in de grondwet (Saveyn, 2009). 

Deze pedagogische vrijheid betekent ook dat scholen vrij zijn in het ontwerpen van hun 

onderwijsleeromgeving, mits de voorwaarde dat de door de Vlaamse overheid vastgelegde 

(eventueel aangepaste) eindtermen bereikt worden. Sommige ouders schrijven hun kind in 

in een methodeschool. Voorbeelden van Vlaamse methodescholen zijn Freinetscholen, 

Steinerscholen, Jenaplanscholen, ervaringsgerichte scholen, etc. Deze methodescholen 

bieden een specifieke didactische, maar vooral pedagogische onderwijsomgeving die 

verschillend is van de onderwijsleeromgeving in traditioneel onderwijs (voor een overzicht 

zie Kroon & Levering, 2008). In het algemeen kan men zeggen dat methodeonderwijs meer 

kindgericht werkt dan traditioneel onderwijs, dat in de eerste plaats vertrekt van het 

curriculum, of de lesinhoud. Kindgericht onderwijs vertrekt van de kenmerken van kinderen 

en leerlingen, en bekijkt dan welke onderwijsleeromgeving het best aansluit bij de noden 

van de leerlingen.  

In het Vlaamse onderwijslandschap worden methodescholen alsmaar meer populair (zie 

bijvoorbeeld Jagers, 2009). Deze populariteit situeert zich niet enkel bij de ouders, maar ook 

bij onderwijzers in het traditioneel onderwijs. Een heleboel technieken die uit het 

methodeonderwijs komen werden al geïmplementeerd in traditionele scholen. Denk maar 

aan hoekenwerk, projectwerking, praatronde etc. De vraag dringt zich dan ook op of de 

methodescholen effectiever zijn dan andere, traditionele scholen, of juist niet.  

Methodeonderwijs heeft voorstanders en tegenstanders. De voorstanders van 

methodeonderwijs wijzen op het belang van methodeonderwijs als het onderwijs voor de 
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toekomst. Het bereidt leerlingen niet enkel voor op de arbeidsmarkt van vandaag, maar ook 

een optimaal functioneren als burger in een democratische en altijd veranderende 

maatschappij (Acker, 2007; Annoot, 2010; Van Herpen, 2005). De totale en harmonieuze 

persoonlijkheidsontwikkeling is één van de kerndoelen van methodeonderwijs. Voorstanders 

argumenteren dat methodeonderwijs de totale ontwikkeling van leerlingen kan bevorderen. 

Niet enkel cognitieve vaardigheden, zoals lezen, spelling, rekenen, worden aangeleerd, maar 

vooral is methodeonderwijs goed voor de sociale ontwikkeling, voor de ontwikkeling van de 

creativiteit en kritische zin, voor het diepgaand leren (Ashley, 2008; Laevers, 2005; Reuter, 

2007).   

De tegenstanders van methodeonderwijs argumenteren dat methodeonderwijs nadelig is 

voor leerlinguitkomsten en voor de integratie in de arbeidsmarkt. Leerlingen uit secundaire 

Steinerscholen zouden het specifiek moeilijk hebben om te slagen aan de universiteit (De 

Clerq & Verboven, 2010) en om een job te vinden (VDAB Studiedienst, 2009). Een ander 

argument dat tegenstanders gebruiken is dat methodeonderwijs specifiek nadelig zou zijn 

voor kansarme leerlingen (bv. Feys, 2002) omdat het minder goed zou aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van deze groep.  

De meeste van deze argumenten van voor- en tegenstanders werden eigenlijk maar zelden 

onderzocht. Het doel van dit rapport is om de lezer een overzicht te geven van de meest 

recente bevinden van onderwijseffectiviteitsonderzoek dat peilde naar de resultaten van 

methodeonderwijs. Dit rapport is een bundeling van resultaten uit rapporten, manuscripten 

in het kader van een doctoraat (de Bilde, 2012), alsook van nieuwe elementen die de 

publicatie in tijdschriften nooit heeft gehaald. Voor we ingaan op de resultaten van dit 

onderzoek, zullen we eerst het methodeonderwijs situeren in het Vlaamse 

onderwijslandschap.  
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1. METHODEONDERWIJS IN 
VLAANDEREN 
In Vlaanderen is onderwijs verplicht vanaf het jaar waarin leerlingen zes jaar oud worden. De 

meeste ouders schrijven hun kind in in een door de overheid erkende school van hun keuze. 

Alle door de overheid erkende scholen moeten door de overheid vastgelegde eindtermen en 

leerplannen volgen (Vlaamse Overheid, 2008). De meeste scholen volgen leerplannen 

goedgekeurd door hun onderwijsnet (bv. GO!, OVSG, VSKO, etc., zie Figuur 1). De Vlaamse 

Steinerscholen hebben toelating gekregen om te werken aan iets gewijzigde eindtermen en 

hun eigen leerplannen te volgen (Federatie Steinerscholen Vlaanderen, 2010). Naast deze 

beperkingen zijn scholen vrij hun onderwijsmethoden en visie onafhankelijk op te stellen.  

 

Figuur 1. Een overzicht van de methodescholen in het Vlaamse basisonderwijs in 2010 
(gebaseerd op de statistieken van EURYDICE, 2010).  
Noot. GO! = Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, OVSG = Onderwijs van de Steden en 
Gemeenten, VSKO = Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs, FOPEM= Federatie 
van  Onafhankelijke, Pluralistische en Emancipatorische Methodescholen, RSF = Rudolf 
Steiner Federatie.  
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In Vlaanderen zijn er vijf verschillende onderwijsnetten die methodeonderwijs inrichten; de 

koepel van de scholen van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), het Onderwijs Van de Steden en 

Gemeenten (OVSG), en vrije scholen georganiseerd door een private instelling, zoals 

Katholieke scholen (VSKO), FOPEM (Federatie van Onafhankelijke, Pluralistische en 

Emancipatorische Methodescholen) en de Rudolf Steinerfederatie (RSF). Figuur 1 geeft 

verschillende onderwijsnetten weer die methodeonderwijs inrichten alsook de verschillende 

vormen van methodeonderwijs in 2010. Deze figuur illustreert dat methodescholen 

verspreid zijn over de netten heen, en over verschillende vormen van methodeonderwijs. 

Freinetscholen zijn de meest populaire vorm van methodeonderwijs (>60 scholen in 2010), 

gevolgd door leefscholen, ervaringsgerichte scholen en Steinerscholen met elk ongeveer 20 

scholen in Vlaanderen (EURYDICE, 2010). De andere types zijn veel minder voorkomend in 

het Vlaamse onderwijslandschap.  

 

3. METHODEONDERWIJS IN SIBO 
Alle onderzoeksresultaten in dit rapport zijn gegevens zijn afkomstig uit de SiBO databank, 

deze databank is geconstrueerd in een grootschalig onderzoek waarin een cohorte 

leerlingen (8000 kinderen) vanaf schooljaar 2002-2003, waarin ze in de derde kleuterklas 

zitten, gevolgd wordt tot in het secundair onderwijs (Maes, Ghesquière, Onghena & Van 

Damme, 2002). In het SiBO project werd informatie verzameld van de ouders, leerkrachten, 

leerlingen, directie en zorgcoördinatoren. Er werden toetsen en intelligentietesten 

afgenomen, vragenlijsten verzameld en zelfs klasobservaties uitgevoerd. Ook van de 

leerlingen die later instromen, of leerlingen die vroeger uitstromen, werd informatie 

verzameld.  

Voor deze studie werd een representatieve steekproef van Vlaamse basisscholen getrokken 

(Verhaeghe, Maes, Gombeir & Peeters, 2002). Naast deze representatieve steekproef 

werden nog extra methodescholen opgenomen in het SiBO onderzoek. De informatie over 

de pedagogische methode van een school (i.e., welk type methodeschool) was gebaseerd op 

gegevens van het Departement Onderwijs en de onderwijskoepels. Naast deze 
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representatieve steekproef werd nog een bijkomende steekproef getrokken met 

methodescholen. Daarbovenop zaten er nog enkele methodescholen in andere bijkomende 

steekproeven, de steekproef van de scholen van de stad Gent en de steekproef van de 

concentratiescholen. We maken in wat volgt gebruik van de representatieve steekproef 

zonder de methodescholen, om uitspraken te doen over het gemiddeld traditioneel 

onderwijs in Vlaanderen, en alle methodescholen die in het SiBO onderzoek werden 

opgenomen (dus ook scholen uit de referentiesteekproef en de bijkomende steekproeven). 

 

Tabel 1. Overzicht van het aantal reële entiteiten in SiBO.  

 GO! OVSG FOPEM RSF Totaal 

Freinet 5 8 4  17 

Leefschool 5    5 

Steiner    4 4 

Ervaringsgericht   3  3 

Jenaplan 1 2   3 

Totaal 11 9 7 4 32 

 

Tabel 1 bevat een overzicht van het aantal scholen bekeken als reële entiteiten in SiBO (zie 

ook Verhaeghe en Gadeyne, 2004). Deze verdeling verschilt niet sterk van de populatie 

methodescholen in het Vlaamse Onderwijs in 2001. We kunnen stellen dat deze groep 

methodescholen als representatief gezien kan worden voor de totale populatie van 

methodescholen in 2001. Opgelet, soms zal er in dit rapport verwezen worden naar studies 

waarin het aantal scholen verschilt van de aantallen die hier staan weergegeven. Op basis 

van deze gegevens maken we twee typen van vergelijkingen. In de eerste vergelijken we de 

totale groep van methodescholen ten opzichte van het traditionele onderwijs. Een tweede 

vergelijking betreft een vergelijking van verschillende groepen of typen methodescholen en 

de traditionele scholen. We hebben ervoor geopteerd om deze groepen te onderscheiden 

op basis van pedagogische methode én onderwijsnet. We komen tot 5 groepen; 

Freinetscholen van het GO! (N = 5), leefscholen van het GO! (N = 5), Freinetscholen van het 
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OVSG (N = 8), FOPEM scholen (N = 7; al dan niet opgesplitst naar methode), en 

Steinerscholen (N = 4). In de afzonderlijke analyses worden de Jenaplanscholen (N = 3) niet 

mee opgenomen vanwege hun kleine aantal. 

 

4. HOE ANDERS IS EEN 
METHODESCHOOL? 
De veronderstelling dat methodescholen er ook effectief een andere pedagogische of 

didactische aanpak op nahouden wordt soms door critici in vraag gesteld. Een eerste 

opmerking die men kan geven is dat traditionele scholen ook innoverende en activerende 

werkvormen gebruiken. Bijvoorbeeld vanaf de jaren zestig werden onder invloed van het 

ervaringsgericht denken nieuwe technieken ingevoerd, hoekenwerk, contractwerk, etc. Ten 

tweede wordt soms openlijk de vraag gesteld of scholen zich soms niet een methodeschool 

noemen maar in werkelijkheid enkel oppervlakkig alternatieve methoden toepassen. Er kan 

immers geargumenteerd worden dat een school die met hetzelfde lerarenkorps van het ene 

jaar op het ander van methode verandert, misschien enkel wat oppervlakkige veranderingen 

heeft doorgevoerd. We bekijken verschillen tussen methodescholen en traditionele scholen, 

alsook tussen typen scholen onderling, op basis van gegevens die we hebben verzameld via 

leerkrachtrapportage, observaties en leerlingrapportage.  

 

4.1. ONDERZOEK IN DE KLEUTERKLAS 

Het eerste en meest volledige onderzoek naar de klasaanpak van leerkrachten situeert zich 

in de kleuterklas. Gadeyne (2004) en Verhaeghe en Gadeyne (2004) bestudeerden de 

vragenlijst die kleuterleidsters invulden over hun klasaanpak en ze vergeleken de 

antwoorden van kleuterleidsters uit methodescholen met die uit traditionele scholen. Ook 

werd de informatie verzameld uit observatiegegevens (Van Heddegem, Laevers & Van 

Damme, 2004), op basis waarvan we een vergelijking kunnen maken tussen methodescholen 

en traditionele scholen. Uit deze onderzoeken in de kleuterklas bleek dat er verschillen 
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gevonden kunnen worden tussen methodeonderwijs en traditioneel onderwijs, alsook 

tussen groepen methodescholen (op basis van pedagogische methode en onderwijsnet) 

onderling. We zetten de belangrijkste bevindingen op een rijtje. Het grootste verschil tussen 

methodescholen en traditionele scholen in de kleuterklas betreft de opvattingen over het 

belang van voorbereidende taal- en rekeninstructie. In methodescholen gaven 

kleuterleidsters dit beduidend als minder belangrijk aan. Wanneer we kijken naar het 

feitelijk aanbod aan voorbereidende lees- en rekeninstructie zien we dat vooral leerkrachten 

in Steinerscholen minder voorbereidende instructie geven aan alle leerlingen dan in het 

traditioneel onderwijs.  

Wat betreft de aard van de leeractiviteiten zien we dat er meer gebruik wordt gemaakt van 

alternatieve onderwijsvormen in methodescholen. Zo zijn er meer graadklassen in 

methodescholen, wordt er meer in hoeken gewerkt, wordt er minder gebruik gemaakt van 

bestaande materialen en methodes en meer eigen materiaal gebruikt, is de leerkrachtstijl 

meer autonomie-ondersteunend, en is er een groter aanbod aan vrije activiteiten en 

keuzeactiviteiten dan in traditionele scholen. Wanneer we een vergelijking maken binnen de 

groep methodescholen kunnen we zeggen dat van alle methodescholen Freinetscholen over 

het algemeen het meest gebruik maken van deze technieken en Steinerscholen het minst 

verschillen met het traditioneel onderwijs. 

Ook op andere gebieden, zoals zelfgerapporteerde aandacht voor sociale vaardigheden en 

interacties, aandacht voor beleving scoren methodescholen, en dan vooral de Freinetscholen 

sterker dan de traditionele scholen. Steinerscholen vormen hier de uitzondering. In 

Steinerscholen rapporteren leerkrachten evenveel aandacht te besteden aan sociale 

vaardigheden als leerkrachten uit traditionele scholen, en ze lijken zelfs minder aandacht te 

hebben voor de beleving van kleuters dan leerkrachten uit traditionele scholen. Deze 

verschillen werden evenwel niet vastgesteld tijdens de observaties. Er werden geen 

geobserveerde verschillen gevonden tussen methodescholen en traditionele scholen, noch 

in de gevoeligheid voor beleving van leerkrachten, noch in de aandacht voor sociaal-

emotionele ontwikkeling, noch in de relaties tussen kleuterleidster en leerlingen, noch in de 

relaties tussen kleuters zelf.  
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Tussen methodescholen en traditionele scholen werden ook geen verschillen geobserveerd 

inzake structuur en regels; in methodescholen heerste er evenveel orde en rust als in 

traditionele scholen. Leerkrachten uit methodescholen werden ook als even stimulerend 

beschouwd door externe observatoren. Leerkrachten in methodescholen voelen zich even 

tevreden met hun werk en rapporteren evenveel inzet in hun werk. Er werden ook geen 

verschillen gevonden in de omgang ten opzichte van zwakke of anderstalige leerlingen; er 

werden geen verschil gevonden in de mate van differentiatie, omgang met anderstalige of 

zwakke leerlingen, opvattingen over zittenblijven, preventie en remediëring, intercultureel 

onderwijs. Wel hebben leerkrachten in Freinetscholen iets positievere opvattingen over 

inclusief onderwijs dan leerkrachten in traditionele scholen. Andere zaken die niet 

verschillen tussen methodescholen en traditionele scholen zijn structurele elementen van de 

klas en de leerkracht: de grootte van de klas, hoeveelheid bijscholing van de leerkracht, duur 

van de klasdag, klasomgeving, klasinrichting, ondersteuning leerkracht, etc.  

 

4.2. ONDERZOEK IN HET VIERDE LEERJAAR 

Van Etterbeeck (2011) bekeek in haar masterproef observatiegegevens uit het vierde 

leerjaar. Gelijkaardig met de observatiegegevens uit de kleuterklas vond zij geen verschillen 

tussen methodescholen en traditionele scholen in de mate waarin er orde heerste in de klas, 

de mate waarin de leerkracht stimulerend optreedt alsook geen verschillen in gevoeligheid 

van de leerkracht voor beleving, en in de sfeer en onderlinge relaties in de klas. Ze kon niet 

repliceren dat leerkrachten in methodescholen een meer autonomie-ondersteunende stijl 

hanteren, wat in de kleuterklas wel werd gevonden. Er werden geen verschillen gevonden, 

niet tussen de methodescholen en de traditionele scholen, noch tussen één van de 

verschillende groepen methodeonderwijs onderling.  

 

4.3. ONDERZOEK IN HET ZESDE LEERJAAR 

Wat vinden leerlingen zelf? In het zesde leerjaar werd aan leerlingen zelf gevraagd hun 

oordeel te geven over hun leerkracht en hun klas. Op basis van eigen, ongepubliceerde 
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analyses werden verschillen gevonden in de perceptie van leerlingen in methodescholen en 

deze in traditionele scholen.  

Gelijkaardig aan het onderzoek in de kleuterklas en in het vierde leerjaar werden geen 

verschillen gevonden inzake de orde en rust in de klas; leerlingen uit methodescholen én 

traditionele scholen beschouwen hun klas als een rustige lesgroep.  

Wanneer we kijken naar de mate waarin de leerkracht autonomie-ondersteunende 

onderwijsleerstrategieën hanteert, zien we een sterk verschil in instructie, maar niet in 

leerkrachtstijl. Leerkrachten in methodescholen promoten meer dan leerkrachten in 

traditionele scholen actief leren, door bijvoorbeeld leerlingen eigen voorbeelden, een eigen 

mening te laten geven en hen mee te laten beslissen, etc. Toch hebben leerlingen uit 

methodescholen niet het gevoel dat hun leerkracht een meer autonomie-ondersteunende 

rol speelt, en bijvoorbeeld meer naar hen luistert. Dit verschil illustreert dat er toch een 

belangrijke nuance kan gelegd worden tussen de perceptie van wat een leerkracht doet in 

de klas, en de perceptie van de stijl waarin hij/zij dit doet.  

Leerkrachten in methodescholen bieden minder structuur en duidelijkheid in hun lessen en 

leerlingen uit methodescholen geven ook minder aan dat hun leerkracht hen aanmoedigt en 

stimuleert om hun best te doen op school. Opvallend is dat leerlingen in traditionele scholen 

ook aangeven zich meer gesteund te voelen door de leerkracht dan leerlingen in 

methodescholen: ze rapporteren sterkere leerkracht-leerlingrelaties en een veiliger 

leerklimaat in vergelijking met zesdeklassers uit methodescholen scholen.  

Met betrekking tot de onderlinge relaties tussen leerlingen werden geen verschillen 

gevonden tussen methodescholen en traditionele scholen. In beide groepen voelen 

leerlingen zich in sterke mate aanvaard door anderen en ervaren ze de klasgroep als een 

samenhangende en fijne groep. 

 

4.4. BESLUIT 

De veronderstelling dat het er in het methodeonderwijs chaotischer en onrustiger aan toe 

gaat kon niet bevestigd worden in de onderzoeken. Noch de leerkrachten zelf, noch 
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observatoren noch de leerlingen rapporteerden verschillen in orde en rust tussen 

methodeonderwijs en traditioneel onderwijs.  

Hoewel er een gerapporteerd hoger gebruik is aan alternatieve technieken - in het 

kleuteronderwijs vertaalt zich dat bijvoorbeeld in meer hoekenwerk, in het laatste jaar in 

meer ruimte voor inbreng van leerlingen - is het niet noodzakelijk zo dat de leerkracht 

hierdoor ook als meer autonomie-ondersteunend gepercipieerd wordt door de leerlingen.  

In het kleuteronderwijs geven leerkrachten uit methodeonderwijs (behalve Steinerscholen) 

meer aan te werken rond sociale vaardigheden. In het derde leerjaar en zesde leerjaar 

vinden we dit niet meer terug. Dat vertaalde zich niet in betere onderlinge relaties (met 

medeleerlingen of de leerkracht) in het derde leerjaar, noch in het zesde leerjaar. In 

tegenstelling, leerlingen in traditionele scholen rapporteren betere relaties met hun 

leerkracht dan leerlingen in methodescholen. 

 

5. WIE GAAT ER NAAR EEN 
METHODESCHOOL? 
Leerlingen die naar een methodeschool gaan zijn niet noodzakelijk gelijkaardig aan 

leerlingen die naar een traditionele school gaan. Ouders kiezen vaak bewust voor een 

methodeschool. Ter illustratie, slechts 2 op 5 ouders gaven aan dat de gekozen 

methodeschool een gemakkelijk bereikbare school is, ten opzichte van 4 op 5 ouders die 

kiezen voor een traditionele school. Ouders die kiezen voor een methodeschool baseren hun 

keuze dan weer eerder op basis van het net van de school, en ze geven minder aan dat de 

sociale compositie of de kwaliteit van de school belangrijk waren in de keuze van de school.  

We zien verder dat er in methodescholen een grotere instroom is aan leerlingen die na het 

eerste leerjaar zich inschrijven in de school. Van alle leerlingen die in het zesde leerjaar 

zitten, is zo’n 34% zo een neveninstromer. In het traditioneel onderwijs is dit 26%. In wat 

volgt bekijken we verschillen tussen methodescholen en traditionele scholen inzake de 

leerlingpopulatie. 
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5.1. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Er werden geen verschillen gevonden tussen het leerlingenpubliek in methodescholen en 

traditionele scholen wat betreft geslacht en geboortemaand, noch in de derde kleuterklas 

(Verhaeghe & Gadeyne, 2004), noch in het eerste leerjaar en het zesde leerjaar. Wel werd er 

in de lagere school een verschil gevonden wat betreft geboortejaar. In methodeonderwijs 

zitten gemiddeld meer kinderen die één jaar ouder zijn dan in het traditioneel onderwijs. Dit 

is deels te wijten aan een latere overgang naar formeel onderwijs in de Steinerscholen.  

 

5.2. VERSCHILLEN IN INITIËLE PRESTATIES, INTELLIGENTIE EN DIAGOSES 

Er werden voornamelijk verschillen gevonden tussen methodescholen en traditionele 

scholen inzake gemiddelde initiële prestaties en het aantal diagnoses aan het eind van het 

basisonderwijs. Bij de start van de derde kleuterklas behalen kleuters in methodescholen 

gemiddeld hogere scores op voorbereidende taal- en rekentesten dan kleuters uit 

traditionele scholen (Verhaeghe en Gadeyne, 2004). In het derde leerjaar van het lager 

onderwijs werden twee intelligentietesten afgenomen: één verbale test en één test die 

peilde naar de vaardigheid voor abstract redeneren. Er waren geen significante verschillen in 

de scores op de intelligentietesten tussen methodescholen en traditionele scholen in het 

derde leerjaar. Wanneer deze kinderen in het zesde leerjaar zitten zien we wel dat de 

gemiddelde scores voor de intelligentietesten iets hoger liggen in methodescholen. Een 

ander opvallend verschil tussen methodescholen en traditionele scholen is het percentage 

leerlingen met een (officieel vastgestelde) diagnose. In het zesde leerjaar is dit 12% in het 

traditioneel onderwijs en maar liefst 21% in methodeonderwijs. Dus: in het zesde leerjaar in 

methodescholen heeft ongeveer 1 op 5 leerlingen een specifieke diagnose. We zien dat dit 

hoge percentage in methodeonderwijs te wijten is aan een relatief hoog percentage 

instromers dat een officieel erkende diagnose heeft (zoals ADHD of dyslexie); ongeveer 30% 

van de instromers in methodescholen. Dit percentage ligt veel hoger dan het percentage 

leerlingen met een diagnose dat reeds in het eerste leerjaar ingeschreven was in diezelfde 

methodeschool (16%). Deze resultaten geven aan dat het verhoogde percentage van 

leerlingen met een diagnose in methodescholen voor een deel te wijten is aan een verhoogd 

percentage instromers met een diagnose.  
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5.3. VERSCHILLEN IN THUISOMGEVING 

Reeds in de kleuterklas bleek er een groot verschil te zijn tussen leerlingen uit 

methodeonderwijs en leerlingen uit traditioneel onderwijs inzake thuisomgeving. In 

traditionele scholen heeft ruim 38% van de moeders een diploma hoger onderwijs, in 

vergelijking met 63% van de moeders van kleuters in methodescholen (behalve in 

Steinerscholen; Verhaeghe en Gadeyne, 2004). De gemiddelde sociaal-economische status 

(op basis van opleidingsniveau van de ouders, beroep van de ouders en het inkomen) is 

hoger in gezinnen van kinderen die naar een methodeschool gaan. Wat betreft de thuistaal 

waren de verschillen niet erg groot; er is geen verschil tussen het percentage leerlingen met 

een andere thuistaal in methodeonderwijs en in traditionele scholen, noch aan het begin van 

het basisonderwijs, noch in het zesde leerjaar. Ook in termen van de GOK criteria konden we 

geen significant verschil vaststellen tussen methodescholen en traditionele scholen in de 

kleuterklas. Aan het eind van het zesde leerjaar zien we wel dat er minder GOK leerlingen in 

methodeonderwijs zitten dan in traditionele scholen. 

In gezinnen van leerlingen uit methodescholen wordt er meer aandacht besteed aan lezen 

en wordt meer interesse getoond voor actualiteit. Tot slot hechten ouders die kiezen voor 

een methodeschool minder belang aan sociale status, maar meer belang aan sociaal geluk, 

dan ouders van leerlingen in een traditionele school.  

 

5.4. BESLUIT 

Over het algemeen kunnen we zeggen dat methodeonderwijs een specifiek publiek aantrekt. 

Het zijn voornamelijk hoogopgeleide ouders die kiezen voor een methodeschool. 

Steinerscholen vormen hier de uitzondering. Ouders kiezen bewust voor een methodeschool 

en zijn dan ook bereid hier verder voor te reizen. Toch zien we ook in methodescholen een 

kansarm publiek. Er zijn, zeker aan het begin van het basisonderwijs, ongeveer evenveel 

leerlingen die voldoen aan de GOK criteria en leerlingen met een andere thuistaal. 

Methodescholen hebben verder een opvallend grotere populatie aan leerlingen met een 

officieel erkende diagnose, vooral door een grotere neveninstroom van leerlingen met een 

diagnose. Op basis van andere gegevens lijkt het dan weer dat gedurende de lagere 
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schoolloopbaan de leerlingpopulatie in methodeonderwijs steeds kansrijker wordt. Of dit te 

wijten zou kunnen zijn aan een verhoogde uitstroom van zwakpresterende leerlingen in 

methodescholen bekijken we verder in het volgende hoofdstuk. 

 

6. SCHOOLLOOPBAAN VAN LEERLINGEN 
IN EEN METHODESCHOOL 
In wat volgt bekijken we de schoolloopbaan van de leerlingen over de jaren heen. Zoals 

gezegd werd een cohorte van leerlingen (de meerderheid geboren in 1997) gevolgd 

gedurende hun schoolloopbaan. Wanneer ze een normaal traject afleggen, en in een school 

zitten die meewerkt in het SiBO project, hebben we uiteraard gegevens over deze leerlingen. 

Ook wanneer leerlingen uitstromen, door bijvoorbeeld naar een andere school te gaan, of 

door zittenblijven1

De meeste leerlingen in het Vlaamse basisonderwijs volgen een normaal schooltraject. 

Hiermee bedoelen we dat ze niet van school veranderen en niet blijven zitten. Na elk 

leerjaar gaat zo’n 80 tot 90% van de leerlingen naar het volgend jaar in dezelfde school. De 

leerlingen die niet het normale traject volgen blijven zitten, vooral in de eerste jaren ligt dit 

percentage hoog (5 tot 6%), gaan naar een andere school (2 tot 5%) of naar het 

buitengewoon onderwijs (0 tot 2%). Zittenblijven in een andere school komt het minst 

frequent voor (0 tot 2%). Door deze mobiliteit (m.n. de uistroom naar het buitengewoon 

onderwijs en in de hoogste leerjaren, ook naar het gewoon secundair onderwijs) verkleint de 

populatie leerlingen naar het einde van het gewoon basisonderwijs toe. In het algemeen zijn 

er procentueel minder leerlingen in methodescholen die het volgend schooljaar het normale 

, hebben we informatie over hun schoolloopbaan.  

                                                                 

1Noot: In de meeste Vlaamse scholen werkt men met jaarklassen, of met graadklassen waarbij leerlingen uit 
twee leerjaren (eventueel voor sommige leerstofonderdelen) samen in de klas zitten. In methodeonderwijs 
wordt vaker met graadklassen gewerkt. Beide systemen impliceren dat men leerlingen in een groep houdt en 
dat men kan blijven zitten. Toch zijn jaarklassen en graadklassen niet fundamenteel verschillend: ze vereisen 
beide een strikte scheiding van leerlingen in klassen. In graadklassen kunnen leerlingen voor bepaalde vakken 
onderverdeeld worden naargelang de beheersing van de leerstof.  
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traject volgen (en dus overgaan naar het volgend leerjaar in dezelfde school). Er zijn in 

methodeonderwijs procentueel meer kinderen die aan het eind van het eerste t.e.m. vijfde 

leerjaar blijven zitten, voor het volgend leerjaar naar een andere school gaan, of naar het 

buitengewoon onderwijs stromen. Na het zesde leerjaar gaat de meerderheid van de 

leerlingen over naar de A-stroom van het secundair onderwijs, dit percentage ligt iets hoger 

in methodescholen (90% van de leerlingen uit traditionele scholen, 92% van de leerlingen uit 

methodescholen). Een kleine groep leerlingen gaat naar de B-stroom van het secundair 

onderwijs, 7% van leerlingen uit traditionele scholen en 4% van leerlingen uit 

methodescholen.  

 

7.DE EFFECTEN ONDERZOCHT: HOE 
KUNNEN WE EEN EERLIJKE VERGELIJKING 
MAKEN? 
Onderzoek naar schooleffectiviteit wordt geconfronteerd met uitdagingen, of hindernissen, 

bij het vergelijken van scholen. We bespreken drie aandachtspunten uit 

onderwijseffectiviteitsonderzoek: de keuze van het effectiviteitscriterium, de gebruikte 

methode, en differentiële effecten.  

 

7.1. DE KEUZE VAN HET CRITERIUM VOOR EFFECTIVITEIT 

Wat zijn de doelen van onderwijs? Wat willen we met ons onderwijs bereiken? Deze simpele 

vragen kunnen uitmonden in een variëteit aan antwoorden en meningen. Sommigen zullen 

basisvaardigheden en basiskennis, zoals lezen, schrijven en rekenen vooropstellen. Anderen 

zullen de nadruk leggen op vaardigheden om levenslang te leren zoals cognitieve en 

metacognitieve leerstrategieën. Weer anderen willen dan weer een school waarin leerlingen 

kunnen ontwikkelen tot gelukkige, sociale mensen met een democratische visie op de 

wereld, etc. In Vlaanderen zijn de eindtermen een basis om criteria te kiezen om scholen 
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met elkaar te vergelijken. Scholen zijn namelijk gebonden zich aan deze 

minimumdoelstellingen te houden en om voor een meerderheid van de leerlingen deze 

eindtermen te bereiken. Aan het eind van het lager onderwijs worden eindtermen opgelegd 

in acht domeinen: wiskunde, Nederlands, Frans, muzische vorming, lichamelijke vorming, 

wereldoriëntatie, ICT, leren leren en sociale vaardigheden (zie AKOV (2010) voor een 

overzicht). In dit onderzoek werden toetsen voor wiskunde en Nederlands (technisch lezen, 

spelling en begrijpend lezen), alsook vragenlijsten betreffende het schools functioneren van 

leerlingen gebruikt. De inhoud van de testen voor wiskunde, spelling en begrijpend lezen kan 

gelinkt worden aan inhoud die in de eindtermen aan bod komt, maar deze kunnen zeker niet 

beschouwd worden als een correcte weerspiegeling van het behalen van eindtermen. 

 

7.2. DE GEBRUIKTE ONDERZOEKSMETHODE 

In onderwijseffectiviteitsonderzoek tracht men vaak een antwoord te bieden op de vraag 

welke scholen effectiever zijn, en welke scholen minder effectief zijn. De vraag die daarop 

volgt is waarom sommige scholen meer of minder effectief zijn. Heeft het misschien te 

maken met het leiderschap van de directeur, het gebruik van een leerlingvolgsysteem, de 

professionalisering van leraren? Dit soort vragen zijn causale vragen, oftewel vragen naar 

oorzaak-gevolg verbanden. Dit soort van vragen kunnen het allerbest onderzocht worden in 

een experiment, waarbij we op toeval leerlingen gaan toewijzen aan een school. Omdat ons 

leerlingpubliek dan waarschijnlijk niet meer zal verschillen tussen scholen, kunnen we dan 

gegronde uitspraken doen over de effectiviteit van scholen. 

Voor het onderzoek naar methodescholen kunnen we leerlingen niet toewijzen aan scholen. 

We kunnen enkel de leerlingen volgen gedurende hun loopbaan. Om toch een zo goed 

mogelijk antwoord te kunnen geven op causale vragen, hebben we bij de analyses van de 

SiBO gegevens gebruik gemaakt van twee technieken. 

De eerste techniek is om de verschillen tussen scholen in leerlingpopulatie in kaart te 

brengen, en proberen statistisch te controleren door school effecten te onderzoeken voor 

de gemiddeld Vlaamse leerling. Zeker gezien de verschillen tussen methodescholen en 

traditionele scholen in leerlingpopulatie (zie boven) is dit relevant. We gaan daarbij proberen 
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om zo veel mogelijk variabelen in kaart te brengen die van invloed kunnen zijn op het 

schools functioneren van de leerlingen, zoals demografische kenmerken (geslacht, 

geboortemaand), functionele kenmerken (voorgaande prestaties, diagnose), kenmerken uit 

de thuisomgeving (sociaal-economische status, thuistaal, linguïstisch kapitaal, sociale 

integratie), etc. Dit doen we om een zo eerlijk mogelijk beeld te kunnen krijgen van 

schooleffecten. Als we de effecten van scholen willen vergelijken, ofwel de toegevoegde 

waarde (added value) willen vergelijken, moeten we de verschillen tussen scholen in 

leerlingpopulatie mee in rekening nemen.  

De tweede techniek is om leerlingen gedurende de schoolloopbaan te volgen en om de 

effecten van scholen op de ontwikkeling, of de leerwinst, van leerlingen te onderzoeken. Het 

onderzoeken van schooleffecten op leerwinst geeft ons veel sterkere evidentie voor 

schooleffecten (of wat de school toevoegt aan zijn leerlingen) in vergelijking met het 

onderzoeken van schooleffecten op het functioneren van leerlingen op één bepaald moment 

(Raudenbush & Bryk, 2002). Toch is er één probleem geassocieerd met dit type onderzoek: 

leerlingmobiliteit. Leerlingen blijven zitten, gaan naar een andere school of stromen op 

latere leeftijd in. Zowel in traditionele als in methodeonderwijs wordt de leerlingpopulatie 

kansrijker in termen van initiële taalprestaties, percentage kansarme leerlingen en 

gemiddelde sociaal-economische status. Dit houdt verband met de uitstroom naar het 

buitengewoon onderwijs (of naar het eerste leerjaar B in het secundair onderwijs). 

 

7.3. DIFFERENTIËLE EFFECTEN 

Het meeste onderwijseffectiviteitsonderzoek onderzoekt de effecten voor de gemiddelde 

leerling in termen van leeftijd, voorgaande prestaties en andere variabelen. Daarbij wordt 

verondersteld dat schooleffecten vergelijkbaar zijn voor alle leerlingen. Toch kan men ook 

beargumenteren dat sommige leerlingen meer of minder profiteren van verschillende 

vormen van instructie. Twee mechanismen van differentiële effecten kunnen een rol spelen; 

differentiële effecten die leiden tot een groter wordende kloof tussen zwakke en sterke 

leerlingen (d.i., Mattheus effect), en differentiële effecten die leiden tot een kleinere kloof 

tussen zwakke en sterke leerlingen (d.i., compenserende effecten; Morgan, Farkas & Wu, 

2011).  
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8. DE PRESTATIES VAN LEERLINGEN IN 
METHODESCHOLEN 
In het SiBO project werden vier domeinen onder de loep genomen om de prestaties tussen 

scholen te vergelijken; wiskunde, technisch lezen, spelling, en begrijpend lezen. De reken- en 

taaltoetsen die peilden naar de voorbereidende taal- en rekenvaardigheden werden 

afgenomen aan het begin en einde van de derde kleuterklas, en aan het begin van het eerste 

leerjaar. De wiskundetoetsen werden afgenomen aan het eind van het eerste leerjaar en 

vervolgens jaarlijks aan het eind van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De 

spellingtoetsen werden afgenomen aan het eind van het eerste, tweede, vierde en zesde 

leerjaar. De toetsen technisch lezen werden afgenomen aan het eind van het eerste, 

tweede, derde en vijfde leerjaar. De toetsen begrijpend lezen werden afgenomen aan het 

eind van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. De verschillende toetsversies voor 

wiskunde, spelling en begrijpend lezen werden gekalibreerd om over de meetmomenten 

heen tot één vaardigheidsscore te komen (Verhaeghe, 2010). Voor een inhoudelijke 

bespreking van de toetsen verwijzen we naar de desbetreffende rapporten, bijvoorbeeld 

(Cortois, Van Droogenbroeck, Verachtert, & Van Damme, 2010). 

 

8.1. VERSCHILLEN IN DE EERSTE JAREN VAN HET BASISONDERWIJS 

Verhaeghe en Van Damme (2004) bekeken de leerwinst die kleuters boeken in de derde 

kleuterklas. Reeds in het begin van de kleuterklas scoren methodescholen gemiddeld iets 

hoger op toetsen die peilen naar aanvankelijke lees- en rekenvaardigheden van kleuters. 

Twee groepen schieten hier uit: de Steinerscholen, en de Freinetscholen van het GO! In deze 

groepen scoren de kleuters opmerkelijk beter aan het begin van de derde kleuterklas. 

Gedurende de derde kleuterklas is de leerwinst over het algemeen groot. De leerwinst die 

kleuters in het methodeonderwijs boeken is gemiddeld genomen even groot als de leerwinst 

die kleuters in traditionele scholen boeken, zowel voor voorbereidende taal- als voor 

voorbereidende leesvaardigheden (Verhaeghe & Van Damme, 2004).  
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Aan het begin van het eerste leerjaar scoren leerlingen uit methodescholen gemiddeld hoger 

dan leerlingen uit traditionele scholen op een taal- en rekentoets (Verhaeghe & Van Damme, 

2005). Aan het einde van het eerste leerjaar halen leerlingen in methodescholen lagere 

scores voor technisch lezen, spelling, en wiskunde in vergelijking met leerlingen uit 

traditionele scholen (Verhaeghe & Van Damme, 2005). Vooral Freinetscholen van het GO! 

het OVSG en FOPEM halen een lagere score voor technisch lezen. Voor spelling werd er een 

significant lagere score behaald voor de Freinetscholen van het GO! en het OVSG, de 

leefscholen van het GO!, en de ervaringsgerichte FOPEM scholen. Voor wiskunde scoren de 

Freinetscholen van het OVSG, de Steinerscholen en de ervaringsgerichte scholen van FOPEM 

dan weer zwakker dan de traditionele scholen.  

 

8.2. VERSCHILLEN TOT HET EIND VAN HET BASISONDERWIJS 2

De Bilde, De Fraine, & Van Damme (submitted) vergeleken methodescholen en traditionele 

scholen voor de prestatiedomeinen wiskunde, technisch lezen en spelling tot het einde van 

het basisonderwijs. In het syntheserapport (de Bilde, Verhaeghe, Knipprath, Mertens, & Van 

Damme (2012) werden toetsgegevens van scholen vergeleken in verschillende groepen 

naargelang het onderwijsnet en de pedagogische methode. Deze opsplitsing resulteerde in 

vijf groepen. Dit rapport toont aan dat er tussen deze groepen, alsook binnen deze groepen 

verschillen gevonden worden. Methodescholen boeken over het algemeen een tragere 

leerwinst in wiskunde, spelling, technisch lezen in het begin van het basisonderwijs gevolgd 

door een hogere leerwinst op het einde van het basisonderwijs, waardoor ze hun 

achterstand meestal inhalen.  

 

Voor het domein wiskunde vinden we dat er aan het begin van het eerste leerjaar geen 

verschillen zijn tussen methodescholen en traditionele scholen. Het verschil situeert zich in 

de leerwinst die leerlingen boeken gedurende de lagere school. Leerlingen in 

methodescholen hebben gemiddeld een significant kleinere leerwinst dan hun 

leeftijdsgenoten in traditionele scholen. Op het eind van het zesde leerjaar resulteert dit in 

een significante lagere score op wiskunde die omgerekend kan beschouwd worden als een 

                                                                 
2Omdat de subgroepen methodescholen die gedurende het gehele onderzoek hebben meegewerkt, soms 
slechts uit enkele scholen bestaan, is besloten om geen expliciete opsplitsing tussen die subgroepen te maken. 
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leerachterstand van gemiddeld 5 maanden in vergelijking met de leerwinst die 

methodescholen gemiddeld boeken in het zesde leerjaar. Dit effect bleek het sterkst voor de 

aanvankelijk sterk presterende leerlingen (op een begintoets taal), wat betekent dat vooral 

aanvankelijk taalvaardige leerlingen voor wiskunde minder leerwinst boeken in 

methodescholen in vergelijking met traditionele scholen. Een belangrijke opmerking hierbij 

is dat dit verschil te wijten is aan twee groepen van methodescholen die er uitspringen. Eén 

groep vertoonde op het einde van het basisonderwijs zelfs een achterstand van meer dan 

één jaar. Dit rapport toont aan dat het hierboven vermelde gemiddelde dus te wijten is aan 

een aantal scholen dat erg slecht scoort op wiskunde.  

Op de domeinen spelling en technisch lezen vonden we significante verschillen aan het einde 

van het eerste leerjaar, in het nadeel van de leerlingen in methodescholen. Voor spelling 

werd dit effect vooral gevonden bij leerlingen die aan het begin van het basisonderwijs zwak 

scoren op de taaltoets. Er werden geen verschillen gevonden in de leerwinst die leerlingen 

boeken, en ook aan het eind van het zesde leerjaar werden geen significante verschillen 

tussen leerlingen in methodescholen en leerlingen in traditionele verschillen gevonden. Het 

lijkt er dus op dat de initiële (aan het eind van het eerste leerjaar) verschillen tussen 

methode- en traditioneel onderwijs in de loop van de jaren verdwenen zijn. Er werden 

verder geen verschillen gevonden in het domein begrijpend lezen. Leerlingen uit 

methodescholen presteren dus gelijkaardig aan leerlingen uit traditionele scholen op 

toetsen begrijpend lezen. De variabiliteit tussen scholengroepen, en tussen scholen, is ook 

typerend voor de domeinen spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Voor de domeinen 

spelling en technisch lezen is er telkens één groep die slechter scoort op het einde van het 

zesde leerjaar, en één groep die het beter doet dan de gemiddelde traditionele Vlaamse 

school. 

  

8.3. BESLUIT 

Leerlingen uit methodescholen starten gemiddeld genomen iets sterker dan leerlingen uit 

traditionele scholen in de derde kleuterklas. Ze scoren hoger op toetsen die peilen naar hun 

voorbereidende lees- en rekenvaardigheden. De leerwinst die kleuters in methodeonderwijs 

gedurende de derde kleuterklas boeken is ook gelijkaardig aan de leerwinst van kleuters in 
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traditionele scholen. De verschillen ontstaan wanneer de leerlingen de overstap maken naar 

het lager onderwijs. In het eerste leerjaar zien we dat de initiële voorsprong van veel 

methodescholen is omgedraaid naar een significant lagere score op wiskunde, technisch 

lezen en spelling aan het eind van het eerste leerjaar. Deze trage start zien we frequent in 

methodescholen. Toch zien we ook dat de leerwinst in methodescholen nadien vaak groter 

is aan het eind van het basisonderwijs. De meerderheid van de methodescholen slaagt er in 

een inhaalbeweging te maken zodat de prestaties op het einde van het basisonderwijs niet 

meer verschillen van de prestaties van leerlingen in traditionele scholen. Toch is er een 

aantal methodescholen dat deze inhaalbeweging niet maakt, en dan vooral voor wiskunde. 

Voor wiskunde zijn er scholen die een grote achterstand hebben op het eind van het zesde 

leerjaar zodat gemiddeld genomen methodescholen slechter presteren voor wiskunde. Wat 

betreft begrijpend lezen zien we gemiddeld genomen geen verschillen tussen 

methodescholen en traditionele scholen. We zien overigens dat sommige scholen voor 

begrijpend lezen een hogere gemiddelde prestatie behalen op het einde van het zesde 

leerjaar dan de gemiddelde traditionele school.  

 

9. HOE FUNCTIONEREN LEERLINGEN IN 
METHODESCHOLEN? 
Om te peilen naar de motivatie en betrokkenheid van leerlingen werd gebruik gemaakt van 

twee soorten respondenten. In de eerste jaren van het basisonderwijs (derde kleuterklas 

t.e.m. het derde leerjaar; de Bilde, Van Damme, Lamote & De Fraine, in press) werd gebruik 

gemaakt van leerkrachtrapportage. Dat betekent dat aan de klasleerkracht werd gevraagd 

om over elke leerling van de klas aan te geven hoe het functioneren in de klas verloopt. Aan 

het eind van het basisonderwijs en in het eerste jaar secundair onderwijs werd gebruik 

gemaakt van zelfrapportage van leerlingen.  
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9.1. SCHOOLSE BETROKKENHEID 

De Bilde et al. (2012) bestudeerden de leerkrachtrapportage over het schools welbevinden 

en onafhankelijke participatie van leerlingen aan het begin van het basisonderwijs. Hieruit 

bleek dat leerkrachten in methodescholen hun leerlingen in het derde kleuterklasje als 

minder onafhankelijk beschrijven dan leerkrachten uit traditionele scholen. Afzonderlijke 

analyses wijzen er op dat dit verschil enkel in Steinerscholen werd teruggevonden. Op 

gebied van schools welbevinden werden geen verschillen gevonden. Het verschil in 

onafhankelijk functioneren verdween gedurende de daaropvolgende jaren. Het is hierom 

moeilijk om op basis van deze resultaten uitspraken te doen over de effectiviteit van 

methodescholen. Wat we verder ook hebben vastgesteld is dat in traditionele scholen 

taalvaardige leerlingen meer plezier beleven aan school en zich onafhankelijker gedragen 

dan taalzwakke leerlingen. In methodeonderwijs zien we dit verschil niet; taalvaardige en 

taalzwakke leerlingen voelen zich even goed op school en kunnen even onafhankelijk 

werken. 

In het zesde jaar en het eerste jaar van het secundair onderwijs werden de leerlingen zelf 

gevraagd te oordelen over hun welbevinden op school en hun inzet voor wiskunde. Ook hier 

vonden we grosso modo geen verschillen tussen methodescholen en traditionele scholen; 

leerlingen uit methodescholen en traditionele rapporteerden zich even goed te voelen in 

hun school en zich even goed in te zetten voor wiskunde. Wel kunnen hier enkele 

kanttekeningen bij gemaakt worden. Leerlingen uit traditionele scholen ondervinden minder 

hinder van de overgang naar het secundair onderwijs dan leerlingen uit methodescholen. Bij 

deze laatste groep zien we een daling van schools welbevinden gedurende het eerste jaar 

van het secundair onderwijs. Misschien houdt dit verband met het feit dat nogal wat 

leerlingen uit een methodeschool in het lager onderwijs overgaan naar een traditionele 

secundaire school. Verder, gelijkaardig aan wat we gevonden hebben in de eerste jaren van 

het basisonderwijs zien we dat de prestaties voor wiskunde in het zesde leerjaar niet 

bepalend zijn voor de inzet die leerlingen rapporteren voor wiskunde. In het traditioneel 

onderwijs zien we dat leerlingen die zwak presteren voor wiskunde een grotere inzet voor 

wiskunde rapporteren dan leerlingen die sterk presteren. In het methodeonderwijs werd zo 

geen verschil gevonden. Dit verschil ontstaat wel na de overgang naar het secundair 
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onderwijs, dan rapporteren zwakpresterende leerlingen uit methodescholen zich sterker in 

te spannen voor wiskunde.  

 

9.2. REDENEN OM TE WERKEN VOOR SCHOOL 

Aan leerlingen werd verder ook gevraagd een oordeel te geven op de vraag waarom ze zich 

inspannen voor school. Twee soorten motivatie kunnen hierbij onderscheiden worden; 

autonome of vrijwillige motivatie, waarbij men zich inspant voor school omdat je dit zelf leuk 

of belangrijk vindt, en gecontroleerde of verplichtende motivatie, dat gepaard gaat met 

gevoelens van druk of stress (zie Deci & Ryan, 2000). Opvallend is dat leerlingen in 

methodescholen op beide vormen van motivatie lagere scores behaalden dan leerlingen in 

traditionele scholen. Leerlingen uit methodescholen gaven minder aan zich in te spannen 

voor school omdat ze dit zelf belangrijk of interessant vinden (vrijwillige motivatie) alsook 

omdat ze zich verplicht of onder druk voelen om zich in te spannen voor school 

(verplichtende motivatie). Dit laatste verschil bleef na de overgang naar het secundair 

onderwijs, al werd er bij leerlingen die uit een methodeschool komen wel een verhoging 

gevonden van gevoelens van verplichting en druk na ze de overstap naar het secundair 

onderwijs (in veel gevallen een traditionele secundaire school).  

 

9.3. BESLUIT 

We hebben weinig evidentie dat leerlingen in methodescholen anders functioneren dan 

leerlingen in traditionele scholen. De verschillen die gevonden worden zijn eerder klein, 

worden gevonden bij het eerste meetmoment, of enkel bij een subpopulatie van de 

leerlingen. Ook wanneer we spreken over effecten bij de overgang naar het secundair 

onderwijs, kunnen we niet noodzakelijk besluiten dat dit een effect is van het basisschool. 

Opmerkelijk is de lagere score die leerlingen in methodescholen behalen op het gebied 

vrijwillige motivatie. Om hier verdere uitspraken over te doen is verder onderzoek 

noodzakelijk.  

 



 METHODEONDERWIJS IN VLAANDEREN  

26 
 

10. SLOTBESCHOUWINGEN 
1. Voor sommige methodescholen was het niet evident om deel te nemen aan het SiBO-

onderzoek. Hun specifieke doelstellingen kwamen immers slechts in een beperkte 

mate aan bod in dit onderzoek. Dit geldt in het bijzonder voor de Steinerscholen die 

specifieke eindtermen hebben. 

We danken de scholen die desondanks meegewerkt hebben daarvoor, we danken 

ook de overheid die dat financieel mogelijk gemaakt heeft. We hopen dat de 

resultaten de scholen helpen om hun project en hun schoolbeleid nog steviger uit te 

bouwen. 

2. Onze nota geeft een beknopt overzicht van wat we nu reeds weten. Nog veel 

aanvullend onderzoek over het effect van methodescholen is mogelijk op basis van de 

SiBO-databank. We hopen dat dit ook uitgevoerd zal kunnen worden. Het voorgaande 

betekent meteen ook dat we voorlopig slechts over eerste resultaten beschikken, die 

nog op een onderbouwde verklaring wachten. 

3. De voorliggende resultaten suggereren dat de grote meerderheid van de Vlaamse 

methodescholen goede resultaten behaalt voor diverse aspecten van het 

taalonderwijs, maar dat een minderheid van die scholen onder de verwachtingen blijft 

inzake wiskundeonderwijs. 

Gemeenschappelijk aan veel methodescholen is de relatief trage start op gebied van 

wiskunde, technisch lezen en spelling, terwijl ze relatief vroeg sterk zijn voor 

begrijpend lezen. Dit sluit wellicht aan bij de eigen doelstellingen. Zo’n aanpak vereist 

wel dat in het bijzonder voor wiskunde in de hogere leerjaren een inhaalmanoeuvre 

uitgevoerd wordt. Dit blijkt realiseerbaar in de meeste methodescholen maar in een 

aantal niet. Voor hen is er o.i. werk aan de winkel. 

4. De beperkte verkenning van de niet-cognitieve effecten die we uitgevoerd hebben, 

geeft voorlopig geen indicaties dat methodescholen op dit punt anders en beter 

scoren dan de gemiddelde Vlaamse school. 

Het lijkt ons aangewezen dat de methodescholen initiatieven nemen om hun 

doelstellingen op dit punt systematischer te omschrijven en zo mogelijk instrumenten 

te (laten) ontwikkelen om de niet-cognitieve doelstellingen te meten. Wel moet men 

zich ervan bewust zijn dat individuele ervaringen van kinderen (binnen en buiten de 
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school) in belangrijke mate mee de niet-cognitieve ontwikkeling beïnvloeden, en dat 

de mogelijkheid van scholen om de niet-cognitieve ontwikkeling van kinderen 

collectief sterk te beïnvloeden, beperkt zijn. 

5. Uit het onderzoek is gebleken dat nogal wat methodescholen relatief veel leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften aantrekken – ook in de loop van het lager 

onderwijs. In die zin zijn het veelal echt inclusieve scholen. 

We kunnen alleen betreuren dat Vlaanderen er vooralsnog niet in slaagt, om zo’n 

scholen op een passende manier te subsidiëren (cf. de mislukking van de geplande 

hervorming inzake de leerzorg), waardoor we blijven zitten met een grote uitstroom 

uit het regulier onderwijs naar het buitengewoon onderwijs. 

6. Bij het geven van feedback aan (methode)scholen hebben we als onderzoekers 

ervaren dat veel scholen voor het eerst geconfronteerd worden met informatie over 

hun ‘toegevoegde waarde’ (d.i. het prestatieniveau van hun leerlingen in vergelijking 

met wat verwacht kan worden op basis van het soort leerlingen op school) en over de 

‘leerwinst’ van hun leerlingen en hun school.  We ervaren dat scholen deze informatie 

erg waardevol vinden als element binnen hun kwaliteitszorg. 

 

We dromen daarom van een Vlaams onderwijsbeleid waarin bevorderd wordt dat: 

− scholen sterke leerkrachten kunnen aantrekken die van bij de start meedenken over 

hun onderwijs in termen van de effecten ervan op leerlingen, en dat effect ook zelf 

systematisch nagaan, 

− de professionele ontwikkeling van leraars, schooldirecties, begeleiders, inspecties en 

ook ambtenaren in het bijzonder leidt naar een sterke capaciteitsverhoging inzake 

onderwijseffectiviteit en -verbetering, 

− er vakdidactisch onderzoek plaatsheeft waarvan de resultaten bruikbaar zijn voor 

lerarenopleidingen en scholen, 

− scholen de kans krijgen om bv. om de vier jaar voor enkele vakgebieden te vernemen 

waar ze staan met hun leerlingen van bv. het tweede en het zesde leerjaar, ook in 

termen van leerwinst en toegevoegde waarde. 
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