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Voorwoord

Het voor u liggende verslag betreft de geboekte resultaten met het eerste deel
van het Scholenexperiment: de onmiddellijke absentiecontrole (of: het belexperi-
ment).

Aan de totstandkoming van dit interimrapport is door vele mensen meege-
werkt. Allereerst willen wij de besturen, directies, medewerkers en leerlingen van
de onderzoeksscholen bedanken. Het zal duidelijk zijn dat er zonder hun mede-
werking geen Scholenexperiment was geweest, laat staan een onderzoeksverslag.
Vervolgens gaat onze dank uit naar J. Junger-Tas, supervisor van het project en
de overige leden van de begeleidingscommissie (zie voor de samenstelling daar-
van Bijlage 1) voor hun inspanningen met betrekking tot het tot stand komen en
in stand houden van het Scholenexperiment en de nuttige en opbouwende advie-
zen met betrekking tot onderzoek en verslaglegging. Ook zijn wij dank verschul-
digd aan B. Wartna voor zijn bijdrage aan dit onderzoeksverslag. Tot slot willen
wij R. Vane en M. Sampiemon bedanken voor hun administratieve ondersteuning
en het verzorgen van de lay-out van het rapport.
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Samenvatting en slotbeschouwing

Achtergrond, uitgangspunten, doelstelling en opzet van het Scholen-
experiment

Op grond van de bevindingen van de Commissie Kleine Criminaliteit is in 1985
het interdepartementale beleidsplan Samenleving en Criminaliteit uitgebracht.
Eén van de drie daarin uitgezette hoofdlijnen voor het beleid pleit voor verster-
king van de binding aan de maatschappij van de opgroeiende generatie. Deze
hoofdlijn heeft zijn oorsprong in de theorie van de sociale integratie, die stelt dat
hoe beter mensen in de samenleving zijn geïntegreerd, hoe minder deviant
- waaronder delinquent - gedrag zij vertonen (Hirschi, 1969). Omdat de delic-
ten die als kleine criminaliteit worden bestempeld, overwegend door jongeren
worden gepleegd, is deze stelling o.a. naar het onderwijs vertaald (Interimrapport
Commissie Kleine Criminaliteit, 1984). Onderzoek heeft uitgewezen dat voor jon-
geren met name het falen op school, in termen van zowel leerprestaties als so-
ciaal gedrag, sterk samenhangt met delinquentie. Daarbij neemt het fenomeen
spijbelen een sleutelpositie in. Spijbelen hangt even sterk samen met schoolfunc-
tioneren als met delinquentie. Daarnaast zou in de adolescentie, meer nog dan de
gezinsintegratie, het functioneren op school een voorspellende waarde hebben
voor zowel optreden als frequentie van delinquentie (Junger-Tas, 1983). De ver-
taalde stelling luidt daarom: naarmate jongeren beter geintegreerd zijn op school,
maken zij zich minder schuldig aan kleine criminaliteit.

Met de theorie van de sociale integratie en de genoemde onderzoeksbevindin-
gen als uitgangspunt is besloten tot een experiment op scholen met als primaire
doelstelling de schoolintegratie van de leerlingen te vergroten en aldus de door
hen gepleegde kleine criminaliteit tegen te gaan. Daarbij zijn drie scholen voor
lager en individueel technisch onderwijs betrokken, omdat voor de Nederlandse
situatie het geschetste verband tussen schoolfunctioneren en delinquent gedrag
het sterkst is voor de schooltypen LBO en MAVO (Junger-Tas, 1983).

Als instrumenten om de schoolintegratie van de leerlingen te bevestigen res-
pectievelijk te vergroten is gekozen voor de volgende veranderingen in de school-
organisatie. Allereerst werd het zogenaamde belexperiment ingevoerd. Dit experi-
ment houdt in dat er - op basis van een geautomatiseerd systeem van absentie-
registratie - twee maal per dag gebeld wordt naar de ouders/verzorgers van spij-
belende leerlingen. Door middel van een systematische en onmiddellijke controle
wordt getracht incidentele spijbelaars te weerhouden van spijbelgedrag en de
kans op mogelijk daardoor te rijzen problemen te verkleinen. Tegelijkertijd wordt
het belexperiment als signaleringsinstrument gehanteerd: door middel daarvan
moet duidelijk worden welke leerlingen zich van controle en sancties op spijbelen
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niets aantrekken en hun spijbelgedrag voortzetten. De verwachting is dat er met
hen meer aan de hand is en dat zij het risico lopen op kortere of langere termijn
de school zonder diploma te verlaten. Voor deze leerlingen zijn, aansluitend op
het belexperiment, twee kleinschalige experimenten opgezet: de 'schoolcontact-
functionaris' en de 'interne opvangklas voor dreigende schooluitvallers'. Dit inte-
rimrapport beperkt zich echter tot de resultaten van het eerste experiment, het
belexperiment.

Dit belexperiment vindt plaats op twee van de drie onderzoeksscholen: de
experimentele school en de eerste controleschool. Op een tweede controleschool
wordt geen van de experimenten uitgevoerd; deze school heeft een controlerende
functie voor het belexperiment. De eerste controleschool heeft de controlefunctie
voor de begeleidingsexperimenten schoolcontactfunctionaris en interne opvang-
klas voor dreigende schooluitvallers.

Uitvoering van experiment en onderzoek

Het experiment

In de loop van de implementatie van het belexperiment heeft zich een aantal ont-
wikkelingen voorgedaan die de totstandkoming en daadwerkelijke uitvoering er-
van enkele maanden hebben vertraagd. Zo moesten programma-technische pro-
blemen met betrekking tot het beschikbare computerprogramma worden opge-
lost, waren er op de betrokken onderzoeksscholen algemene weerstanden tegen
automatisering en inhoudelijke bezwaren tegen het belexperiment en werden de
schooladministraties getroffen door bezuinigingen.

Het feit dat de opgelopen vertraging op de eerste controleschool groter was
dan die op de experimentele school, heeft geresulteerd in de hantering van de
'spijbelcomputer' in drie fasen. Allereerst werd met behulp van deze computer
gedurende vier maanden (november 1986-februari 1987) op beide scholen slechts
geregistreerd: hiermee werd de uitgangssituatie van het spijbelgedrag op deze
scholen gemeten. Vervolgens werd op de experimentele school in maart 1987 en
op de eerste controleschool in september 1987 de absentiecontrole ingesteld. Dit
hield in dat er 's morgens werd gebeld naar de ouders/verzorgers van de leerlin-
gen die de middag ervoor ongeoorloofd afwezig waren geweest. 's Middags werd
er gebeld naar de ouders/verzorgers van de leerlingen die 's ochtends ongeoor-
loofd afwezig waren geweest.

Op de tweede controleschool was en bleef de handmatige absentieregistratie
van kracht. Op grond van deze registratie belde de conciërge naar eigen inschat-
ting en goeddunken naar die leerlingen van wie hij de absentie niet vertrouwde.
Deze school moest controleren voor 'tijdgeest' ofwel de algemene trend met
betrekking tot spijbelen. Immers, misschien raakt spijbelen in de loop van de tijd
wel 'uit' en zoeken leerlingen andere manieren om een slechte schoolintegratie te
compenseren en moet een eventueel teruglopen van de spijbelcijfers voor de
experimentele school en de eerste cóntroleschool op andere wijze worden ver-
klaard. Of misschien neemt het spijbelgedrag door de jaren heen in het algemeen
juist toe, dan moet in dát licht het verloop van de spijbelcijfers op de scholen met
het belexperiment worden bekeken. Kortom, de tweede controleschool moest
controleren voor variabelen buiten het systeem van absentiecontrole die mogelijk
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ook veranderingen in het spijbelgedrag van de leerlingen teweeg zouden kunnen
brengen.

Het onderzoek

De spijbelcomputer
De computer waarmee het belexperiment werd uitgevoerd, was tevens onder-
zoeksinstrument. Met behulp daarvan werden de aantallen spijbelaars en gespij-
belde lesuren geregistreerd en omgezet in drie maten voor de spijbelomvang. De-
ze maten zijn: a) het percentage spijbelaars, b) het spijbelaargemiddelde (het
aantal dagdelen dat de gemiddelde spijbelaar in de desbetreffende periode onge-
oorloofd afwezig was) en c) het schoolgemiddelde (het aantal dagdelen dat de ge-
middelde leerling in de desbetreffende periode ongeoorloofd afwezig was). Met
behulp van deze maten werden de resultaten van het belexperiment bepaald.
Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen mogelijke effecten voor de gehele leer-
lingpopulatie en mogelijke effecten voor enkele leerlingsubgroepen, gespecifi-
ceerd naar de achtergrondvariabelen schooltype, etniciteit, beroepsrichting, leer-
jaar en leeftijd.

De leerlingvragenlijst
In de periode waarvan in dit interimrapport verslag wordt gedaan, werd op drie
momenten de leerlingvragenlijst afgenomen. Dit gebeurde achtereenvolgens in
januari 1987 (nulmeting), juni 1987 (eerste effectmeting) en januari 1988 (tweede
effectmeting) en betrof de verzameling van self-reportgegevens over o.a. spijbel-
gedrag en delinquent gedrag. Bij iedere meting werden vragen aan de leerlingen
gesteld met betrekking tot het daaraan voorafgaande halve schooljaar. Op basis
van de 85 vragen in de leerlingvragenlijst werden er schalen geconstrueerd voor
vijf typen gedragingen, namelijk schoolfunctioneren, sociale binding met school,
de locatie van de vrijetijdsbesteding, de vrijetijdsbesteding buitenshuis en het de-
linquent gedrag. Voor elke meting behaalden de leerlingen op grond van de door
hen gegeven antwoorden een score op deze schalen. Voor de naar enkele achter-
grondvariabelen onderscheiden groepen leerlingen konden aldus gemiddelde sco-
res worden berekend. Met behulp van deze gemiddelde scores werden de effec-
ten van het belexperiment volgens de gegevens uit de leerlingvragenlijst bepaald.

De voorgegevens
Om de kans te verkleinen dat verschillen in uitkomsten op de metingen volgens
de spijbelcomputer en de leerlingvragenlijst onterecht worden toegeschreven aan
het belexperiment, zijn - kwalitatieve - gegevens verzameld over de organisatie
van de drie onderzoeksscholen. Het is immers denkbaar dat reeds bestaande ver-
schillen tussen de scholen, los van de interventie, verschillen in meetresultaten
veroorzaken. Daarbij is gekeken naar de administratieve gegevens van de scholen
(met betrekking tot de schoolstructuur, de schoolbevolking en de in- en uit-
stroomgegevens van de leerlingen) en is een beschrijving van de schoolorganisatie
gemaakt. Deze beschrijving concentreert zich op de vier punten die voor en in
het licht van de voorgestelde experimenten het meest relevant worden geacht,
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namelijk de taakverdeling binnen de directie, de leerlingbegeleiding, het school-
reglement (met name met betrekking tot spijbelen) en de interne communicatie.

Op grond van de in het Scholenexperiment verzamelde administratieve gegevens
kwam het volgende beeld naar voren. De tweede controleschool onderscheidt
zich in vrijwel alle onderzochte opzichten van de beide andere scholen. De leer-
lingen blijven relatief weinig zitten, het percentage tussentijdse schoolverlaters is
in verhouding klein en het percentage geslaagde eindexamenkandidaten relatief
groot. Voorts heeft deze school een relatief kleine ITO-afdeling en weinig alloch-
tone leerlingen. De regionale functie die de tweede controleschool als geheel ver-
vult, zou - naar men aanneemt - meer gemotiveerde leerlingen aantrekken. Min
of meer daartegenover staat de eerste controleschool. Op deze school blijven in
verhouding veel leerlingen zitten, de tussentijdse uitval is groter en het percenta-
ge geslaagde eindexamenkandidaten is relatief klein. De school heeft een grotere
ITO-afdeling en relatief veel allochtone leerlingen. De eerste controleschool ver-
vult geen regionale functie. De experimentele school neemt - globaal - een tus-
senpositie in.

De beschrijving van de schoolorganisatie geeft het volgende beeld. Op de expe-
rimentele school is het systeem van leerlingbegeleiding onderverdeeld in een aan-
tal elkaar opvolgende duidelijke stappen. Daarbij worden de leerlingproblemen
naarmate zij ernstiger zijn, dan wel moeilijker op te lossen op een steeds `hoger
niveau' in de organisatie besproken, tot op het niveau van de adjunct-directeur
die, vanuit de directie, speciaal met de leerlingbegeleiding is belast. De directie
bewandelt veelal de omgekeerde weg, wanneer allerlei zaken van organisatorische
aard besproken en gerealiseerd moeten worden. Het systeem van leerlingbegelei-
ding en de wijze van interne communicatie zijn op de experimentele school dus
geintegreerd. De oorspronkelijke wijze van absentieregistratie en -controle werd
naar eigen inzicht uitgevoerd door de mentoren, waardoor continuïteit allerminst
gewaarborgd was.

Alleen met betrekking tot dit laatste punt bestaat er overeenstemming met de
eerste controleschool. Op de overige punten geeft deze school een geheel ander
beeld. Er bestaan verschillende systemen van leerlingbegeleiding naast elkaar die
niet voor de gehele school gelden. Ook is er vanuit de directie niet één persoon
verantwoordelijk gesteld voor de leerlingbegeleiding, maar houden beide adjunct-
directeuren zich ermee bezig als een van hun vele taken. De wijze van interne
communicatie is niet gekoppeld aan de leerlingbegeleiding.

Dit laatste geldt eveneens voor de tweede controleschool, waarmee de enige
overeenkomst is aangegeven. Het systeem van leerlingbegeleiding en de verant-
woordelijkheden in deze is op deze school min of meer vergelijkbaar met dat op
de experimentele school. Afwijkend van beide andere scholen is de wijze van ab-
sentieregistratie en -controle op de tweede controleschool. Deze wordt dagelijks
uitgevoerd door de conciërge, waarmee dit systeem wat betreft eenduidigheid
(door dezelfde persoon met dezelfde boodschap) en snelheid het belexperimént
benadert. Relatief nadeel blijft de subjectiviteit (eigen criteria) waarmee dit
wordt uitgevoerd en het ontbreken van voldoende systematiek.

Daarnaast zijn voorgegevens verzameld over de buurten, waarin de onderzoeks-
scholen staan, om een idee te krijgen van de context en de door de leerlingen in
schoolpauzes en vrije lesuren gepleegde kleine criminaliteit. Deze wijzen niet op
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grote verschillen in materiële gelegenheid, maar wel in sociale gelegenheid voor
het plegen van kleine criminaliteit. In het algemeen lijkt de trend te bestaan dat
in de buurt van de experimentele school de meeste kleine criminaliteit voorkomt,
terwijl daarvan in de buurt van de tweede controleschool niet of nauwelijks spra-
ke is. De buurt van de eerste controleschool lijkt wat betreft de mate van voorko-
mende kleine criminaliteit een tussenpositie in te nemen. De mate waarin de
leerlingen van de onderzoeksscholen zich met kleine criminaliteit in de school-
buurt bezighouden, lijkt vergelijkbaar met de mate waarin de kleine criminaliteit
in het algemeen zich daar voordoet.

Onderzoeksresultaten: effecten van het belexperiment

Effecten op het spijbelgedrag (spijbelcomputer)

Om de effecten van het belexperiment op grond van de gegevens uit de spijbel-
computer te kunnen vaststellen, zijn twee perioden met elkaar vergeleken, de pe-
riode november 1986-februari 1987 (geen belexperiment; nulmeting) en dezelfde
periode een schooljaar later (november 1987-februari 1988; wel belexperiment;
effectmeting). Door dezelfde perioden in verschillende schooljaren met elkaar te
vergelijken is gecontroleerd voor zogenaamde seizoensinvloeden. De tweede con-
troleschool vervulde de controlefunctie voor `tijdgeest'.

De leerlingpopulatie
In de periode voorafgaand aan het belexperiment was de spijbelomvang op de
experimentele school nagenoeg gelijk aan die op de eerste controleschool. Na
invoering van het belexperiment liep de spijbelomvang, gemeten voor de gehele
schoolpopulatie, als volgt terug. Op beide scholen verminderde het percentage
spijbelaars met 34,3%. Daarnaast verminderden de leerlingen die, ondanks het
belexperiment, bleven doorgaan met spijbelen, hun spijbelgedrag met ongeveer
de helft ten opzichte van het oorspronkelijk gemiddelde aantal gespijbelde dagde-
len (43,8% op de experimentele school en 51,1% op de eerste controleschool).
Dientengevolge nam ook het schoolgemiddelde (het per leerling gemiddeld ge-
spijbelde aantal dagdelen) fors af: met 63,1% op de experimentele school en met
67,8% op de eerste controleschool.

Op de tweede controleschool bleef de spijbelomvang, gemeten naar zowel spij-
belaargemiddelde als schoolgemiddelde, stabiel. Dit geeft aanleiding te veronder-
stellen dat de gemeten verschillen voor de experimentele school en de eerste con-
troleschool inderdaad effecten van het belexperiment zijn.

Overigens was de spijbelomvang in de nulperiode op de tweede controleschool
veel kleiner dan die op de beide andere scholen. De manier waarop de absentie-
controle op de tweede controleschool wordt uitgevoerd, is daarvoor wellicht één
van de verklaringen. Een mogelijke andere verklaring is de, volgens de adminis-
tratieve gegevens, relatief andere schoolpopulatie van de tweede controleschool.

De leerlingsubgroepen
Conform het resultaat voor de gehele schoolpopulatie is ook het spijbelgedrag
van de leerlingen, onderscheiden naar enkele achtergrondvariabelen, sterk terug-
gelopen. Het gaat daarbij om de subgroepen LBO- versus IBO-leerlingen; Neder-
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landse, Marokkaanse, Turkse leerlingen en leerlingen met een andere nationali-
teit; leerlingen uit verschillende leerjaren en van verschillende leeftijden en leer-
lingen met verschillende beroepsrichtingen als eindexamenvakken.

Naast de afname van het percentage spijbelaars en de halvering van de onge-
oorloofd afwezige uren van degenen die blijven spijbelen (paragraaf 8.2.1) is een
derde effect van het belexperiment het wegvallen van oorspronkelijke verschillen
tussen de leerlingsubgroepen voor wat betreft hun spijbelgedrag. Waren er voor
het belexperiment nog (grote) verschillen in spijbelgedrag tussen de Nederlandse
en allochtone leerlingen, de leerlingen in de verschillende leerjaren, leerlingen
van verschillende leeftijd en de leerlingen met verschillende beroepsrichtingen als
examenrichting, tijdens de uitvoering van het belexperiment zijn deze weggeval-
len. De verklaring hiervoor is wellicht het feit dat door het belexperiment alle
leerlingen bij ongeoorloofd verzuim dezelfde `behandeling' krijgen (onmiddellijk,
systematisch, eenduidig), dit in tegenstelling tot de tijd vóór het belexperiment.

Effecten op het overige leerlinggedrag (leerlingvragenlijst)

Om de effecten van het belexperiment op grond van de gegevens uit de leerling-
vragenlijst te kunnen vaststellen is een vergelijking gemaakt tussen de resultaten
van de nulmeting (september-december 1986) en die van de tweede effectmeting
(september-december 1987). Door metingen op hetzelfde moment in verschillen-
de schooljaren met elkaar te vergelijken is gecontroleerd voor zogenaamde sei-
zoensinvloeden. Omdat de tweede controleschool niet beschikbaar was ten tijde
van de nulmeting, kon deze niet in de vergelijking worden opgenomen en beperkt
deze zich tot de experimentele school en de eerste controleschool. De controle
voor `tijdgeest' van het leerlinggedrag zoals gemeten met behulp van de leerling-
vragenlijst, kon daarom voor de in dit rapport geëvalueerde periode niet plaats-
vinden.

De leerlingpopulatie
Voor de schalen schoolfunctioneren, sociale binding met school, vrijetijdslocatie,
vrijetijdsbesteding buitenshuis en delinquentie bestaan geen verschillen tussen de
experimentele school en de eerste controleschool, wanneer een vergelijking in de
tijd wordt gemaakt. De incidentele verschillen tussen de scholen op de afzonder-
lijke metingen zijn in deze vergelijking teniet gedaan. Samen met het feit dat er
geen patroon of richting in deze verschillen geconstateerd kan worden, wijst dit
op het geringe belang daarvan.

Wel zijn verschuivingen in de tijd geconstateerd voor enkele gemiddelde
schaalscores. Na het instellen van de onmiddellijke absentiecontrole (het belexpe-
riment) op de experimentele school en de eerste controleschool is de sociale bin-
ding met school van de leerlingen op beide scholen toegenomen. Ook brengen zij
hun vrije tijd vaker thuis door. Wanneer zij echter hun vrije tijd buitenshuis spen-
deren, doen zij dit vaker op straat, in het café of in de disco in plaats van in club-
of verenigingsverband. De nagestreefde ontwikkelingen in schoolfunctioneren en
delinquent gedrag konden niet worden aangetoond voor de periode die in dit
interimrapport wordt geëvalueerd.
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Wel bleken de volgende verbanden. Op alle drie de metingen met de leerlingvra-
genlijst (nulmeting, eerste en tweede effectmeting) bleken schoolfunctioneren,
sociale binding met school en vrijetijdslocatie samen te hangen met delinquentie.
De leerling die geen of weinig verschillende soorten delicten opgaf, werd gety-
peerd door een goed schoolfunctioneren, een grote sociale binding met school en
het overwegend thuis doorbrengen van de vrije tijd.

De leerlingsubgroepen
Tevens is gekeken naar verschillen tussen de naar schooltype, leerjaar en etnici-
teit onderscheiden leerlingsubgroepen op de schalen schoolfunctioneren, sociale
binding met school, vrijetijdslocatie, vrijetijdsbesteding buitenshuis en delinquen-
tie per afzonderlijke meting. De verschillen die bestaan, komen voor tussen de et-
nische groepen en de verschillende leerjaren, maar niet voor alle schalen en niet
voor alle metingen. Hierin is geen patroon te ontdekken, behalve voor de delin-
quentieschaal: op alle drie de metingen (nulmeting en twee effectmetingen) ga-
ven de allochtone leerlingen significant minder soorten delicten op dan de Neder-
landse leerlingen. Ook in het geval van de andere verschillen tussen etnische
groepen is het beeld van de allochtone leerlingen - volgens eigen opgave - gun-
stiger dan dat van de Nederlandse leerlingen. Deze verschillen zijn echter moei-
lijk te interpreteren, omdat enerzijds in het Scholenexperiment sprake is van rela-
tief kleine groepen allochtone leerlingen en anderzijds uit onderzoek is gebleken
dat self-reportgegevens van allochtone jongeren onvoldoende valide zijn (Junger
en Zeilstra, 1989). Voor de - incidentele - verschillen tussen de leerjaren geldt
dat de hogere leerjaren een minder gunstig beeld geven.

Slotbeschouwing

Een eerste belangrijke constatering in dit rapport is de teruggang met 34,3% van
het percentage spijbelaars na de invoering van het belexperiment op beide scho-
len waar dit experiment wordt uitgevoerd. Dit betekent dat ten opzichte van de
nulperiode van vier maanden (november 1986-februari 1987) er in de vergelijkba-
re periode een schooljaar later 34,3% minder leerlingen de kans lopen door hun
spijbelgedrag in (leer)problemen te geraken. Daarbij is het van belang op te mer-
ken dat 34,4% in dit geval gelijk staat aan ongeveer 30% van de gehele school-
populatie. Dat betekent dat in de nulperiode van vier maanden, waarin het bel-
experiment niet werd uitgevoerd, ongeveer 90% van de gehele schoolpopulatie
minstens één maal had gespijbeld. Een bijzonder hoog percentage, dat geldt voor
zowel de experimentele school als de eerste controleschool. Beide lijken echter
zeker geen uitzonderlijk problematische maar eerder `gemiddelde' scholen voor
LBO te zijn. Het feit dat de geautomatiseerde absentiecontrole het spijbelgedrag
'hard' (kwantificeerbaar) heeft gemaakt, lijkt een meer plausibele reden voor het
oorspronkelijk hoge percentage spijbelaars. Gezien de werkelijke omvang van het
spijbelgedrag èn de door het belexperiment bewerkstelligde terugloop daarvan,
moet systematische en onmiddellijke absentiecontrole als bijzonder effectief wor-
den beschouwd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat voortgezette evaluatie
van het belexperiment over meer schooljaren moet uitwijzen in hoeverre dit ef-
fect definitief is (eindrapport).
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Voorts dient te worden stilgestaan bij een belangrijk tweede effect van het bel-
experiment: de halvering van de ongeoorloofd verzuimde tijd van die leerlingen
die bleven spijbelen ondanks het belexperiment. Dit betekent dat de gemiddelde
spijbelaar na invoering van het belexperiment ongeveer tweeëneenhalve school-
dag meer aanwezig was dan in de nulperiode. Daarbij moet in het oog gehouden
worden dat het gereduceerde spijbelaargemiddelde betrekking heeft op het spij-
belgedrag van de ongeveer 60% van de leerlingpopulatie die ook na de invoering
van het belexperiment nog spijbelt. Daartussen zitten spijbelaars die extreem veel
spijbelen, maar ook spijbelaars die nog steeds uurtjes pikken. Het is aannemelijk
dat ook voor die leerlingen die zijn blijven spijbelen, de kans op (leer)problemen
vanwege hun spijbelgedrag na invoering van het belexperiment geringer is gewor-
den.

Een derde opmerkelijk punt is de kennelijke `nivellerende' werking van het bel-
experiment. Immers, verschillen in spijbelgedrag tussen leerlingsubgroepen die
voor de invoering van het belexperiment bestonden, zijn na de invoering daarvan
opgeheven. Het feit dat bij een niet-selectieve manier van absentiecontrole als
het belexperiment bepaalde groepen leerlingen niet meer spijbelen dan andere,
doet vermoeden dat absentiecontrole die berust in de (vele) handen van mento-
ren, wel selectief is en de oorzaak is van verschillen in spijbelgedrag. Specifieke
groepen leerlingen (allochtonen, oudere leerlingen enz.) in het Scholenexperi-
ment spijbelden mogelijkerwijs niet méér, omdat dat kenmerkend voor hun groep
zou zijn, maar omdat dat tot een groepskenmerk gemaakt was.

De metingen met behulp van de leerlingvragenlijst laten verschuivingen zien in
ander gedrag, namelijk sociale binding aan school, plaats van vrijetijdsbesteding
en vrijetijdsbesteding buitenshuis. Op de scholen met het belexperiment is in de
loop van de uitvoering daarvan de sociale binding met school toegenomen. Dat
wil zeggen dat de leerlingen meer dan voorheen waarde hechten aan de mening
over henzelf van docenten en medeleerlingen en beter met hen kunnen opschie-
ten. Ook brengen zij hun vrije tijd vaker thuis door, zowel door de week als in
het weekend, al dan niet met vrienden en vriendinnen die zij vaker dan voorheen
van school kennen. Wanneer de leerlingen hun vrije tijd buitenshuis besteden,
doen zij dat echter vaker dan voorheen zonder bepaalde structuur als een sport-
club of hobbyverband. Zij zijn dan meer te vinden op straat of in het café of de
disco. In het licht van de theorie van de sociale integratie zijn de eerste twee ont-
wikkelingen positief.

De in het Scholenexperiment nagestreefde ontwikkelingen in schoolfunctione-
ren en delinquent gedrag konden niet worden aangetoond voor de periode die in
dit interimrapport is geëvalueerd. Dit is het laatste punt dat nadere aandacht
verdient. De volgens de gegevens uit de spijbelcomputer geconstateerde flinke
daling van het spijbelgedrag in het algemeen na de invoering van het belexperi-
ment is niet gepaard gegaan met vermindering van het delinquent gedrag door de
leerlingen. Daarbij dient echter te worden benadrukt dat in het Scholenexperi-
ment geen oorzakelijk verband verondersteld wordt tussen beide fenomenen.
Omdat uit onderzoek is gebleken (Junger-Tas, 1983) dat spijbelen evenzeer sa-
menhangt met schoolfunctioneren als met delinquentie, wordt aan het spijbelen
wel een sleutelpositie in de relatie tussen de laatste twee toegeschreven. Omdat
daarbij spijbelen een directe uiting is van een slechte schoolintegratie, is spijbelen
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ook als eerste aangrijpingspunt in het Scholenexperiment gekozen. Dit is gedaan
in de vorm van het belexperiment, waarvan in eerste instantie een preventieve
werking wordt verwacht met betrekking tot de incidentele spijbelaars of die leer-
lingen die spijbelen, omdat het hen te makkelijk wordt gemaakt. Deze leerlingen
zouden door het belexperiment worden bevestigd in hun schoolintegratie. Tegelij-
kertijd zouden door het belexperiment die leerlingen worden aangewezen die ver-
dergaande problemen zouden hebben. De verwachting was dan ook niet dat door
het belexperiment op zich verbetering van de schoolintegratie zou optreden, eer-
der dat verslechtering in het algemeen zou worden tegengegaan. In dat licht moet
het dan ook niet verbazen dat er zich in de geëvalueerde periode geen verbete-
ring in het delinquent gedrag in het algemeen heeft voorgedaan. Directe aanpak
van een slechte schoolintegratie is de taak van de experimenten als vervolg op
het belexperiment, namelijk de schoolcontactfunctionaris en de interne opvang-
klas voor dreigende schooluitvallers, waarvan in het eindrapport verslag zal wor-
den gedaan.

De huidige bevindingen aangaande de reductie van de spijbelomvang en de
toename van de sociale binding met school echter, lijken op dit moment reeds de
conclusie te wettigen dat de invoering van een systeem van spijbelcontrole zoals
in het belexperiment toegepast, op scholen voor het lager beroepsonderwijs aan-
beveling verdient.
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1 Inleiding tot het project

1.1 Achtergrond en doelstelling

De oorsprong van het Scholenexperiment ligt in de bevindingen van de Commis-
sie Kleine Criminaliteit, ook wel, naar haar voorzitter, de Commissie Roethof
genoemd. Aan de totstandkoming van deze commissie gaat een geschiedenis van
tien jaar vooraf. Reeds in 1973, onder het kabinet-Den Uyl, vond in de Tweede
Kamer een uitvoerige discussie plaats over de (vermeende) toename van de (klei-
ne) criminaliteit en de als gevolg daarvan toenemende angstgevoelens onder de
burgers. In 1983 werd in het regeerakkoord van het eerste kabinet-Lubbers hier-
naast de toegenomen werklast van het justitieel apparaat als belangrijk aan-
dachtspunt genoemd. Gedurende de tussenliggende jaren is meer of minder re-
gelmatig de toenemende (kleine) criminaliteit in Haagse kringen onderwerp van
gesprek geweest.'

In de regeringsverklaring van het kabinet-Lubbers 1 werd de wens uitgesproken
te streven naar een meer samenhangende aanpak 'op preventief, repressief en
wetgevend terrein met betrekking tot massaal gepleegde verkeersovertredingen,
vernielingen en winkeldiefstallen waarvan de samenleving veel schade onder-
vindt'? Deze wens werd in september 1983 werkelijkheid met de installatie van
de Commissie Roethof. Deze had als officiële taakstelling `de minister van justi-
tie alsmede door zijn tussenkomst de andere betrokken ministers van advies te
dienen over mogelijke verbeteringen bij de voorkoming en bestrijding van kleine
criminaliteit' 3 Hiertoe diende de commissie de onderscheiden vormen van kleine
criminaliteit en de wijzen van preventie en bestrijding daarvan te analyseren, de
voor- en nadelen van die aanpak te beschrijven en voorstellen te doen voor ver-
beteringen. Deze voorstellen zijn grotendeels overgenomen in het interdeparte-
mentale beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (1985). In dit beleidsplan heeft
het kabinet drie hoofdlijnen uitgezet ter bestrijding van de kleine criminaliteit:
-planologische aanpassingen;

t De Commissie Roethof definieert het begrip kleine criminaliteit als `massaal voorko-
mende strafbaar gestelde gedragingen die door de politie kunnen worden getransigeerd
(geschikt) of bij een eerste overtreding in het algemeen door de officier van justitie
worden afgedaan dan wel door de rechter worden bestraft met maximaal een geldboete
en/of een voorwaardelijke vrijheidsstraf en die - vooral door hun massaliteit - hinder-
lijk zijn of de gevoelens van onveiligheid bij de burgerij bevorderen' (Interimrapport
Commissie Kleine Criminaliteit, 1984, p. 12).
Interimrapport Commissie Kleine Criminaliteit (1984), p. 4.
Interimrapport Commissie Kleine Criminaliteit (1984), p. 5.

2
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-intensivering van functioneel toezicht;
-versterking van de binding tussen maatschappij en opgroeiende generatie.

Hierbij ligt de nadruk op preventie en een zo groot mogelijke integratie van de
verschillende maatregelen. De kleine criminaliteit wordt namelijk gezien als een
maatschappelijk probleem dat niet alleen door ingrijpen van politie en justitie
kan worden opgelost.4

Teneinde haar aanbevelingen te evalueren werd door de Commissie Roethof
een voorstel gedaan voor een aantal proeftuinen, die in het kader van het be-
leidsplan Samenleving en Criminaliteit zijn gerealiseerd. Een van die proeftuinen
is het zogenaamde Scholenexperiment. De opdracht is, door middel van verande-
ringen in de school (experimenten), een grotere binding bij de leerlingen met
school te bewerkstelligen en aldus bij te dragen aan de preventie van kleine cri-
minaliteit. De hieraan ten grondslag liggende theorie wordt in de volgende para-
graaf toegelicht.

1.2 Theoretisch kader

Het Scholenexperiment is opgezet in het kader van de derde hoofdlijn van het
beleidsplan Samenleving en Criminaliteit, die versterking van de binding aan de
maatschappij van de opgroeiende generatie beoogt :5 Deze vindt zijn oorsprong in
de theorie van de sociale binding of sociale integratie. Deze theorie stelt dat
mensen minder deviant gedrag (onder andere delinquent gedrag) vertonen naar-
mate zij meer betrokken zijn bij en beter functioneren in de samenleving en de
daarvan deel uitmakende instituties; kortom, naarmate zij beter sociaal geinte-
greerd zijn.6 Omdat de delicten die als kleine criminaliteit bestempeld worden,
overwegend door jongeren worden gepleegd, achtte de Commissie Roethof het,
in het licht van de theorie van de sociale binding of sociale integratie, van groot
belang dat aan de versterking van de binding aan de maatschappij respectievelijk
de vergroting van de integratie van juist deze bevolkingsgroep in het kader van
het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit extra aandacht zou worden geschon-
ken. Met betrekking tot jongeren werd deze theorie reeds door veel (internatio-
naal) onderzoek bevestigd.8 Zo is gebleken dat jongeren minder geneigd zijn de-
licten te plegen naarmate zij een betere verstandhouding hebben met hun ouders
en overige opvoeders en zich meer betrokken voelen bij school, kerk of vereni-
ging en hierin voor zichzelf een zekere rol hebben gevonden. In dit licht kende
de Commissie Roethof aan de school een belangrijke rol toe in de criminaliteits-
preventie.

° Interimrapport Commissie Kleine Criminaliteit (1984).
5 Op de overige twee genoemde hoofdlijnen wordt in de rapportage met betrekking tot

het Scholenexperiment niet ingegaan. Zie hiervoor o.a. het Tussenverslag bestuurlijke
preventieprojecten (1988).

6 Hirschi (1972).
Junger-Tas en Kruissink (1987).

8 Junger-Tas (1987).
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Nu is het onmiskenbaar zo dat de school werkt met kinderen die door gezinnen
worden toegeleverd. Op grond hiervan kan men zich afvragen of de eigen invloed
van de school op normovertredend dan wel normrespecterend gedrag zo groot is
dat daaraan in het kader van criminaliteitspreventie aandacht moet worden be-
steed. Echter, vele onderzoeken op het gebied van school en delinquentie tonen
aan dat falen op school, in termen van zowel leerprestaties als sociaal gedrag,
sterk samenhangt met delinquent en anderszins afwijkend gedrag .9 Daarnaast
blijkt ook de betrokkenheid bij (of de band met) school van de leerlingen samen
te hangen met het plegen van delicten, zij het in mindere mate dan het functio-
neren op school.

Het bestaan van een dergelijk verband tussen school en delinquent gedrag
behoeft geen verwondering te wekken als men bedenkt dat de school, zowel in
kwantitatief als in kwalitatief opzicht, een zeer belangrijke plaats in het leven van
jongeren inneemt. Niet alleen besteedt de gemiddelde jongere het grootste deel
van de dag op school en aan huiswerk, ook heeft de school voor de jongere de-
zelfde betekenis als het werk voor de volwassene. Zo leren jongeren op school
wat sociale hiërarchie inhoudt en de plaats die zij daarin innemen. Ook worden
zij er geconfronteerd met hun mogelijkheden en onmogelijkheden in termen van
(leer)capaciteiten. Zij vinden er lotgenoten en vrienden en tenslotte functioneren
jongeren op school in een sociale gemeenschap die belangrijke waarden en nor-
men overdraagt. Dit alles is met name in de adolescentie van belang: de latere
sociale status en identiteit worden hierdoor in belangrijke mate bepaald.10

Het functioneren op school en de schoolbetrokkenheid zijn beide aspecten van
de binding aan school respectievelijk schoolintegratie, waarin het fenomeen spij-
belen een sleutelpositie inneemt. Spijbelen blijkt namelijk even sterk met delin-
quentie als met schoolfunctioneren samen te hangen. Dit verschijnsel is een di-
recte uiting van een slechte schoolintegratie, die op haar beurt sterk samenhangt
met delinquentie.11

Voor de Nederlandse situatie is de samenhang tussen schoolintegratie respectie-
velijk mislukken op school en delinquent gedrag door jongeren het grootst voor
de schooltypen LBO en MAVO.12 Hiermee is niet gezegd dat leerlingen van deze
schooltypen het meest crimineel zijn. Wat wel wordt gesuggereerd, is dat als er-
voor gekozen wordt (onder andere) via de school kleine criminaliteit aan te pak-
ken, de kans van slagen hierin het grootst is in het LBO en MAVO. Dit gegeven,
gecombineerd met onderzoeksresultaten die aantonen dat het vooral jongens tus-
sen 12 en 18 jaar zijn die zich aan kleine criminaliteit schuldig maken 13, had tot

9 Vergelijk o.a. Wolfgang (1972); Elliott en Voss (1974); Polk (1975); Junger-Tas (1976);
Rutter (1979); Wiatrowski e.a. (1981); Junger-Tas e.a. (1983 en 1985); Dijksterhuis en
Nijboer (1983 en 1986); Hartnagel en Tanner (1984); LaGrange en White (1985); Ma-
thus en Dodder (1985); allen geciteerd in Junger-Tas (1987) en/of Leeuw e.a. (1987).

lo Junger-Tas (1987).
1 Junger-Tas (1983).

12 Junger-Tas (1983).
13 Interimrapport Commissie Kleine Criminaliteit (1984).
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gevolg dat als plaats van handeling van het Scholenexperiment voor het Lager
Technisch Onderwijs is gekozen.

13 Opzet van experiment en onderzoek

Naast het eerder genoemde spijbelen zijn ook `slechte leerprestaties', `lesonder-
gravend gedrag in de klas' waarop verwijdering kan volgen en (dreigende)
`schooluitval' indicaties voor en uitingen van een slechte schoolintegratie. Reeds
in een vroeg stadium was duidelijk dat zij belangrijke onderzoeksvariabelen in het
Scholenexperiment moesten zijn. De uit te voeren experimenten zouden deze ver-
schijnselen positief moeten beinvloeden, met andere woorden gericht moeten zijn
op het tegengaan van met name spijbelen, lesondergravend gedrag, slechte leer-
prestaties en voortijdig schoolverlaten. Aldus zou de schoolintegratie van de leer-
lingen worden bevestigd respectievelijk verbeterd en analoog aan de theorie van
de sociale binding of sociale integratie zou daarmee ook kleine criminaliteit door
scholieren worden tegengegaan.

Om in dat licht aan de experimenten inhoud te kunnen geven, is nagegaan wel-
ke omstandigheden op de zogenaamde experimentele school in verband stonden
met de verschijnselen spijbelen en voortijdig schoolverlaten. Onder andere het
ontoereikende bestaande controlesysteem met betrekking tot absentie, het ver-
loop onder de leraren voor met name de praktische vakken, het geringe contact
met de ouders van de leerlingen, het groeiend aantal anderstaligen onder de
schoolbevolking en de omvang van de lesuitval waren volgens de schooldirectie
hierop nadelig van invloed.

Deze omstandigheden, gecombineerd met in de onderzoeksliteratuur aanbevo-
len maatregelen ten aanzien van de genoemde onderzoeksvariabelen14, leidden
tot een voorstel voor een aantal experimenten met betrekking tot zowel zoge-
naamde binnenschoolse als zogenaamde buitenschoolse voorwaarden voor onge-
oorloofd schoolverzuim en schooluitval.ls Beide groepen maatregelen beogen te
zamen zoveel mogelijk levensgebieden van jongeren te bestrijken, opdat een inte-
grale aanpak van een slechte schoolintegratie gerealiseerd wordt. Door middel
van een dergelijke aanpak zou moeten worden bevorderd dat een op school be-
werkstelligde positieve schoolhouding daarbuiten (bv. in de vriendengroep, het
gezin) niet wordt ondermijnd, eerder bevestigd.

14 Arends e.a. (1984); Bijlsma e.a (1984); Friday e.a. (1983); Ginjaar-Maas (1985); Junger-
Tas (1985); Nijboer en Dijksterhuis (1983); Opvangproject Leiden (1985); Rutter e.a.
(1979); Vonk e.a. (1984).

is In de (onderzoeks)literatuur wordt gesuggereerd dat er zowel binnen als buiten de
school oorzaken/aanleidingen zijn voor spijbelgedrag, eventueel resulterend in voortij-
dig schoolverlaten van leerlingen. Om een zo effectief mogelijke aanpak daarvan te rea-
liseren, wordt in het projectvoorstel van het Scholenexperiment gepleit voor een inte-
gratie van experimenten op beide gebieden. De experimenten op het gebied van de
buitenschoolse voorwaarden zouden betrekking moeten hebben op het vergroten van de
betrokkenheid bij de school van de ouders en op contacten tussen de school enerzijds
en sportverenigingen en het welzijnswerk anderzijds. Deze worden in het kader van het
Scholenexperiment echter niet meer uitgevoerd.
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1.3.1 Het experiment

Gedurende de periode waarover in dit interimrapport verslag wordt gedaan, lag
het accent op het eerste van de experimenten met betrekking tot de binnen-
schoolse voorwaarden voor spijbelen en voortijdig schoolverlaten. In een even-
tueel vervolg zou de categorie experimenten met betrekking tot de buitenschoolse
voorwaarden aan bod kunnen komen.16

De experimenten die geheel binnen de school worden uitgevoerd, zijn de vol-
gende. Allereerst wordt getracht het spijbelen en eventueel daarop volgend voor-
tijdig schoolverlaten terug te dringen door middel van een geautomatiseerd ab-
sentieregistratie- en controlesysteem (spijbelcomputer)17 Dit overeenkomstig een
belangrijke suggestie van Staatssecretaris Ginjaar-Maas van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen in haar beleidsnotitie over schoolverzuim in het
voortgezet onderwijs (1985). Een veel gehoorde klacht uit de onderwijspraktijk is
echter dat een spijbelregistratie- en -controlesysteem - hoe sluitend ook - zijn
doel voorbij schiet, indien daarop geen adequate en systematische leerlingbegelei-
ding aansluit. Aan dit bezwaar komt de tweede hoofdmoot van het Scholenexpe-
riment tegemoet. Deze bestaat uit een uitbreiding en vervolmaking van het be-
staande systeem van leerlingbegeleiding in de vorm van uitbreiding met een
schoolcontactfunctionaris en een interne opvangidas voor dreigende schooluitval-
lers, met daaraan gekoppeld de mogelijkheid daaruit gebleken gewenste en nood-
zakelijke aanpassingen op individueel en schoolniveau door te voeren.

Om redenen van inhoudelijke en onderzoekstechnische aard worden de ver-
schillende experimenten 'trapsgewijs' ingevoerd, dat wil zeggen na elkaar en el-
kaar ondersteunend. Het (geautomatiseerde) spijbelregistratie- en -controlesys-
teem dient als basis voor de overige experimenten (zie paragraaf 1.4). Bovendien
moeten de effecten van dit systeem en die van de experimenten gericht op ver-
sterking van de leerlingbegeleiding apart kunnen worden vastgesteld, teneinde
adequate beleidsaanbevelingen te kunnen doen op basis van het Scholenexperi-
ment.

16 De verwachting was dat de eerste drie van de vier experimenten op het gebied van de
bunenschoolse voorwaarden voor spijbelen en voortijdig schoolverlaten gedurende de
eerste twee projectjaren konden worden gerealiseerd en geëvalueerd. In een eventueel
vervolg zouden het experiment 'alternatief voor lesuitval' en één of meer experimenten
op het gebied van de buitenschoolse voorwaarden kunnen worden uitgevoerd. Dat deze
verwachting veel te optimistisch was, wordt in hoofdstuk 2 toegelicht.

17 De term spijbelcomputer is misleidend, in die zin dat hij suggereert dat 'met een druk
op de knop' het werk wordt gedaan, i.c. de spijbelaars worden opgespoord en aange-
pakt. Men verliest nog wel eens uit het oog dat een computer alleen werkt als hij door
mensen wordt bestuurd en eveneens door mensen van informatie is voorzien. Het grote
voordeel van een computer in het algemeen, ten opzichte van een handmatig systeem,
is dat met behulp daarvan gegevens zeer snel met elkaar in verband kunnen worden ge-
bracht. Het effect van de spijbelcomputer staat of valt met de mensen die kiezen voor
bepaalde informatie die ze aan de computer toevertrouwen, die de juiste koppeling van
de juiste gegevens bewerkstelligen en die vervolgens al dan niet actie naar de spijbe-
laars ondernemen. De reden waarom de term spijbelcomputer, ondanks de bezwaren
daartegen, wordt gehandhaafd, is het feit dat hij sinds kort gemeengoed is.

15



In dit licht is het eveneens noodzakelijk dat het Scholenexperiment niet alleen op
een experimentele school plaatsvindt, waar alle genoemde experimenten worden
uitgevoerd, maar tevens op twee zogenaamde controlescholen. Voor beide delen
van het experiment, enerzijds de spijbelregistratie en -controle (of: belexperiment;
zie paragraaf 1.4) en anderzijds de extra leerlingbegeleiding, moet worden gecon-
troleerd om na te kunnen gaan welke de effecten van de onderscheiden delen
zijn. De eerste controleschool heeft een controlerende functie voor de extra leer-
lingbegeleiding. Op deze school wordt, evenals op de experimentele school het
zogenaamde belexperiment uitgevoerd. Op de tweede controleschool wordt geen
van de experimenten uitgevoerd; deze school heeft een controlerende functie
voor het belexperiment.

Dit betekent dat op zowel de experimentele school als op de eerste controle-
school het Scholenexperiment is gestart met de invoering van de spijbelcomputer.
Het daaraan gekoppelde belexperiment, bedoeld om het thuisfront van om onbe-
kende redenen afwezige leerlingen daarvan op de hoogte te stellen, is op deze
scholen vanaf maart 1987 effectief. Zoals reeds gezegd, worden met name de
effecten van dit belexperiment in dit interimrapport besproken. De inhoud van
dit experiment wordt daarom in paragraaf 1.4 nader toegelicht.

Met de start van het schooljaar 1987-1988 is een begin gemaakt met de gelei-
delijke invoering op de experimentele school van de experimenten in het kader
van de versterking van de leerlingbegeleiding: de schoolcontactfunctionaris en de
interne opvangklas voor dreigende schooluitvallers. Gedurende de periode die in
dit eerste tussenrapport wordt besproken, waren zij echter nog niet zo zeer in de
schoolorganisatie opgenomen dat zij reeds als volwaardige experimenten konden
worden geëvalueerd. 8 In het eindrapport zal dit wel het geval zijn.

1.3.2 Het onderzoek

Nulmeting
Voor de invoering van de experimenten is een zogenaamde nulmeting verricht,
die als doel had de uitgangssituatie met betrekking tot de onderzoeksvariabelen
en de omstandigheden waaronder deze situatie bestond, vast te stellen. Deze nul-
meting bestond uit vier onderdelen en is met behulp van verschillende instrumen-
ten verricht.

Allereerst is er informatie ingewonnen over de onderzoeksscholen zelf en de
buurten waarin zij staan. De 'voorgegevens onderzoeksscholen' betreffen de ka-
rakterisering van de taakverdeling en specialisatie, de interne communicatie, het
lesrooster, het schoolreglement, het onderwijsprogramma en de vormingsactivitei-
ten, eventuele differentiatie, de selectie en begeleiding van leerlingen en leer-
krachten en de externe contacten van de scholen. Deze voorgegevens zijn verza-

18 Aan het eind van de in dit rapport geëvalueerde periode (november 1987-februari 1988)
werd wel reeds een begin gemaakt met de begeleidingsexperimenten. Deze mislukten
echter in eerste instantie, waardoor er pas vanaf maart 1988 gesproken kan worden van,
zij het in de kinderschoenen, functionerende begeleidingsexperimenten. Zie hiervoor
het eindrapport.
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meld om de overeenkomsten en verschillen tussen de onderzoeksscholen vast te
stellen, teneinde te voorkomen dat verschillen in meetresultaten ten onrechte aan
de verschillende experimenten worden toegeschreven.

De 'voorgegevens onderzoeksbuurten' betreffen de grootte en opbouw van de
buurt, de aanwezige voorzieningen en faciliteiten, de staat van onderhoud waarin
deze verkeren, de samenstelling van de bevolking en de onderlinge contacten, de
omvang en de aard van de voorkomende kleine criminaliteit en de functie(s) van
de buurt in kwestie. Deze voorgegevens zijn verzameld om een beeld te geven
van de sociale en materiële gelegenheid tot het plegen van kleine criminaliteit in
de onderzoeksbuurten.

Daarnaast is in het kader van de nulmeting, eveneens voorafgaand aan het bel-
experiment, met behulp van de spijbelcomputer gedurende vier maanden slechts
geregistreerd, niet gecontroleerd (zie onder `Effectmetingen').

Ten slotte is de zogenaamde leerlingvragenlijst voor de eerste maal afgenomen
(zie onder `Effectmetingen').

Effectmetingen
De twee laatstgenoemde onderdelen van de nulmeting, nl. de geautomatiseerde
spijbelregistratie en de afname van de leerlingvragenlijst, worden eveneens gehan-
teerd in het kader van de zogenaamde effectmetingen. Deze metingen vinden
twee maal per schooljaar plaats: halverwege en aan het eind. Op deze momenten
is volgens de projectopzet een bepaalde fase in het experiment afgerond. Door
middel van vergelijkingen tussen de scholen per meetmoment en per school in de
tijd, kunnen de effecten van de verschillende (fasen in de) experimenten worden
vastgesteld.

Het eerste instrument waarmee de effectmetingen worden verricht, is de spij-
belcomputer. Deze is niet alleen het instrument waarop de uitvoering van het
belexperiment is gebaseerd, ze is ook een meetinstrument. Naast de registratie
van het (ongeoorloofd) verzuim per leerling heeft de spijbelcomputer als tweede
doel de registratie van achtergrondgegevens van alle leerlingen. Deze achter-
grondgegevens - zoals sekse, leeftijd, schoolloopbaan e.d. - kunnen door middel
van het computerprogramma geautomatiseerd in verband gebracht worden met
hun eventuele spijbelgegevens, zoals spijbelfrequentie, 'spijbelvakken' en 'spijbel-
tijdstip', en hun rapportcijfers (die ook in de computer zijn opgeslagen). Door de-
ze koppeling van gegevens kan een (beter) beeld worden verkregen van de om-
vang, achtergronden en betekenis van het spijbelen in het algemeen en van het
spijbelgedrag van de individuele leerling in het bijzonder. Hieruit zijn consequen-
ties af te leiden voor de uitvoering van de experimenten op het gebied van de
leerlingbegeleiding en voor eventuele veranderingen in het schoolbeleid. Overi-
gens worden de spijbel- en achtergrondgegevens van de leerlingen van de tweede
controleschool verkregen door raadpleging van de klasseboeken en de (papieren)
leerlingkaarten en rapporten (zie voor de gehanteerde evaluatiemethoden en -
procedure hoofdstuk 4).

Het tweede steeds terugkerende meetinstrument in het Scholenexperiment is
de reeds genoemde leerlingvragenlijst. Volgens de zogenaamde self-reportmetho-
de (zie paragraaf 4.5) wordt door middel van deze vragenlijst in een interview ge-
vraagd naar de achtergronden, de schoolintegratie, het spijbelgedrag, de vrijetijds-
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besteding en de mate van delinquentie van de leerlingen van alle drie de onder-
zoeksscholen. De resultaten van de halfjaarlijkse afname van deze leerlingvragen-
lijst worden in verband gebracht met de achtergrond- en spijbelgegevens van de
leerlingen in de spijbelcomputer respectievelijk klasseboeken. Ze dienen om het
beeld van de te onderscheiden belangrijkste onderzoeksvariabelen - ongeoor-
loofd schoolverzuim, leerprestaties, verwijdering uit de klas, definitieve school-
uitval en kleine criminaliteit - te completeren en verschuivingen in de stand van
zaken van deze variabelen te constateren (zie voor de gehanteerde evaluatie-
methoden en -procedure hoofdstuk 4).

1.4 Het belexperiment

Het primaire doel van het belexperiment is leerlingen die spijbelen zonder daar-
aan ten grondslag liggende structurele problemen, daarvan te weerhouden. De
vooronderstelling is namelijk dat onmiddellijke controle op hun (incidenteel)
spijbelgedrag hen ervan zal weerhouden af te glijden naar ernstiger spijbelvor-
men, die op hun beurt structurele leer- of andersoortige problemen kunnen ver-
oorzaken. De negatieve spiraal die daarmee zou beginnen, dient door het-belex-
periment te worden voorkomen.

Met behulp van de zogenaamde spijbelcomputer (de geautomatiseerde absen-
tieregistratie) is het mogelijk onmiddellijk en gedocumenteerd te reageren naar
de ouders/verzorgers van die leerlingen van wie absentie zonder opgaaf van
reden is geconstateerd. In de praktijk betekent dit dat er 's morgens gebeld wordt
naar de ouders/verzorgers van de leerlingen die de middag ervoor onaangekon-
digd verzuimden. 's Middags gebeurt dit voor de leerlingen die de ochtend van
dezelfde dag zonder opgaaf van redenen afwezig waren.19 Door een dergelijk
blijk van controle en overzicht moet het de leerlingen (en de voor hen verant-
woordelijke volwassenen) duidelijk worden dat spijbelen zelden onopgemerkt en
daarmee zelden ongestraft blijft.

Zoals gezegd, is de verwachting dat incidentele spijbelaars (de zogenaamde
uurtjespikkers) door het belexperiment ervan weerhouden worden hun spijbelge-
drag te continueren of uit te breiden. Het is daarentegen minder waarschijnlijk
dat ook de reeds frequent spijbelende leerlingen als gevolg van een optimale, ver-
scherpte controle minder zullen gaan spijbelen. De meer structurele problemen
die ten grondslag aan hun spijbelgedrag worden vermoed, zullen immers door het
belexperiment alléén niet kunnen worden aangepakt en opgelost. Een dergelijke

19 In verband met de tijd die nodig is om de verzuimgegevens te verwerken alvorens er
gebeld kan worden, is het in de praktijk van het. Scholenexperiment niet mogelijk geble-
ken een kortere tijdspanne tussen registratie door de docenten en controle door de
administratie te realiseren.
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probleemoplossing is wel de opdracht van de op het belexperiment volgende ex-
perimenten `schoolcontactfunctionaris' en `interne opvangklas'.20

1.5 Samenvatting en besluit

In aansluiting op de hoofdlijn van het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit
(1985) die versterking van de binding aan de maatschappij van de opgroeiende
generatie beoogt, is het Scholenexperiment opgezet. Dit project heeft tot doel
door middel van (organisatorische) veranderingen in de school (experimenten) de
schoolintegratie van de leerlingen te vergroten en daarmee kleine criminaliteit
onder hen tegen te gaan. Het Scholenexperiment bestaat uit twee componenten:
enerzijds een reeks experimenten en anderzijds een daaraan parallel lopend eva-
luatie-onderzoek, dat het effect van de verschillende experimenten moet bepalen.
Daarbij zijn drie scholen voor LTO/ITO betrokken (zie figuur 1).

Figuur 1: De onderzoeksscholen naar plaats en rol in het Scholenexperiment

interventies controle voor. evaluatie

experimentele 1. absentiecontrole geen
school 2. schoolcontact- effecten van:

functionaris 2. schoolcontact-
3. interne opvang- functionaris

klas 3. interne opvang-
klas

le controleschool 1. absentiecontrole 2. schoolcontact-
functionaris effecten van:

3. interne opvang- 1. absentiecontrole
klas

2e controleschool geen 1. absentiecontrole

Dit interimrapport betreft de evaluatie van de eerste door het Scholenexperiment
bewerkstelligde verandering in de school, het belexperiment, gedurende de perio-
de november 1986 tot en met februari 1988. Volgens de projectopzet was het de
bedoeling dat gedurende deze periode ook de experimenten met betrekking tot

20 De taak van de schoolcontactfunctionaris is tweeledig. enerzijds signaleert zij op grond
van computergegevens in een zo vroeg mogelijk stadium die leerlingen die het risico
lopen de school voortijdig te verlaten, anderzijds is zij aanspreekpunt voor mentoren en
leerlingbegeleiders, die (mogelijk op andere gronden) zelf `probleemleerlingen' hebben
gesignaleerd. Met alle betrokkenen voert zij oriënterende en diagnostiserende gesprek-
ken die tot doel hebben extra aandacht en hulp te verkrijgen voor die leerlingen die
binnen het schoolsysteem disfunctioneren. Een van de mogelijkheden daarvoor is de
interne opvangklas voor dreigende schooluitvallers en leerlingen die om andere redenen
toe zijn aan rust en bezinning. Zij worden tijdelijk en voor een zo klein mogelijk deel
van hun reguliere rooster in deze klas geplaatst. Met behulp van individuele begeleiding
wordt gewerkt aan een volledige terugkeer in de school van deze leerlingen. Beide
experimenten worden in het eindrapport geëvalueerd.
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de leerlingbegeleiding in de eerste fase zouden worden uitgevoerd. Dit is echter
niet gelukt. Vele en uiteenlopende redenen liggen daaraan ten grondslag. In het
volgende hoofdstuk worden deze toegelicht, opdat enerzijds de gang van zaken in
het Scholenexperiment wordt verantwoord en anderzijds in het algemeen duide-
lijk wordt welke problemen een rol kunnen spelen bij de implementatie van een
dergelijk omvangrijk en ingrijpend project als het Scholenexperiment.

In dit interimrapport komen, na de beschrijving van de procesevaluatie (hoofd-
stuk 2), achtereenvolgens aan de orde:
1. een beschrijving van de onderzoeksscholen en de buurten waarin zij staan, vol-

gens de in het kader van de nulmeting verzamelde voorgegevens (hoofdstuk 3);
2. een methodisch hoofdstuk, waarin de methoden en de procedure van de eva-

luatie van het belexperiment door middel van de `spijbelcomputer' en de leer-
lingvragenlijst worden verantwoord (hoofdstuk 4);

3. een beschrijving van de onderzoekspopulatie aan de hand van een aantal ach-
tergrondkenmerken en vergelijkingen van de verschillende steekproeven van de
nulmeting en twee effectmetingen door middel van de leerlingvragenlijst
(hoofdstuk 5);

4. het verloop van de absentiecijfers uit de 'spijbelcomputer' voor en na de invoe-
ring van het belexperiment (hoofdstuk 6);

5. de resultaten van de afname van de leerlingvragenlijst voor de nulmeting en de
eerste twee effectmetingen (hoofdstuk 7);

6. in hoofdstuk 8 ten slotte zullen de resultaten van de verschillende metingen
met verschillende onderzoeksinstrumenten met elkaar in verband worden ge-
bracht, zullen op grond daarvan eerste conclusies worden getrokken en zal een
aanzet tot verdere discussie worden gegeven.
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2 Procesevaluatie

2.1 Inleiding

Ontwikkelingen in de loop van (de implementatie van) het Scholenexperiment
hebben de inhoud ervan zodanig beinvloed dat enige aandacht voor die ontwik-
kelingen op zijn plaats is. Deze zogenaamde procesevaluatie is van belang om de
geconstateerde resultaten van het experiment mede te kunnen interpreteren in
het licht van de ontwikkelingen in de praktijk van het Scholenexperiment, zoals
deze in de hierna volgende paragrafen geschetst worden.

Aangezien dit interimrapport zich beperkt tot het belexperiment, worden voor-
alsnog alleen die ontwikkelingen besproken die dit eerste experiment betreffen.

2.2 Van absentieregistratiesysteem tot School-2000

Tot vlak voor de aanvang van het Scholenexperiment (het schooljaar 1986-1987)
gold de afspraak dat de software voor de spijbelcomputer in dit project geleverd
zou worden door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. In opdracht
van dit ministerie was' gedurende het schooljaar daarvoor (1985-1986) het zoge-
naamde absentieregistratiesysteem (ARS) ontwikkeld door het Centrum voor On-
derwijs en Informatietechnologie (COI) van de Technische Universiteit Twente.
Deze opdracht sloot aan op de reeds genoemde beleidsnotitie van Staatssecretaris
Ginjaar-Maas over schoolverzuim in het voortgezet onderwijs. Het prototype van
het ARS zou in het jaar waarin het Scholenexperiment van start zou gaan, geëva-
lueerd worden. Ondanks het feit dat het Scholenexperiment formeel toestemming
van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen had voor het gebruik van
het ARS en de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit een extra sub-
sidie ter beschikking stelde voor meer begeleidingscapaciteit door de TU Twente
(het ging immers om een prototype), kon er op het laatste moment in het Scho-
lenexperiment toch geen gebruik worden gemaakt van het ARS.

Ter ondersteuning van het belexperiment moest een alternatief gevonden wor-
den, hetgeen eerst na de aanvang van het schooljaar 1986-1987 kon gebeuren. De
keuze viel op het schooladministratiepakket School-2000. Echter, was het ARS
primair ontwikkeld om absente leerlingen op een zodanige wijze te registreren
dat een optimale controle vervolgens mogelijk was, School-2000 was in eerste in-
stantie een schooladministratiepakket waarvan een absentieregistratieprogramma
een nog onderontwikkeld onderdeel was. Met andere woorden, School-2000 was
aanvankelijk onvoldoende geschikt voor gebruik in het belexperiment.

De onvolkomenheden bestonden vooral in de omslachtige en tijdrovende ma-
nier waarop absenties - volgens doel en opzet van het Scholenexperiment - ver-
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werkt konden worden. Dit betekende dat de gewenste controle in het begin niet
met de noodzakelijke nauwgezetheid en snelheid kon worden uitgevoerd.

In de loop van het eerste experimentjaar is, naar aanleiding van ervaringen
opgedaan in het Scholenexperiment, het absentieregistratieprogramma van
School-2000 belangrijk aangepast. Als groot voordeel ten opzichte van het ARS
bleek toen zijn verbondenheid met (de rest van) het, eveneens verbeterde,
schooladministratiepakket (met onder andere een algemene leerlingenadministra-
tie en een cijferadministratie). Vanaf het schooljaar 1987-1988 is deze nieuwe ver-
sie van School-2000 ingezet op zowel de experimentele school als de eerste con-
troleschool.

De verandering van absentie-administratiepakket heeft een vertraging van en-
kele maanden van de start van het belexperiment tot gevolg gehad. Daartegen-
over stond het feit dat het aangepaste schooladministratiepakket meer mogelijk-
heden voor verbindingen tussen allerlei soorten gegevens (leerlingkaart, rapport-
cijfers, rooster, absentie) bood dan het oorspronkelijk toegezegde programma,
hetgeen voor zowel experiment als onderzoek een belangrijk voordeel bleek.

23 Weerstanden in de scholen

De moeilijkheden die het belexperiment ondervond op het gebied van de nood-
zakelijke programmatuur, bleven niet onopgemerkt voor de schoolpraktijk van de
twee betrokken scholen: de experimentele school en de eerste controleschool. De
verwachtingen ten aanzien van de efficiency van de spijbelcomputer werden aan-
vankelijk niet waargemaakt, hetgeen de geloofwaardigheid van het Scholenexperi-
ment in het algemeen en het belexperiment in het bijzonder zeker niet ten goede
kwam. Daarnaast had het te kampen met de organisatorische problemen die
automatisering gewoonlijk met zich meebrengt en de gebruikelijke weerstanden
daartegen.

Bovendien hield het belexperiment op zich ook een organisatorische verande-
ring in (in het bijzonder wat betreft de wijze waarop absenties werden geregis-
treerd en gecontroleerd en de frequentie daarvan). Het gehele schoolpersoneel,
van administratie via onderwijs-ondersteunend personeel tot onderwijzend perso-
neel, kreeg in dit kader een nieuwe rol, waarbij een groter beroep dan voorheen
op hun nauwgezetheid en accuratesse werd gedaan. Bovendien bracht de nieuwe
organisatie van de absentiecontrole aanvankelijk onduidelijkheid met zich mee
met betrekking tot de verantwoordelijkheden voor de verschillende taken in deze.

Deze veranderingen in de schoolorganisatie kostten niet alleen tijd, zij riepen
ook weerstanden op bij het personeel, van de betrokken scholen. Deze werden
gevoed door de programmatechnische noodzaak om naar docenten verwijzende
gegevens in de computer op te nemen. Angst voor schending van de privacy
speelde op de eerste controleschool zo'n grote rol dat daarop een verbod werd
uitgevaardigd door het docentencorps. De directies van beide scholen weigerden
op dezelfde gronden bepaalde leerlinggegevens aan de computer en daarmee aan
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het onderzoek toe te vertrouwen n Zowel de uitvoering van het belexTeriment als
het evaluatie-onderzoek hebben daarvan enige hinder ondervonden.

Tot slot van de door het belexperiment opgeroepen weerstanden in de school
dienen de inhoudelijke bezwaren genoemd te worden die bij sommige docenten
en leerlingbegeleiders van beide scholen leefden. Men was van mening dat niet
een voor de ouders anonieme administratrice maar een vertrouwde persoon - i.c.
de mentor/klassedocent - naar de ouders/verzorgers van de leerlingen moest
bellen in geval van onverklaarde absentie. Aan dit bezwaar is tegemoet gekomen
door de gedragsregel in te stellen dat in geval van zeer goede contacten met het
thuisfront vanwege reeds lang bestaande (spijbel)problemen de mentor bij geble-
ken verzuim op diens verzoek ook de eerste actie naar huis zou ondernemen.

2.4 Administratieve problemen (bezuinigingen)

Ook de door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen per 1 januari 1987
algemeen doorgevoerde bezuinigingen op de schooladministratie beinvloedden de
voortgang van het Scholenexperiment aanvankelijk nadelig. Vanwege deze bezui-
nigingen achtten de desbetreffende scholen het - tegen eerdere afspraken in -
onmogelijk de administratieve taken behorend bij het belexperiment (registratie
en onmiddellijke controle), op eigen kracht uit te voeren. Om het belexperiment
toch doorgang te laten vinden is gebruik gemaakt van tijdelijke krachten, die
gefinancierd werden op basis van verschillende regelingen ter bestrijding van de
werkloosheid.

Op de eerste controleschool is het desondanks niet gelukt het belexperiment
gedurende het eerste experimentjaar (1986-1987) van de grond te krijgen. Alleen
gedurende de maand maart (1987) was er sprake van een interventie volgens de
opzet van het belexperiment.

21 De brochure met betrekking tot de privacybescherming, die algemeen in WODC-onder-
zoek wordt gehanteerd, wekte blijkbaar onvoldoende vertrouwen, evenals een aparte
notitie waarin de analysemethoden (inclusief het concrete omgaan met de verschillende
databestanden) van het Scholenexperiment werden toegelicht. Naast twijfel over de
privacybescherming van personen speelde hierbij ook de angst een rol dat het LBO als
schooltype negatief zou worden afgeschilderd door dit met bepaalde demografische
variabelen in verband te (laten) brengen.

22 De programmatechnische noodzaak docentgegevens in te voeren betrof het rooster. dat
kon alleen ingevoerd worden wanneer de vakken aan de namen (codes) van de desbe-
treffende docenten gekoppeld konden worden. Mèt zogenaamde roosterkoppeling was
het mogelijk eventuele fouten op de aangeleverde verzuimstaten op te sporen. Door
deze controle zou het experiment nauwkeuriger uitgevoerd kunnen worden en zouden
de op grond daarvan geleverde onderzoeksgegevens betrouwbaarder kunnen zijn. Door
het ontbreken van het rooster in de spijbelcomputer op de eerste controleschool was
deze extra controle dus niet mogelijk.
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2.5 Consequenties voor het onderzoek

Een belangrijk gevolg van deze tegenslagen is het feit dat de introductie van de
spijbelcomputer in drie fasen in plaats van de twee bedoelde is verlopen. In het
licht van deze fasering moeten de onderzoeksgegevens die later in dit verslag en
in het eindrapport aan de orde komen, worden geinterpreteerd. Mits dit goed ge-
beurt, is deze fasering in drieën niet nadelig voor het onderzoek. Welke zijn nu
die drie fasen?
1. Gedurende de eerste fase - van november 1986 tot en met februari 1987 - is

de spijbelcomputer op zowel de experimentele school als de eerste controle-
school alleen als registratie-instrument gebruikt. Het belexperiment zelf (de
onmiddellijke controle) werd nog niet uitgevoerd. Deze eerste periode gold als
vaststelling van de stand van zaken van het spijbelgedrag op deze scholen (nul-
meting)-

2. Gedurende de tweede fase - van eind februari 1987 tot de zomervakantie -
werd de geautomatiseerde absentieregistratie op de experimentele school ook
als controle-instrument gebruikt. Omdat het op de eerste controleschool niet
gelukt is in deze periode het belexperiment van de grond te krijgen, gelden
voor deze school zowel de eerste als de tweede fase als aanlooptijd naar de
spijbelcontrole door middel van de geautomatiseerde absentieregistratie.

3. Na de zomervakantie startte op beide scholen het belexperiment (dat wil zeg-
gen zowel de registratie als de controle) met een aangepast en uitgebreid ab-
sentieregistratieprogramma. Daardoor kon dit in het vervolg optimaal worden
uitgevoerd. Van deze derde fase is tot op heden sprake.

Volgens'de opzet van het Scholenexperiment heeft de tweede controleschool niet
gewerkt volgens de principes en met de middelen van het belexperiment c.q. de
geautomatiseerde absentieregistratie en -controle. Daarbij dient opgemerkt te
worden dat de conciërge van deze school de gewoonte heeft dagelijks te bellen
naar de ouders/verzorgers van die leerlingen van wie hij het vermoeden heeft dat
zij die dag ongeoorloofd afwezig waren.

2.6 Samenvatting en besluit

Zoals gebruikelijk bij de implementatie van een omvangrijk en ingrijpend project
ondervond ook die van het Scholenexperiment weerstanden en organisatorische
problemen. Deze weerstanden waren aanvankelijk inherent aan het project en
hadden betrekking op de inhoud, de opgelegde noodzaak tot verandering en de
voortgang. Zij werden versterkt door organisatorische problemen die 'van buiten-
af optraden. Een en ander had tot gevolg dat de invoering van de verschillende,
elkaar opvolgende, experimenten enige vertraging opliep. Bovendien was er bij de
invoering van het belexperiment sprake van een ongelijke en deels onbedoelde
fasering.

Zoals reeds gezegd (paragraaf 1.3.2), dienen ook de voorgegevens met betrek-
king tot de scholen een rol te spelen in de interpretatie van de onderzoeksgege-
vens. Daarmee kan worden voorkomen dat bepaalde verschillen in meetresultaten
ten onrechte als effecten van de experimenten beschouwd worden. Een belangrijk
voorgegeven is reeds aan de dag getreden: de conciërge van de tweede controle-

24



school opereerde reeds voor de invoering van het belexperiment enigszins in de
lijn daarvan, in tegenstelling tot de experimentele school en eerste controleschool,
waar weer andere principes golden. Het is evident dat met dergelijke gegevens
rekening gehouden moet worden bij de interpretatie van de spijbelgegevens van
de drie onderzoeksscholen. En zo zijn meer voorgegevens interessant en nood-
zakelijk voor het trekken van de juiste conclusies ten aanzien van de effecten van
de verschillende experimenten. In het volgende hoofdstuk zal dan ook een schets
worden gegeven van de bij het Scholenexperiment betrokken scholen en de hun
omringende buurten.
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3 Over de onderzoeksscholen

3.1 Inleiding

Voordat op enkele voor het Scholenexperiment belangrijke aspecten van de scho-
len wordt ingegaan, is in dit verslag een korte beschrijving van het ontstaan en de
geschiedenis van het onderwijstype dat door de drie onderzoeksscholen wordt
vertegenwoordigd, op zijn plaats (paragraaf 3.2) .23 In het licht van deze geschie-
denis kunnen bepaalde ontwikkelingen en problemen in het huidige lager en
individueel technisch onderwijs (LTO/ITO), waarop ook het Scholenexperiment
moet inspelen, ten dele worden begrepen en verklaard.

3.2 Oorsprong van LTO en ITO

Het LTO
In de tweede helft van de negentiende eeuw kreeg men, als gevolg van de indus-
trialisatie, in de fabrieken en werkplaatsen behoefte aan geschoolde arbeidskrach-
ten. De patroons begonnen in te zien dat investering in het onderwijs aan de
(toekomstige) werkende klasse ten goede zou komen aan hun onderneming. Te-
gelijkertijd raakten de eerste vakverenigingen van ambachtslieden overtuigd van
de noodzaak tot onderwijs en vorming van de arbeiders, ter verbetering van hun
levensstandaard. Beide inzichten hadden de oprichting van de eerste ambachts-
scholen tot gevolg. Deze scholen voorzagen aanvankelijk in kortlopende cursus-
sen op het gebied van houtbewerking, schilderen en smeden.

In 1919 werd de Nijverheidswet aangenomen, waarmee deze vorm van onder-
wijs voor het eerst van overheidswege werd geregeld. Vanaf dat moment werd
het vakonderwijs aangevuld met enkele lessen lezen, schrijven en rekenen. Ten
tijde van de economische crisis in de jaren dertig veranderde de inmiddels drieja-
rige ambachtsschool in een tweejarige cursus. Onder invloed hiervan veranderde
de leerlingpopulatie van de ambachtsschool: zij werd niet langer alleen door kin-
deren afkomstig uit het geschoolde arbeidersmilieu gevormd, maar door leerlin-
gen afkomstig uit een bredere laag van de bevolking.

De door het Ministerie van Onderwijs ingestelde Commissie Goote (1947) had
de opdracht het nijverheidsonderwijs zodanig te vernieuwen dat voorzien kon
worden in het door de Tweede Wereldoorlog ontstane tekort aan werkkrachten.
Er werd een algemeen voorbereidend jaar in het ambachtsonderwijs ingevoerd.
Twee doelen werden hiermee beoogd: enige algemene vorming van de leerlingen

zi Deze beschrijving is gebaseerd op Neuwahl (1979) en Meijers (1983).

27



en een meer gefundeerde keuze voor een beroepsrichting. De commissie verte-
genwoordigde het standpunt dat het ambachtsonderwijs slechts een voorbereiding
op het vakmanschap kon zijn; daarna zou het leerlingwezen de leerling als vak-
man moeten afleveren. Daarom zou ook in de twee laatste jaren van de opleiding
meer aandacht aan de algemeen vormende vakken moeten worden besteed.

De Commissie Faber-Hennequin (1953) werkte deze adviezen uit op het gebied
van leerplan en methodiek. In het vervolg werden drie niveaus binnen het LTO
onderscheiden, die tot op de dag van vandaag bestaan: het C-niveau, dat meer
theoretisch georiënteerd is en als vooropleiding voor vervolgonderwijs kon die-
nen; het B-niveau, dat de gemiddelde leerlingen tot een vakdiploma opleidt, en
het meest praktisch gerichte A-niveau.

Na de Mammoetwet (1966) werd de leerplicht verlengd tot 16 jaar en veran-
derde het ambachtsonderwijs in het vierjarige Lager Technisch Onderwijs (LTO).
Het leerplan schrijft vanaf dat moment twee algemeen vormende jaren en twee
beroepsvoorbereidende jaren voor.

Het ITO
De = zelfstandige - start van het ITO werd gerealiseerd in 1950. In dat jaar
werd te Utrecht voor het eerst een vervolg op het Buitengewoon Lager Onder-
wijs in het leven geroepen voor leerplichtige leerlingen van dit niveau die te oud
waren geworden voor de lagere school. Hen werd geleerd met gereedschap om te
gaan, hetgeen resulteerde in een opleiding tot houtbewerker. Daarnaast ontstond
in 1953 in Breda een aan een technische school verbonden afdeling voor wat men
toen noemde `debiele en zwakbegaafde leerlingen'. Aldus ontwikkelde zich naast
het LTO en het BLO een soort buitengewoon nijverheidsonderwijs. Men ontdek-
te dat de structuur van de begaafdheid van de leerlingen van dit.buitengewoon
nijverheidsonderwijs een aparte methodiek, anders dan een verlicht LTO-pro-
gramma, vereiste. In dit onderwijstype maakte het klassikale onderwijs plaats
voor een geindividualiseerde aanpak, waarmee het Individueel Technisch Onder-
wijs een feit was.

Bepaald werd dat voor het ITO aangemelde leerlingen een diagnostische test
moest worden afgenomen. Wanneer daaruit bleek dat een leerling niet expliciet
ongeschikt was voor het LTO moest deze ook op het LTO worden geplaatst. Om
doorstroming van en naar beide onderwijstypen te vergemakkelijken en stigmati-
sering van ITO-leerlingen tegen te gaan heeft men bij de verspreiding van het
ITO zoveel mogelijk bij bestaande LTO-scholen aangesloten. Met de algemene
verlenging van de leerplicht werd ook het ITO een vierjarige opleiding.

33 Algemeen beeld van de onderzoeksscholen (1986-1987)

Hieronder volgt een korte beschrijving van de drie onderzoeksscholen in het
Scholenexperiment 24 Alle drie beschikken zij over een afdeling voor LTO en een
afdeling voor 1TO, hetgeen de redenis waarom zij uitgenodigd zijn deel te ne-

24 Dit beeld is geschetst op basis van de volgens het schema in Bijlage 2 verzamelde
`voorgegevens onderzoeksscholen'.

28



men aan het Scholenexperiment. De cijfers en inhoudelijke informatie die aan de
orde komen, hebben dan ook betrekking op deze twee onderwijstypen.

In tegenstelling tot de experimentele school en de tweede controleschool be-
staat op de eerste controleschool, na een fusie met een voormalige school voor
Lager en Individueel Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (LHNO/IHNO), de mo-
gelijkheid eindexamen te doen in verzorgende technieken en kantoor- en ver-
kooppraktijk. Het schooljaar 1985-1986, het jaar voordat het Scholenexperiment
van start ging, was het eerste jaar dat dit het geval was. In dat jaar werden de
eerste klassen bij elkaar gevoegd; de overige klassen werden nog onderscheiden
naar de schooltypen LTO, ITO, LHNO en IHNO. In het schooljaar waarover
hieronder gesproken wordt (1986-1987), was de gehele onderbouw (eerste en
tweede klas) formeel geintegreerd. In de loop van het Scholenexperiment zou
deze integratie steeds verder worden doorgevoerd.

Dit betekent eveneens dat in de loop van het Scholenexperiment steeds meer
meisjes deel zouden gaan uitmaken van de schoolpopulatie van de eerste contro-
leschool. Op beide andere scholen bleef het aandeel meisjes in de schoolpopula-
tie daarentegen min of meer constant. Daarnaast bleek na verloop van tijd dat op
de eerste controleschool ook de meisjes die afkomstig waren van de geintegreer-
de onderbouw, in de bovenbouw overwegend bleven kiezen voor de'typisch vrou-
welijke' beroepsrichtingen die voorheen deel uitmaakten van het aanbod van de
LHNO/IHNO-fusieschool. De meisjes op de experimentele school en de eerste
controleschool kiezen weliswaar de meest 'verzorgende' beroepsrichting die deze
scholen te bieden hebben, namelijk consumptieve technieken, maar geconclu-
deerd moet worden dat op de ene school de meisjes in geheel andere beroeps-
richtingen eindexamen doen dan op de twee andere scholen.

Omdat door beide verschijnselen de vergelijkbaarheid van de drie onderzoeks-
scholen in het geding komt, is besloten de vrouwelijke leerlingen niet op te ne-
men in de onderzoekspopulatie (zie hoofdstuk 5). In de beschrijving van het uit-
gangsbeeld van de schoolbevolking hieronder (1986-1987) worden de meisjes wel
opgenomen, omdat zij feitelijk daarvan ook deel uitmaken en de schoolcultuur
mede bepalen.

3.3.1 Schoolstructuur (1986-1987)

Tabel 1 toont de opbouw van de drie onderzoeksscholen naar afdeling, beroeps-
richting en schooltype.

Als peildatum voor de vaststelling van de leerlingtotalen is gekozen voor 1 fe-
bruari. De gepresenteerde `aantallen leerlingen' betreffen dan ook die leerlingen
die per 1 februari 1987 in de leerlingbestanden van de onderzoeksscholen voor-
kwamen.

De qua leerlingenaantal grootste school is de experimentele school. Dat ge-
deelte van de eerste controleschool dat deelneemt aan het Scholenexperiment (de
LTO- en de ITO-afdeling) en als tweede onderzoeksschool moet worden be-
schouwd, is aanmerkelijk kleiner. Wat het aspect 'grootte van de school' betreft,
neemt de tweede controleschool een tussenpositie in.

Dezelfde bevindingen, zij het met relatief minder ver uit elkaar liggende extre-
men, gaan op voor de grootte van de bovenbouw (zie ook onder 'schoolbevol-
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king'). De verschillen op dit punt zijn voor een deel te verklaren door de regiona-
le functie die de experimentele school en de tweede controleschool vervullen.
Met name de opbouw van de experimentele school wordt hierdoor bepaald. Deze
school beschikt namelijk als enige in de regio over een afdeling (beroepsrichting)
consumptieve technieken. Een groot aantal leerlingen, afkomstig van andere
scholen voor LTO en/of 1TO, stroomt jaarlijks de derde klas in om in deze vak-
richting - koken en serveren respectievelijk brood en brood/banket - examen te
kunnen doen. Daarnaast bestaat er op de experimentele school een aparte vierde
klas met leerlingen die reeds een MAVO-diploma hebben en in een schooljaar
het koksdiploma willen behalen.

Van de bovenbouwleerlingen heeft dan ook 67,9% voor de beroepsrichting
consumptieve technieken gekozen. Ook op de tweede controleschool is deze
afdeling het meest populair: 32,9% van de bovenbouwleerlingen van deze school
koos ervoor in consumptieve technieken eindexamen te doen. Onder hen is even-
eens een groep MAVO-gediplomeerden die in een schooljaar het koksdiploma
wil halen. Vanwege het ontbreken van een afdeling consumptieve technieken en
andere relevante beroepsrichtingen op de eerste controleschool komen gediplo-
meerde MAVO-leerlingen zeer zelden op deze school voor. Op grond van het
inhoudelijke argument dat oud-MAVO-leerlingen een ander type leerlingen zou
vertegenwoordigen, zij relatief voor slechts korte tijd deel uitmaken van de
schoolpopulatie van twee van de drie onderzoeksscholen en de beoogde vergelijk-
baarheid ook hierdoor in het geding zou zijn, is besloten de MAVO-gediplomeer-
den niet op te nemen in de onderzoekspopulatie (zie hoofdstuk 5).

Tabel 1: De schoolstructuur van de onderzoeksscholen

exp. school le contr.school 2e contr.school

aantal leerlingen 646 458 575
onderbouw 37,1% 44,5% 43,0%
bovenbouw 62,9% 55,5% 57,0%
extra leerjaar 3,6% 3,5% 6,8%

beroepsrichtingen:
- bouwtechniek 7,9% 19,8% 19,5%
- consumptieve techniek 67,9% - 32,6%
- elektrotechniek* 10,4% 29,8% 13,7%
- metaaltechniek 13,8% 30,6% 18,9%
- motorvoertuigentechniek* - 19,8% 15,3%

LTO 65,8% 68,1% 80,7%
TTO 34,2% 31,9% 19,3%

* alleen op LTO-niveau

Op alle drie de onderzoeksscholen bestaat er, naast de voor het LBO gebruikelij-
ke vier leerjaren, de mogelijkheid om gedurende een extra leerjaar (dat tot de
bovenbouw wordt gerekend) een diploma in een andere vakrichting of in de vak-

25 Zij zijn wel `verwerkt' in de tabellen in deze paragraaf.
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richting waarvoor men al eerder is geslaagd, op een hoger niveau te halen (pro-
fielverbetering: niet te verwarren met de genoemde mogelijkheid voor MAVO-
leerlingen in een schooljaar het koksdiploma te halen). De animo hiervoor is het
grootst op de tweede controleschool.

Een laatste opmerking met betrekking tot de schoolstructuur betreft de verhou-
ding waarin de schooltypen LTO en ITO in de drie onderzoeksscholen vertegen-
woordigd zijn. Op zowel de experimentele school als de eerste controleschool is
de LTO-afdeling twee maal zo groot als de 1TO-afdeling. Ten opzichte van deze
scholen heeft de tweede controleschool een aanmerkelijk geringer percentage
ITO-leerlingen.

3.3.2 Schoolbevolking (1986-1987)

In tabel 2 wordt de schoolbevolking van de drie onderzoeksscholen gekarakteri-
seerd naar sekse, nationaliteit en geografische afkomst.

Tabel 2: De schoolbevolking van de onderzoeksscholen

jongens
meisjes

Nederlanders
allochtonen

van binnen de stad
van buiten de stad

exp. school le contr.school 2e contr.school

93,3% 96,5% 97,0%
6,7% 3,5% 3,0%

87,9% 75,8% 91,8%
12,1% 24,2% 8,2%
49,1% 79,4% 33,2%
50,9% 20,6% 66,8%

Per definitie is de al dan niet regionale functie die een school vervult, van invloed
op de geografische afkomst van de leerlingen. Van de eerste controleschool kan
niet gezegd worden dat deze als geheel of voor een bepaalde beroepsrichting een
dergelijke functie heeft. Dat wil niet zeggen dat er geen leerlingen van buiten de
stad komen; voor 20,6% is dat het geval, maar dit percentage is aanmerkelijk la-
ger dan dat van de beide andere scholen. Op dit punt spant de tweede controle-
school de kroon: twee derde van de leerlingen komt van buiten de stad. Heeft de
experimentele school een regionale functie voor de afdeling consumptieve tech-
nieken (zie onder `schoolstructuur'), de tweede controleschool vervult deze func-
tie als geheel.

Het percentage allochtone leerlingen is verreweg het grootst op de eerste con-
troleschool: iets minder dan een kwart van de leerlingpopulatie. Deze school
heeft twee maal zoveel buitenlandse leerlingen als de experimentele school en
drie maal zoveel als de tweede controleschool. De nationaliteit die op alle drie de
onderzoeksscholen onder de allochtone leerlingen het sterkst vertegenwoordigd
is, is de Marokkaanse (51,7%). De allochtone leerlingen volgen overwegend ITO,
terwijl dit voor ongeveer een kwart van de Nederlandse leerlingen het geval is.

Tot slot van deze toelichting op de leerlingpopulatie van de onderzoeksscholen
zij gewezen op het relatief zeer kleine deel dat de vrouwelijke leerlingen uitma-
ken van de schoolpopulaties, hetgeen gebruikelijk is op scholen voor (lager) tech-
nisch beroepsonderwijs. Zoals reeds is besproken, zal dit kleine percentage voor
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de eerste controleschool, als gevolg van de fusie met een school voor LHNO/
IHNO, in de toekomst steeds groter worden.

3.3.3 Door- en uitstroom (1986-1987)

In tabel 3 worden gegevens verzameld over de door- en uitstroom op de drie on-
derzoeksscholen, of wel over de zittenblijvers, de voortijdig schoolverlaters en de
geslaagde eindexamenkandidaten.

Tabel 3: De door- en uitstroomcijfers van de onderzoeksscholen

zittenblijvers aan begin schooljaar
voorwaardelijk en op proef over aan
begin schooljaar
tussentijdse schoolverlaters klas 1-3
met als bestemming.
- andere school
- vormingscentrum
- werk
- internaat
- onbekend
geslaagde eindexamenkandidaten
schooluitvallers uit klas 4
zittenblijvers aan eind schooljaar
voorwaardelijk en op proef over
aan eind schooljaar

exp. school le contr.school 2e contr.school

6,1% 12,3% onbekend

5,0% 4,3% onbekend
15,5% 14,4% 9,1%

49 19 17
5 7 -
3 10 7
3 1 -

13 16 13
77,9% 54,1% 78,4%
9,7% 6,6% 14,1%
5,5% 12,8% 5,1%

10,8% 28,3% onbekend

Wat betreft de cijfers over de door- en uitstroom geeft de eerste controleschool
het volgende beeld: relatief veel zittenblijvers en op proef geplaatsten en een in
vergelijking opmerkelijk laag percentage geslaagde eindexamenkandidaten. Daar-
entegen is het percentage tussentijdse uitstromers uit de eerste drie leerjaren iets
kleiner dan dat van de experimentele school, die op de andere aspecten een tus-
senpositie inneemt. Alleen het percentage geslaagde eindexamenkandidaten van
deze school ontloopt dat van de tweede controleschool nauwelijks. Maar wat be-
treft de overige kenmerken wijkt deze laatste school van de beide andere af door
relatief veel doorstroom en weinig tussentijdse uitstroom.

Op deze door- en uitstroomcijfers wordt nader ingegaan in het eindrapport. In
dat rapport worden met name de begeleidingsexperimenten 'schoolcontactfunctio-
naris' en `opvangklas voor dreigende schooluitvallers' geëvalueerd, die direct tot
taak hebben schooluitval te voorkomen.

3.4 De organisatie van de scholen (1986-1987)

Geven voorgaande, meer statistische gegevens, een eerste algemene indruk van
de bij het Scholenexperiment betrokken scholen, hieronder zal aandacht worden
geschonken aan de schoolorganisatie om enigszins te kunnen `doordringen' tot de
schoolpraktijk. Daarbij zal getracht worden met name een beeld te schetsen van
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die aspecten van de schoolorganisatie die relevant zijn voor de uitvoering van het
in dit verslag centraal staande belexperiment. Vanwege de aard van deze gege-
vens is het niet mogelijk deze in schema's onder te brengen. Ter bevordering van
de overzichtelijkheid worden de aspecten taakverdeling, leerlingbegeleiding, ah-
sentieregistratie en -controle en interne communicatie niet afzonderlijk beschre-
ven, maar worden de scholen als uitgangspunt genomen.

3.4.1 De experimentele school

Taakverdeling
De taakverdeling binnen de school als geheel wordt weerspiegeld in die binnen
de directie. Naast de directeur, die zich voornamelijk bezighoudt met het perso-
neelsbeleid, externe contacten en organisatorische kwesties, zijn er twee adjunct-
directeuren die ieder aan het hoofd staan van een 'suborganisatie' die de gehele
school doorkruist. Zo is één adjunct-directeur belast met onderwijskundige zaken
en met het beheer van voorzieningen. De andere adjunct-directeur is belast met
de coordinatie en (gedeeltelijke) uitvoering van het systeem van leerlingbegelei-
ding. Aangezien het belexperiment sinds de invoering ervan aangemerkt kan wor-
den als de eerste stap in dit systeem en door de mensen die deel uitmaken van
dit systeem moet worden 'gedragen', wordt hierop nader ingegaan.

Leertingbegeleiding
Het systeem van leerlingbegeleiding is als volgt opgebouwd. De basis wordt ge-
vormd door de mentoren of klassedocenten. Ieder van hen is verantwoordelijk
voor een klas en dient als eerste in te gaan op in die klas voorkomende (indivi-
duele) problemen. Wanneer de mentoren er niet in slagen in het dagelijks school-
leven oplossingen te vinden, kunnen zij de desbetreffende problemen bespreken
met hun collega-mentoren in de zogenaamde afdelingsvergaderingen. Wanneer
ook de hier ingewonnen adviezen geen succes hebben, kan de hulp worden inge-
roepen van de leerlingbegeleider of coordinator van de afdeling in kwestie. De-
ze kan op zijn beurt de staf van leerlingbegeleiders (SVL) benutten als 'adviesor-
gaan'. Leerlingbegeleiders, coordinatoren, decaan en zogenaamde coordinator an-
derstaligen vormen te zamen deze SVL, die wordt voorgezeten door de eindver-
antwoordelijke adjunct-directeur leerlingbegeleiding.

Andere bij de leerlingbegeleiding betrokken personen zijn de decaan, de
schoolpedagoge en de zogenaamde coordinator anderstaligen. De decaan bege-
leidt de afdelings- respectievelijk beroepskeuze van de leerlingen, onder andere
door het de Beroeps Interesse Test (BIT) af te nemen en hen voor te lichten
over mogelijkheden na de LTS. De schoolpedagoge is vanuit het plaatselijke
schooladviescentrum voor anderhalf uur in de twee weken beschikbaar gesteld en
houdt zich bezig met advisering over de toelating van met name ITO-leerlingen
en bij ernstige (leer)problemen van leerlingen. Gedurende het schooljaar 1986-
1987 is voor het eerst voorzien in een coordinator anderstaligen, die tot taak

26 Voorbeelden van afdelingen zijn 'LTO-onderbouw', 'ITO-onderbouw', 'bouwtechniek',
'metaaltechniek', enz.
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heeft allochtone leerlingen te testen op basisvaardigheden en het ontwikkelen van
specifiek op hen toegesneden lesmateriaal.

Met betrekking tot het systeem van leerlingbegeleiding op de experimentele
school zij tot slot opgemerkt dat deze school deelneemt aan het zogenaamde on-
derwijsvoorrangsbeleid (OVB). In het algemeen tracht zij hierdoor bij' te dragen
aan de OVB-doelstelling `onderwijsachterstanden van leerlingen ten gevolge van
sociale, economische of culturele omstandigheden op te heffen of te verminde-
ren'; voor het schooljaar 1986-1987 heeft zij in het bijzonder ingetekend op het
thema `leerlingbegeleiding', dat in OVB-verband wordt behandeld door een groep
vertegenwoordigers van meer scholen voor voortgezet onderwijs en een vormings-
centrum.

Schoolreglement: absentieregistratie en -controle
Problemen die hun weg vinden in het systeem van leerlingbegeleiding, zoals hier-
boven geschetst, worden veelal ingeleid door systematische overtredingen van het
schoolreglement. Eén van die overtredingen is het negeren van de regels die er
ten aanzien van absentie bestaan. Voordat het belexperiment in werking trad,
gold op de experimentele school de volgende gang van zaken. Regel was dat de
leerkrachten aantekening maakten in de klasseboeken van absente leerlingen. De
wijze waarop deze regel in praktijk werd omgezet, was aldus van vele personen
afhankelijk. Daarnaast dienden de leerlingen de eerste dag na (een periode van)
afwezigheid een door hun ouders/verzorgers ondertekende zg. (standaard)ver-
zuimkaart in te leveren, waarop de reden van hun absentie vermeld was. Vervol-
gens noteerde de conciërge met behulp van deze verzuimkaarten eveneens in de
klasseboeken de redenen (voor zover bekend) van de daarin aangetekende absen-
ties. Aldus werden de mentoren in staat gesteld het al dan niet geoorloofd ver-
zuim van hun leerlingen in de gaten te houden. Zowel dit `in de gaten houden'
als de inhoud van de reactie op ongeoorloofd verzuim waren afhankelijk.van de
mentoren en daarmee eveneens persoonsgebonden.

Met andere woorden, de praktijk van de aanpak van met name het spijbelge-
drag miste systematiek en eensluidendheid en daarmee voldoende betrouwbaar-
heid. Weliswaar waren die kenmerken in theorie aanwezig, maar het systeemvan
absentieregistratie en -controle beschikte niet over een interne controle: op leer-
krachten en mentoren werd geen druk vanuit het systeem uitgeoefend tot con-
sciëntieuze en consequente hantering van de regels.

Interne communicatie
De reeds genoemde SVL heeft een belangrijke positie binnen de school. Zij fun-
geert als intermediair tussen directie en (klasse)docenten. Voorstellen vanuit de
directie ten aanzien van leerlingbegeleiding, maar ook bijvoorbeeld organisatori-
sche kwesties, worden in eerste instantie met deze staf besproken, die op haar
beurt deze zaken met de docenten van de verschillende afdelingen overlegt. Om-

27 Het onderwijsvoorrangsbeleid voor het voortgezet onderwijs in de stad Utrecht (Stich-
ting Schooladviescentrum Utrecht, 1985)
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gekeerd kunnen de laatsten via de SVL hun mening ten aanzien van het (voor-
gestelde) beleid aan de directie kenbaar maken.

3.4.2 De eerste controleschool

Taakverdeling
De taakverdeling binnen de directie van de eerste controleschool draagt nog veel
sporen van de in het schooljaar 1985-1986 gerealiseerde fusie. Naast de directeur,
die zich voornamelijk bezighoudt met het personeelsbeleid, externe contacten en
organisatorische kwesties, zijn er twee adjunct-directeuren die ieder verantwoor-
delijk zijn voor de gang van zaken in hun 'eigen gebouw'. De schoolgebouwen
van de voormalige scholen voor LTO/ITO en LHNO/IHNO worden beide aan-
gehouden.

In tegenstelling tot de experimentele school en de tweede controleschool (zie
later) hebben de adjunct-directeuren van de eerste controleschool dus geen on-
derscheiden taken. Zij hebben geen 'specialismen' ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld
leerlingbegeleiding.

Leerlingbegeleiding
In de leerlingbegeleiding spelen met name de klassedocenten een belangrijke rol.
Zij houden de leerprestaties van de leerlingen in de gaten, bemiddelen bij even-
tuele schoolproblemen (tussen leerkracht en leerling) en onderhouden contacten
met de ouders. De klassedocenten van de LTO-onderbouw worden in deze taken
bijgestaan door een brugklascoirdinator. Daarnaast worden de leerkrachten die
aan met name ITO-leerlingen in zowel de onder- als de bovenbouw les geven,
ondersteund door het zogenaamde ITO-team. Van dit team maken deel uit: een
zogenaamde ITO-coordinator, specifieke ITO-docenten die afkomstig zijn van de
verschillende vaksecties en een docent met speciale belangstelling voor anderstali-
gen. Dit team bespreekt naast onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken
ook leerlingen; bij de leerlingbesprekingen is de schoolpedagoge altijd aanwezig.
De 'subsystemen' voor de LTO-onderbouw en de ITO-afdeling functioneren los
van elkaar en bestrijken te zamen niet de gehele school.

Andere functies op het gebied van de leerlingbegeleiding zijn die van decaan,
brugklascoSrdinator en de begeleider anderstaligen. De decaan begeleidt leerlin-
gen en hun ouders bij de afdelings- en beroepskeuze en vangt tussentijdse instro-
mers op. De brugklascoSrdinator stelt voor alle eersteklassers een zg. begelei-
dingscahier samen, dat hen gedurende hun gehele schoolloopbaan op de eerste
controleschool zal 'volgen'. In de begeleidingscahiers worden door alle betrokke-
nen zaken vermeld als leerprestaties, gedrag en (ongeoorloofd) verzuim. De be-
geleider anderstaligen doceert Nederlands en wiskunde (de meest fundamentele
vakken) aan de allochtone leerlingen in de onderbouw, die daartoe in aparte
groepen bijeengebracht zijn.

Ook de eerste controleschool neemt deel aan het OVB en wel in het kader van
het thema 'aansluiting school en arbeidsmarkt'.
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Schoolreglement: absentieregistratie en -controle
Ook op de eerste controleschool vond de absentieregistratie voor de invoering
van het belexperiment plaats door middel van klasseboeken. De nauwkeurigheid
hiervan hing net als op de experimentele school af van de (vele) docenten. Als
regel gold dat leerlingen die na een periode van afwezigheid weer op school
kwamen, uitsluitend tot de lessen werden toegelaten, wanneer zij een door hun
ouders/verzorgers ondertekende verklaring voor hun afwezigheid konden overleg-
gen. Dit betekent dat alle docenten dagelijks minstens ieder eerste lesuur van een
klas moesten nagaan van welke leerlingen een dergelijke verklaring werd ver-
wacht. Vanwege de vaak overbelaste lespraktijk vroeg niet iedere docent altijd
even nauwgezet naar de verzuimverklaringen. Vervolgens was het de taak van de
mentoren het (ongeoorloofd) verzuim van hun klas bij te houden en zonodig te
straffen of anderszins actie te ondernemen. Ook deze schakel in de (voormalige)
absentieregistratie en -controle was persoonsafhankelijk.

Kortom, ook op de eerste controleschool miste de praktijk van de aanpak van
met name het spijbelgedrag als gevolg van de opzet van de absentieregistratie en
-controle systematiek en eensluidendheid en daarmee optimale controle.

Interne communicatie
In tegenstelling tot de experimentele school functioneert de interne communicatie
op de eerste controleschool los van de leerlingbegeleiding. Voorstellen op onder-
wijsinhoudelijk en organisatorisch gebied worden gedaan door de staf (de direc-
tie, de decaan en de twee coordinatoren). Zowel de personeelsraad als de alge-
mene ledenvergadering dienen zich hierover uit te spreken, alvorens zij realiteit
kunnen worden.

3.4.3 De tweede controleschool

Taakverdeling
Als gevolg van een recente directiewisseling zijn de taken van de directie van de
tweede controleschool onlangs herverdeeld. Als gevolg daarvan is één van de ad-
junct-directeuren tegenwoordig belast met de taak leerlingbegeleiding. Hieronder
vallen de toelating van nieuwe leerlingen, de coordinatie van specifieke ITO-aan-
gelegenheden, op leerlingbegeleiding toegespitste communicatie binnen de school
en het volgen van (ongeoorloofd) verzuim.

Tot het takenpakket van de directeur behoren het personeelsbeleid, externe
contacten, organisatorische en financiële kwesties, huisvesting en inventaris. De
andere adjunct-directeur heeft het rooster en het leerplan als verantwoordelijk-
heden en draagt zorg voor de dagelijkse roosterwijzigingen en vervanging van
(zieke) leerkrachten.

Leerlingbegeleiding
Ook op deze school staan de klasseleerkrachten aan de basis van de leerlingbege-
leiding. Zij houden de schoolresultaten en het persoonlijk wel en wee van de
leerlingen in de gaten en bemiddelen in geval van problemen.

Ten behoeve van de ondersteuning van de klassedocenten functioneren er,
vanaf het schooljaar 1986-1987, drie coordinatoren voor respectievelijk het eerste,
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tweede en derde leerjaar. De decaan coordineert, naast zijn taken op het gebied
van beroepskeuzebegeleiding en voorlichting over de mogelijkheden na de LTS,
de leerlingbegeleiding van de examenklassen. Deze vier mensen vormen samen
met de adjunct-directeur leerlingbegeleiding en de coordinator anderstaligen, die
met name bijlessen voor allochtone leerlingen organiseert, de `begeleidingsgroep'
binnen de school. De rol van deze begeleidingsgroep is vergelijkbaar met die van
de SVL op de experimentele school op het gebied van de leerlingbegeleiding.
Andere taken in het kader van de leerlingbegeleiding worden uitgevoerd door de
schoolpedagoge en de conciërge. De schoolpedagoge adviseert in belangrijke
mate ten aanzien van het in ontwikkeling zijnde systeem van leerlingbegeleiding.
Daarnaast woont zij rapportvergaderingen bij en test zij de voor het ITO aange-
melde leerlingen. De conciërge heeft een belangrijke taak in zowel de absentie-
registratie als -controle, de eerste stap in de leerlingbegeleiding (zie onder
`schoolreglement'). Ook de tweede controleschool neemt deel aan het OVB. In
dit kader houdt zij zich bezig met het thema leermotivatie en leerhouding.

Schoolreglement: absentieregistratie en -controle
De registratie en reactie op verzuim waren voor het belexperiment op de experi-
mentele school en de eerste controleschool afhankelijk van een groot aantal ver-
schillende personen. Op de tweede controleschool bestaat er een belangrijk ver-
schil met deze scholen voor wat betreft de controle en de eerste reactie. Op basis
van de klasseboeken worden deze verricht door één en dezelfde persoon (de con-
ciërge) op één en hetzelfde tijdstip (aan het eind van de dag). Soms neemt hij al
eerder op de dag, op verzoek van docenten, contact op met de ouders/verzorgers
van leerlingen die naar alle waarschijnlijkheid spijbelen. Net als op de eerste con-
troleschool geldt de regel dat de leerlingen na afwezigheid eerst dan weer tot de
lessen toegelaten worden, als zij een schriftelijke verklaring van thuis kunnen
laten zien. Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim, leggen de klasseleer
krachten zelf straffen op; de gespijbelde tijd moet veelal dubbel worden inge-
haald. In het licht van een optimale betrouwbaarheid is met deze gang van zaken
gedeeltelijk voldaan aan de eisen van systematiek en nauwgezetheid. De constan-
te factor in de vorm van de controlerende en in eerste instantie reagerende con-
ciërge vergroot onbetwist het rendement van de absentiecontrole. De handelin-
gen die aan de controle voorafgaan en die op de eerste reactie volgen, zijn echter
nog evenzeer afhankelijk van een groot aantal personen (leraren en mentoren).

Interne communicatie
Net als op de eerste controleschool, maar in tegenstelling tot de experimentele
school, zijn de `interne communicatie' en de leerlingbegeleiding op de tweede
controleschool twee aparte systemen. Los van de reeds genoemde 'begeleidings-
groep' functioneert het zogenaamde beleidsadviserend team (BAT). Afgevaardig-
den van alle geledingen en afdelingen nemen deel aan dit BAT, dat de directie
adviseert over allerlei kwesties die in de school spelen (bv. ten aanzien van de
schoolregels en de onderwijsinhoud).
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3.5 De onderzoeksbuurten (1986-1987)

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de buurten waarin de drie onder-
zoeksscholen staan .28 Daarbij komen met name hun functies en voorkomende
kleine criminaliteit aan de orde. Waar mogelijk wordt duidelijk gemaakt in hoe-
verre de leerlingen van de onderzoeksscholen hierin mogelijk een aandeel heb-
ben.

3.5.1 De buurt rond de experimentele school

De experimentele school ligt in een buurt die uiteenlopende functies vervult en
geen eenduidig gezicht heeft, waardoor de grenzen moeilijk te bepalen zijn. Het
gaat om respectievelijk twee woonbuurten, een complex van studentenflats, een
`scholenblok' (waarin de experimentele school) en een cluster van een ziekenhuis,
een verzorgingsflat en enkele kantoorgebouwen. Elk van deze deelbuurten heeft
een eigen karakter en veelal eigen voorzieningen.

Functies
Vanzelfsprekend hebben de beide woonbuurten, van oorsprong `echte arbeiders-
buurten', primair een woonfunctie. De ene woonbuurt heeft tegenwoordig, na een
roerige periode in de jaren zeventig, een wat meer gemêleerde bevolking. In ver-
band met de geplande aanleg van een rondweg trokken namelijk in die tijd veel
van de oorspronkelijke bewoners weg. De gemeente kocht hun huizen op met de
bedoeling deze te slopen, maar verkocht ze uiteindelijk aan woningzoekende bui-
tenlanders en aan de Stichting Studenten Huisvesting, toen mede door acties van
de buurtbewoners de aanleg van de rondweg geen doorgang vond. Sindsdien is
deze woonbuurt een minder hechte gemeenschap dan voorheen.

In de tweede woonbuurt, die vroeger bekend stond om zijn `asociale vechters-
bazen', wonen als vanouds vooral ongeschoolde arbeiders met grote gezinnen.
Hoewel het in deze buurt, volgens zowel bewoners zelf als de wijkagent, 'een stuk
rustiger' is geworden, is er nog steeds sprake van een geheel eigen klimaat, dat
door de wijkagent omschreven wordt als 'horen, zien en zwijgen'. Men weet veel
van elkaar, ook op het gebied van door de buurtbewoners (elders) gepleegde
overtredingen, delicten en misdrijven, maar spreekt elkaar daar niet op aan. Der-
gelijke zaken alsmede enkele zogenaamde criminele families horen gewoon bij de
buurt.

In beide woonbuurten zijn veel mensen familie van elkaar en is de onderlinge
band sterk, al heeft de eerstgenoemde woonbuurt een minder gesloten karakter
dan de tweede. Dit wordt nog eens versterkt door hun opzet en ligging. De eerst-
genoemde biedt een doorgangsroute naar de scholen, de kantoren en het zieken-
huis-annex-verzorgingstehuis. In de tweede woonbuurt komen alleen mensen die
er moeten zijn.

aa Het hier geschetste beeld van de onderzoeksbuurten is gebaseerd op de verzamelde
'voorgegevens onderzoeksbuurten' (zie Bijlage 3).
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Ook de studentenflats hebben primair een woonfunctie. Daarnaast wordt deze
deelbuurt gebruikt door scholieren, met name van de experimentele school, die
zich tijdens schoolpauzes ophouden in de portieken. De scholen en kantoren wor-
den overdag door leerlingen en kantoorpersoneel druk bezocht vanwege hun ver-
blijfsfunctie. 's Avonds is het er echter zeer stil. Het ziekenhuis heeft een (tij delij-
ke) verblijfsfunctie voor bezoekers en patiënten die uit de gehele regio afkomstig
zijn. Zowel overdag als 's avonds komen er veel mensen naar de spreek- en be-
zoekuren. Het verzorgingstehuis heeft naast een woonfunctie tijdens bezoekuren
eveneens een tijdelijke verblijfsfunctie.

Kleine criminaliteit
In de eerste woonbuurt is de enige telefooncel na herhaalde vernielingen defini-
tief verwijderd. Na afloop van de disco in het buurthuis worden in deze woon-
buurt soms vernielingen aangericht. Zo worden dan bushokjes vernield, takken
van bomen en struiken gerukt en voorwerpen beklad. Lantaarnpalen, zitbanken
en speelwerktuigen voor kinderen staan vol met graffiti.

De telefooncel in de tweede woonbuurt is na vernielingen herhaalde malen
verplaatst en staat nu pal naast een hoekhuis waarvan de bewoners, volgens af-
spraak, een oogje in het zeil houden. Dat dit geen afdoende maatregel is, blijkt
uit het feit dat de twee zitbanken naast de telefooncel al meer keren in brand
zijn gestoken. Daarnaast blijkt een groot deel van de beplanting in en om deze
deelbuurt afgezet te zijn met gaas om vernielingen tegen te gaan en zijn de zelf-
gebouwde schuren in de achtertuinen die aan een spoorlijn grenzen, in ruime ma-
te beklad. Volgens de bewoners van beide woonbuurten en de wijkagent komen
de genoemde vernielingen voornamelijk voor rekening van jonge buurtbewoners.

In beide woonbuurten heeft men last van diefstal en inbraak. Fietsen worden
volgens de bewoners `gewoon uit de schuren gepakt' en ook wordt er wel gesto-
len waar aan de deur te koop aangeboden.

Eveneens komen in beide woonbuurten vechtpartijen en ander klein geweld
voor. In de eerste woonbuurt vinden ze plaats met het doel bewoners met een
andere leefstijl weg te pesten. Volgens een medewerkster van het buurthuis be-
treffen deze pesterijen bedreigingen, het ingooien van ruiten en het deponeren
van hondepoep in brievenbussen.

De bewoners van de tweede woonbuurt staan van oudsher bekend als vechters-
bazen. Hoewel zowel de politie, de buurthuismedewerkster en de bewoners zelf
van mening zijn dat deze typering sinds de sanering niet meer opgaat, maakt de
wijkagent toch melding van burenruzies die vaak met vechtpartijen gepaard gaan.
Meestal zijn lang slepende familievetes in verband met financiële schulden daar-
van de inzet. De studenten fietsen volgens eigen zeggen nog maar zelden door
deze buurt. In het verleden zijn ze door buurtbewoners regelmatig uitgescholden
en lastig gevallen (onder andere met eieren bekogeld).

In de liften en trappenhuizen van de studentenflats is zeer veel graffiti te vin-
den; bovendien zijn er klapdeuren vernield. De bewoners van deze flats hebben
een 'overlastcommissie' in het leven geroepen die door middel van een enquête
heeft vastgesteld dat met name de leerlingen van de experimentele school hier-
voor verantwoordelijk zijn. Daarnaast bedreigen de leerlingen de studenten, gooi-
en zij ruiten in en bevuilen zij de portieken. Contact met de schooldirectie heeft
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ertoe geleid dat docenten in de schoolpauzes ook bij de studentenflats surveille-
ren.

Ook worden er regelmatig fietsen van de studenten gestolen. De daders van
deze fietsendiefstallen zijn onbekend. Daarnaast klaagt de eigenaar van de kleine
zelfbedieningszaak op het terrein van de studentenflats over winkeldiefstal. Om-
dat volgens hem met name de leerlingen van de experimentele school de daders
zijn, laat hij geen groepjes leerlingen meer in zijn winkel toe.

De schoolgebouwen in het `scholenblok' zijn in ruime mate opgesierd met graf-
fiti. In deze deelbuurt zijn bovendien vele struiken en bomen beschadigd of ge-
heel vernield. Daarnaast worden uit bij het ziekenhuis en de `zusterflats' gepar-
keerde auto's met enige regelmaat autoradio's gestolen. De algemene opvatting is
dat drugverslaafden de daders van deze inbraken zijn.

3.5.2 De buurt rond de eerste controleschool

De eerste controleschool ligt in een deel van de stad dat eerst in het begin van
de jaren zestig bij de gemeente is gevoegd. Daarvoor was dit stadsdeel een zelf-
standige gemeente, als gevolg waarvan de - meest oudere - buurtbewoners zich-
zelf nog als 'vreemdelingen in de stad' beschouwen. De hier beschreven omgeving
van de school beslaat slechts een gedeelte van de wijk zoals die bij gemeentelijke
indeling is gedefinieerd. Bij de beschrijving is namelijk uitgegaan van de directe
omgeving van de twee gebouwen (hoofdgebouw en dependance) die door de eer-
ste controleschool worden gebruikt en de route die de leerlingen volgen, wanneer
zij zich van het ene naar het andere gebouw begeven.

Dientengevolge is er in deze buurt sprake van drie deelbuurten. Deze zijn
echter wat betreft opbouw en functie(s) niet zo onderscheiden als de deelbuurten
rond de experimentele school.

Functies
Anders dan de deelbuurten rond de experimentele school, waar elke deelbuurt
een andere functie heeft, hebben de hier beschreven deelbuurten alle drie geinte-
greerde functies. Vanwege de scholen en bedrijven die er zijn, is er sprake van
een werk- en verblijfsfunctie. Daarnaast is dit gedeelte van de stad vooral een
woongebied.

Dit woongebied is aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan uit de nood-
zaak de arbeiders van een ver buiten de stad gevestigd metaalbedrijf te huisves-
ten. Daartoe werden tussen 1920 en de jaren vijftig twee typen woningen ge-
bouwd, die beide in andere deelbuurten staan, namelijk enerzijds voor het hogere
personeel en anderzijds voor de (geschoolde) arbeiders. Zo ontstond een apart
fabrieksdorp, dat aanvankelijk behoorde tot een kleine plattelandsgemeente bui-
ten de stad. De stad breidde echter uit en groeide als het ware aan het dorp vast.
Als gevolg daarvan werd dit aan het eind van de jaren zestig door de stad 'gean-
nexeerd'. De voormalige bewoners van het fabrieksdorp voelen zich echter nog
steeds `dorpelingen'. Vele van de (nu) oudere bewoners hebben `het dorp' zien
groeien en zijn eraan gehecht. Het is er, in vergelijking met 'de stad', ruim, groen
en rustig en dat wil men ook zo houden.
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Toch is het er wel veranderd. De metaalfabriek werd eind jaren zeventig (in afge-
slankte vorm) elders voortgezet. Veel van haar werknemers gingen (vervroegd)
met pensioen of werden werkloos. Daarbij wijst de gemeente de laatste jaren vrij-
gekomen woningen in dit stadsdeel steeds vaker aan minder draagkrachtigen toe
vanwege de relatief lage huren. Zo zijn er steeds meer jongeren, allochtonen en
bijstandsmoeders komen wonen, die door de oorspronkelijke, vergrijzende bevol-
king als bedreiging voor de `goede naam' van de buurt gezien worden en bestem-
peld worden als `alcoholisten, heroineverslaafden en andere criminele figuren'.
Overigens vinden de weinige jongeren die in de wijk wonen het er saai; volgens
hen `valt er niet veel te beleven'. De ouderen zijn juist tevreden over alle voorzie-
ningen voor de jeugd (een sporthal, tennisbanen en voldoende speelruimte) en de
buurtverenigingen. Door de vergrijzing houden deze echter langzaam op te be-
staan.

Kleine criminaliteit
De voornaamste vorm van vandalisme in deze buurt is graffiti. Deze is te vinden
op bushokjes, elektriciteitshuisjes, telefooncellen, muren van scholen en in portie-
ken van flats. De omwonenden van (het hoofdgebouw van) de eerste controle-
school klagen over vernielingen in en aan tuinen, hekken en fietsen. Volgens de
voormalige wijkagent zijn de leerlingen van de eerste controleschool daarvan
veelal de daders. Vooral de oudere buurtbewoners zeggen op zomeravonden last
te hebben van groepjes jongelui uit de buurt, die buiten rondhangen, motoren
laten draaien en schreeuwen.

De winkeliers in de omgeving van de eerste controleschool zeggen veel last te
hebben (gehad) van winkeldiefstal. Met name scholieren (van de verschillende
scholen) zouden zich hieraan schuldig maken. Regelmatig is de hulp van de poli-
tie ingeroepen en er heeft zelfs eens een agent in burger achter de kassa gestaan.
Maar volgens één van de winkeliers betekende dit alleen een nog grotere uitda-
ging een winkeldiefstal te plegen. De middenstanders hebben nu gezamenlijk de
regel ingesteld dat er niet meer dan vier leerlingen tegelijkertijd in hun winkels
mogen zijn. Daarnaast geeft men leerlingen geen statiegeld meer op lege flessen
sinds men vermoedt dat deze bij collega-winkeliers worden gestolen.

Na een aantal inbraken hebben de meeste winkeliers hun panden daartegen la-
ten beveiligen. Volgens eigen zeggen zijn zij sindsdien gevrijwaard van inbraken.

De vechtpartijen waarvan melding is gemaakt, behoren reeds tot de verleden
tijd. Zij speelden zich af tussen leerlingen van de verschillende in de buurt aan-
wezige scholen. Door de schoolpauzes op verschillende tijden te houden werden
deze verder voorkomen.

3.5.3 De buurt rond de tweede controleschool

De buurt rond de tweede controleschool wordt in drie windrichtingen omgeven
door waterwegen. Door middel van twee bruggen is er een verbinding met het
centrum en andere delen van de stad, zodat de bewoners het idee hebben op een
eiland te wonen. Via het `eiland' lopen echter doorgaande wegen van het stads-
centrum naar omliggende gemeenten. Richting stadscentrum loopt het eiland tus-
sen de twee bruggen uit in een smalle punt, waarin de tweede controleschool is
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gelegen. In de tegenovergestelde richting wordt het eiland steeds breder; hier ligt
dan ook het grootste deel van de buurt.

Functies
Evenals de buurt rond de eerste controleschool heeft ook die rond de tweede
controleschool primair een woonfunctie. En net als in de buurt rond de eerste
controleschool geldt die functie met name voor de oud-werknemers van de fa-
brieken en bedrijven die tot de jaren zeventig in de buurt aanwezig waren. Een
groot deel van de vroegere arbeiders is nu werkloos, afgekeurd of met pensioen.
Anders dan in de wijk rond de eerste controleschool bestaat de buurtbevolking
verder uit de kinderen en kleinkinderen van de voormalige fabrieksarbeiders. Tot
ongeveer twintig jaar geleden was het gebruikelijk dat men in de buurt geboren
werd, er opgroeide, er naar (de technische) school ging en in of vlak bij de buurt
ging werken. Ondanks het tegenwoordig ontbreken van werkgelegenheid ter plek-
ke hebben ook velen van de jongere generaties de wens en het streven er te blij-
ven wonen. Wel is er sprake van een geleidelijke vergrijzing van de buurt. Aldus
vormden en vormen de buurtbewoners een zeer hechte gemeenschap, waarin
plaats was en is voor (vele) eigen verenigingen en waarin de onderlinge solidari-
teit en sociale controle groot is. Nog steeds staat de buurt bekend als 'het rode
dorp' en al tientallen jaren streeft de woningbouwvereniging ernaar de wijk een
'eigen plek' te laten zijn voor haar bewoners. Mensen die naar elders verhuisd
zijn, kunnen altijd een huis krijgen bij terugkomst. Daardoor heerst in de wijk het
idee van 'waar je ook zit en wat er ook is, hier kun je altijd terecht', men is er in
de wijk 'voor de eigen mensen'.

Naast de woonfunctie is er sprake van een werk- en verblijfsfunctie voor de
leerlingen en docenten van de verschillende scholen en de eigenaars/beheerders
en bezoekers van de weinige buurtwinkels en de supermarkt. De buurtwinkels
worden door buurtbewoners geëxploiteerd en bezocht; de supermarkt trekt klan-
ten uit de gehele stad.

Kleine criminaliteit
Opvallend aan deze buurt is dat er, in tegenstelling tot die rond de andere twee
onderzoeksscholen, nergens graffiti of vernielde objecten te zien zijn. Voor zover
deze vormen van kleine criminaliteit in de buurt plaatsvinden, gebeuren ze met
name in het weekend. Het gaat dan om het afbreken van auto-antennes en -spie-
gels, het inslaan van een autoruit of het rammen van gemeentelijke prullenbak-
ken. Dergelijke zaken worden als lastig ervaren, maar komen zo zelden voor dat
men de kleine criminaliteit in de buurt niet als een probleem beschouwt. De
daders worden door de buurtbewoners gezocht onder jongeren uit aangrenzende
gemeenten, die na de sluiting van de cafés in het stadscentrum via het eiland
naar huis gaan.

Een apart te vermelden geval van vandalisme betreft de vernielingen die vol-
gens een vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging regelmatig worden
aangebracht in de liften van de hoogbouwflats die de buurt afsluiten. Dientenge-
volge moeten deze eens in de zes jaar geheel worden vervangen voor het bedrag
van twee ton. De leerlingen van de lagere agrarische school in de buurt maakten
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zich in het verleden tijdens schoolpauzes mede aan deze vernielingen schuldig. In
samenspraak met de schooldirectie is men erin geslaagd ze terug te dringen.

Ook diefstal komt in de buurt van de tweede controleschool relatief weinig
voor, evenals vechtpartijen en ander klein geweld.

De eerlijkheid gebiedt de buurtbewoners echter te zeggen dat ook de jongens
uit hun buurt tot de daders van kleine criminaliteit behoren: `Onze jongens zijn
niets beter, maar in hun eigen wijk doen ze zoiets niet.' Zouden ze dat wel, dan
zou iedereen meteen van hun daden op de hoogte zijn en `over hen heen vallen'.
Men zegt geen klachten te hebben over de leerlingen van de tweede controle-
school. Er staan wel altijd hele groepen leerlingen en er is het lawaai van brom-
mers e.d., maar vernielingen door hen komen niet voor. Dit beeld wordt enigszins
genuanceerd door de plaatselijke Halt-coordinator, die schat dat het aandeel van
de leerlingen van de tweede controleschool in het vandalisme in de stad als ge-
heel ongeveer een kwart bedraagt. Daarbij bevestigt hij het beeld dat in de buurt
rond de school erg weinig kleine criminaliteit wordt gepleegd. Men kent elkaar
daar te goed en bovendien is de betrokkenheid bij de wijk zodanig groot dat jon-
geren uit de wijk, als ze al delicten plegen, dat elders doen.

3.5.4 De onderzoeksbuurten vergeleken

De verzamelde voorgegevens over de buurten waarin de onderzoeksscholen
staan, lijken niet te wijzen op grote verschillen in materiële gelegenheid, maar
wel in sociale gelegenheid voor het plegen van kleine criminaliteit.

In het algemeen kan gesteld worden dat in de buurt van de experimentele
school de meeste kleine criminaliteit lijkt voor te komen, terwijl daarvan in de
buurt van de tweede controleschool niet of nauwelijks sprake zou zijn. De buurt
van de tweede controleschool neemt wat betreft de mate van voorkomende kleine
criminaliteit een tussenpositie in. Ook de daders lijken te verschillen van buurt
tot buurt. Dit heeft mogelijk enerzijds te maken met het verschil in functie(s) van
de buurten en anderzijds met de verschillende aard en structuur van de bevol-
king.

In de woon-deelbuurten bij de experimentele school wordt de gepleegde kleine
criminaliteit vooral toegeschreven aan buurtbewoners (jongeren) zelf. Voor de
overlast in de studentenflats worden vooral leerlingen van de experimentele
school verantwoordelijk gesteld. In de rest van de buurt worden vernielingen en
graffiti vooral toegeschreven aan de leerlingen van de verschillende scholen. Dief-
stallen uit auto's bij het ziekenhuis zouden vooral door drugverslaafden gepleegd
worden.

In de buurt rond de eerste controleschool stellen de bewoners de jongeren uit
de buurt verantwoordelijk voor lawaai en graffiti. Het gaat hierbij echter om een
gering aantal feiten; er wonen immers weinig jongeren in de buurt. Meer last
heeft men op het gebied van vernielingen en winkeldiefstal; deze wijt men aan de
leerlingen van de eerste controleschool. In de buurt rond de tweede controle-
school is er niet of nauwelijks sprake van kleine criminaliteit, volgens zowel
buurtbewoners als politie. Alleen in het weekend veroorzaken jongeren uit omlig-
gende gemeenten op weg van discotheken en cafés in het centrum van de stad
naar huis soms overlast.
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Uit dit alles spreekt een onderscheid tussen daders onder de buurtbewoners en
daders van buiten de buurten, waaronder leerlingen van de onderzoeksscholen.

Kleine criminaliteit door buurtbewoners
Voor een vergelijking daarvan dienen de woonbuurten bekeken te worden. Deze
betreffen de buurten van de eerste en de tweede controleschool in hun geheel en
twee deelbuurten bij de experimentele school. In alle vier de gevallen gaat het
om arbeidersbuurten, waarvan de bewoners elkaar goed kennen. De betrokken-
heid bij de buurt, de onderlinge solidariteit en de sociale controle variëren ech-
ter. Zij zijn zonder meer het grootst in de buurt rond de tweede controleschool,
als gevolg van het feit dat de gehele bevolking van deze buurt een gemeenschap-
pelijk verleden heeft. Zowel de buurt zelf als haar bevolking zijn gedurende tien-
tallen jaren nagenoeg niet veranderd. De sociale gelegenheid voor het plegen van
kleine criminaliteit is in verband hiermee zeer klein en van criminaliteit `van bin-
nenuit' lijkt geen sprake te zijn.

Een gedeelte van de bevolking van de buurt rond de eerste controleschool kent
eveneens een gemeenschappelijk verleden. De van oorsprong hechte gemeen-
schap is echter verstoord door enkele sociale veranderingen na annexatie van de
buurt door de nabijgelegen stad. De betrokkenheid bij de buurt, de onderlinge
solidariteit en de sociale controle zijn afgenomen, waardoor de sociale gelegen-
heid tot het plegen van kleine criminaliteit mogelijk is toegenomen. Hoewel klei-
ne criminaliteit niet getolereerd wordt, kan de buurt als geheel dit niet tegenhou-
den of voorkomen.

De geschiedenis van de eerstgenoemde woonbuurt bij de experimentele school
is enigszins vergelijkbaar met die rond de eerste controleschool. De geplande
aanleg van een rondweg door deze buurt heeft de oorspronkelijke bevolking uit-
een gedreven. Tussen het handjevol oorspronkelijke bewoners en de `import' bo-
tert het dermate slecht dat beide groepen elkaar eerder bestoken dan onderling
solidair zijn. Sociale gelegenheid voor het plegen van kleine criminaliteit lijkt er
dan ook volop te zijn en die wordt door de buurtbewoners zelf te baat genomen.

In de tweede woonbuurt bij de experimentele school is de gemeenschapszin
van vroeger gehandhaafd en wel zo sterk dat deze buurt als geheel zich keert
tegen mensen van daarbuiten. De buurt kent van oudsher een andere sfeer en
andere normen en waarden, waarin kleine criminaliteit (zoals graffiti, vandalisme
en heling) 'past' en door de buurtbewoners niet als storend wordt ervaren. De
voorkomende inbraken worden bepaald niet gewaardeerd en toegeschreven aan
niet-buurtbewoners.

Samenvattend kan gesteld worden dat wanneer achtereenvolgens de buurten
rond de tweede controleschool, de eerste controleschool en de experimentele
school met elkaar vergeleken worden, er sprake is van een stijgend 'crimineel ge-
halte'. Een verklaring hiervoor is dat de betrokkenheid bij de buurt, de onderlin-
ge solidariteit van en de sociale controle door de buurtbewoners hiervoor mede-
bepalend zijn.

Kleine criminaliteit 'van buitenaf
De kleine criminaliteit in de buurt van de tweede controleschool wordt, voor
zover deze voorkomt, volgens de respondenten gepleegd door jongeren uit rand-
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gemeenten. Ook in de buurt van de eerste controleschool lijken `buitenstaanders'
een aandeel in de daar voorkomende kleine criminaliteit te leveren. Door de
bevolking en middenstanders in deze buurt wordt veel daarvan toegeschreven aan
de leerlingen van de eerste controleschool. De leerlingen van de experimentele
school veroorzaken eveneens nogal wat overlast in `hun' buurt. Voor de vernielin-
gen in de studentenflats tegenover de school worden zij verantwoordelijk gesteld
en ook worden zij, samen met leerlingen van andere scholen, gezien als de daders
van graffiti en vandalisme in de aangrenzende deelbuurten (kantoren, schoolge-
bouwen, ziekenhuis en verpleegtehuis). Deze zijn zeer anoniem en trekken ook
andere daders `van buitenaf.

3.6 Samenvatting en besluit

In dit hoofdstuk zijn de (geschiedenis van de) schooltypen LTO en ITO in het al-
gemeen en de drie scholen in het Scholenexperiment in het bijzonder besproken.
De scholen zijn met name beschreven op onderwerpen die zowel voor de imple-
mentatie van het project als voor de voorgestelde experimenten van belang kun-
nen zijn. Achtereenvolgens kwamen aan de orde: de schoolstructuur, de school-
bevolking, de in- en doorstroomcijfers, de taakverdeling, de leerlingbegeleiding,
de absentieregistratie en -controle en de interne communicatie. Gebleken is dat
de scholen veel met elkaar gemeen hebben, zoals gebruikelijk is voor scholen van
hetzelfde type. Toch zijn er ook belangrijke verschillen geconstateerd, waarvan
met name die met betrekking tot de achtergronden van de leerlingen en de struc-
tuur van de leerlingbegeleiding en de interne communicatie een rol van betekenis
zouden kunnen spelen in de uitvoering en de resultaten van de experimenten.

Allereerst is het de vraag welke verschillen tussen de onderzoeksscholen verkla-
ringen kunnen zijn voor eventuele verschillende beginsituaties wat betreft het
spijbelgedrag, het voortijdig schoolverlaten en de andere onderzoeksvariabelen.
Deze beginsituaties dienen immers als referentiepunt voor het gehele onderzoek,
respectievelijk voor verschillen in de uitvoering en effecten van de experimenten.

Tot slot zijn de buurten waarin de onderzoeksscholen staan, beschreven en is
getracht verklaringen te geven voor de aard van en de mate waarin er kleine
criminaliteit plaatsvindt. Tevens werd voor zover mogelijk aangegeven welk het
aandeel hierin is van de leerlingen van de onderzoeksscholen. Duidelijk werd dat
met name de sociale gelegenheid van buurt tot buurt van elkaar verschilt, het-
geen al dan niet crimineel gedrag van de leerlingen mede kan beinvloeden. Die
sociale gelegenheid hangt met name af van de normen en waarden van de buurt-
bewoners en de mate van hun, historisch gegroeide, betrokkenheid bij de buurt.
Vanwege een zeer sterk gemeenschappelijk verleden en heden lijkt de sociale
gelegenheid voor het plegen van kleine criminaliteit het kleinst in de buurt rond
de tweede controleschool, alwaar ook de minste kleine criminaliteit voorkomt. In
de buurt rondom de experimentele school ontbreekt gemeeenschappelijkheid
nagenoeg en als deze bestaat, wordt deze sterk negatief naar anderen geuit. Er is
sprake van veel uiteenlopende sferen, hetgeen een voedingsbodem voor kleine
criminaliteit kan zijn. De buurt van de eerste controleschool neemt een tussenpo-
sitie in. De kleine criminaliteit door de leerlingen van de drie onderzoeksscholen
lijkt zich navenant voor te doen.
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4 Evaluatie van het belexperiment: methoden en
procedures

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de twee belangrijkste methoden die gehan-
teerd worden bij het vaststellen van de effecten van het belexperiment en, later,
de begeleidingsexperimenten; het vaststellen van het spijbelgedrag (door middel
van de spijbelcomputer op de experimentele school en de eerste controleschool
respectievelijk door raadpleging van de rapporten op de tweede controleschool)
en de eerste afname van de reeds genoemde leerlingvragenlijst. Naast de verza-
meling van de voorgegevens over de onderzoeksscholen en de onderzoeksbuurten
(hoofdstuk 3), die dienen ter interpretatie van de onderzoeksresultaten, maakten
zij deel uit van de nulmeting, die tot doel had de bestaande situatie in kaart te
brengen. Latere metingen zouden dienen om in vergelijking met de resultaten
van de nulmeting eventuele effecten van het experiment vast te stellen. Ook ten
behoeve van deze zogenaamde effectmetingen worden de spijbelcomputers en de
leerlingvragenlijst, waarin gevraagd wordt naar de achtergronden, de schoolinte-
gratie, het spijbelgedrag, de vrijetijdsbesteding en het delinquent gedrag van de
leerlingen, gebruikt.

In paragraaf 4.2.1 wordt een verantwoording gegeven van de wijze van rapportage
van de gegevens uit de spijbelcomputers op de experimentele school en de eerste
controleschool en de spijbelcijfers uit de klasseboeken op de tweede controle-
school. In paragraaf 4.2.2 wordt de periode waarover is geëvalueerd, vastgesteld
en in paragraaf 4.2.3 wordt aangegeven met behulp van welke spijbelmaten de ef-
fecten van het belexperiment worden bepaald. In paragraaf 4.3.1 wordt stilgestaan
bij de self-reportmethode volgens welke de leerlingvragenlijst wordt afgenomen.
Naast een beschrijving van de methode op zich komen zijn voordelen en valkui-
len aan de orde en wordt tegen de achtergrond daarvan een beeld gegeven van
het gebruik van de self-reportmethode in het Scholenexperiment. In de paragra-
fen daarna worden achtereenvolgens enkele opmerkingen en kanttekeningen ge-
maakt bij de (wijze van) steekproeftrekking in het Scholenexperiment (paragraaf
4.3.2). In paragraaf 4.3.3 ten slotte wordt de betekenis geschetst van de op basis
van de leerlingvragenlijst geconstrueerde schalen.
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4.2 De spijbelcijfers

4.2.1 De gerapporteerde gegevens

Op de experimentele school en de eerste controleschool werden de spijbelgege-
vens met behulp van een computer geregistreerd; op de tweede controleschool is
de absentie handmatig door de conciërge bijgehouden. Met betrekking tot de
presentatie van deze gegevens is een aantal keuzen gemaakt, die hieronder wor-
den toegelicht.

Onbekend en ongeoorloofd verzuim
In de `spijbelcomputers' die op de experimentele school en de eerste controle-
school voor de uitvoering van het belexperiment worden gebruikt, wordt onder-
scheid gemaakt tussen drie soorten verzuim. Naast geoorloofd verzuim met voor-
namelijk ziekte als reden is er sprake van ongeoorloofd en onbekend verzuim.
Het onbekende verzuim is ongeoorloofd verzuim waarvan in het geheel niets be-
kend is. Het is noch van tevoren door de ouders/verzorgers gemeld, noch achter-
af - door middel van zogenaamde verzuimkaarten - door hen bevestigd. Daar-
naast is het onbekende verzuim ook nooit voor- dan wel achteraf door de leerlin-
gen zelf verklaard. Het ongeoorloofde verzuim is een uitbreiding van het begrip
onbekend verzuim. Het ongeoorloofde verzuim bestaat uit het onbekende ver-
zuim (zie boven) en het verzuim dat ooit door de leerlingen of hun ouders/ver-
zorgers is gemeld (bv. onder de noemer doktersbezoek), maar waarvan geen
schriftelijke bevestiging (verzuimkaart) van de ouders/verzorgers is ontvangen.
Men zou in dit laatste geval kunnen veronderstellen dat de leerlingen door mid-
del van smoezen hun spijbelgedrag camoufleren, maar zeker is dit niet. Het zou
daarnaast ook kunnen dat de ouders/verzorgers de schoolregel van de verplichte
verzuimkaart in het geval van geoorloofd verzuim niet nakomen 30

Omdat echter het slechts door de leerlingen gemelde verzuim in elk geval niet
als geoorloofd gekwalificeerd kan worden, wordt in de presentatie van de spijbel-
gegevens geen onderscheid gemaakt tussen de begrippen onbekend verzuim en
ongeoorloofd verzuim. Er worden alleen cijfers over het (totale) ongeoorloofd
verzuim gepresenteerd.

In de handmatig geregistreerde absentiecijfers van de tweede controleschool
wordt alleen onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.
Vanzelfsprekend worden de cijfers van het ongeoorloofd verzuim van deze school
als spijbelcijfers beschouwd.

Uren/dagdelenperioden
Voor de vaststelling van de spijbelcijfers zijn op de experimentele school en de
eerste controleschool de spijbelcomputers geraadpleegd, op de tweede controle-
school de rapporten. Zo komt het dat van de beide eerstgenoemde scholen de
spijbelgegevens in uren per iedere gewenste periode beschikbaar zijn, terwijl van

30 Dat wil zeggen dat op de tweede controleschool aangetekend wordt op hoeveel ochten-
den of middagen een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest, ongeacht het aantal les-
uren.
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de laatstgenoemde school de spijbelgegevens in dagdelen (geheel of gedeeltelijk)
per periode tussen twee schoolvakanties bekend zijn. Met andere woorden, de
spijbelgegevens van de tweede controleschool zijn noodzakelijkerwijs minder
gedetailleerd en van een ander niveau dan die van de beide andere scholen.

De vergelijkbaarheid van de spijbelgegevens van de drie onderzoeksscholen
wordt bevorderd door de aantallen verzuimde uren op de experimentele school
en de eerste controleschool naar dagdelen per periode tussen twee schoolvakan-
ties te vereenvoudigen. Een bijkomend voordeel van deze vereenvoudiging is dat
op deze manier de perioden waarop de spijbelcijfers betrekking hebben, verge-
lijkbaar zijn met de perioden waarnaar in de leerlingvragenlijst wordt gevraagd
(zie paragraaf 13).

Status gegevens tweede controleschool
Door bovengenoemde `ingrepen' zijn de gegevens van de drie onderzoeksscholen
in technische zin aan elkaar gelijk gemaakt. Het is echter mogelijk dat de ver-
schillende wijzen van absentieregistratie, namelijk met behulp van de spijbelcom-
puter op de experimentele school en de eerste controleschool en handmatig op
de tweede controleschool, een inhoudelijk verschil in de hand werken waarvoor
niet te controleren is. Het is evenwel niet precies vaststelbaar voor welk deel
eventuele verschillen tussen de spijbelcijfers van de drie scholen hierdoor te ver-
klaren zijn. Daarnaast kunnen verschillen in spijbelcijfers bewerkstelligd worden
door meer fundamentele verschillen tussen de onderzoeksscholen (zie hoofdstuk
3). Voor de functie die de tweede controleschool vervult, namelijk de controle
voor het belexperiment, zijn de genoemde (bronnen van) verschillen echter niet
van groot belang. Het gaat bij deze controle namelijk met name om het 'natuur-
lijke' verloop van de spijbelcijfers door de jaren heen. Immers, wellicht is er spra-
ke van een in het algemeen sterk teruglopen van het spijbelen, ook zonder 'inter-
ventie' (tijdgeest). Misschien is spijbelen wel `uit' en zoeken leerlingen andere
manieren om een slechte schoolintegratie te compenseren en moet daardoor het
eventuele teruglopen van de spijbelcijfers worden verklaard. Of misschien neemt
het spijbelgedrag door de jaren heen juist toe, dan moet in dat licht het verloop
van de spijbelcijfers op de scholen met een belexperiment worden bekeken. Om
de algemene trend met betrekking tot spijbelen na te gaan is de tweede controle-
school opgenomen in het Scholenexperiment.

4.2.2 De geëvalueerde periode

In de komende rapporten zullen de spijbelcijfers gerapporteerd worden voor de
halve schooljaren tussen de zomer- en de kerstvakantie en tussen de kerst- en zo-
mervakantie van de desbetreffende schooljaren. Voor de tijdspanne waarover in
dit rapport het belexperiment wordt geëvalueerd, worden om verschillende rede-
nen nog verschillende perioden aangehouden.

Voor de experimentele school en de eerste controleschool wordt gerapporteerd
over de perioden november 1986-februari 1987 en november 1987-februari 1988.
Dit heeft te maken met het feit dat spijbelcijfers van deze twee scholen over de
eerste twee maanden (september en oktober) van het schooljaar 1986-1987 ont-
breken en de periode november 1986-februari 1987 de zogenaamde nulperiode
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betreft, waarin alleen geregistreerd en nog niet gecontroleerd is met behulp van
de spijbelcomputer (zie paragraaf 2.5). Rekening houdend met zogenaamde sei-
zoensinvloeden, was de periode november 1987-februari 1988, waarin het belexpe-
riment wel werd uitgevoerd, de aangewezen periode om een vergelijking mee te
maken. Immers, door dezelfde delen van verschillende schooljaren met elkaar te
vergelijken wordt gecontroleerd voor eventuele verschillen in spijbelgedrag in de
loop van een schooljaar.31

Voor de tweede controleschool worden de spijbelcijfers gerapporteerd voor de
periode tussen de zomer- en de kerstvakantie (september tot en met december
1986) en die tussen de kerst- en de zomervakantie in het schooljaar 1986-1987
(januari tot en met mei 1987) en die tussen de zomer- en de kerstvakantie in het
schooljaar 1987-1988 (september tot en met december 1987). Hiermee is enerzijds
gecontroleerd voor de seizoensinvloeden en wordt anderzijds een blik geworpen
op het spijbelverloop op een school zonder belexperiment (zie paragraaf 4.2.1).

4.2.3 De spijbelomvang

Om de spijbelomvang op een school te kunnen bepalen zijn twee gegevens van
belang; het totaal aantal dagdelen dat er binnen een periode werd gespijbeld (het
spijbeltotaal) en het aantal leerlingen dat in die periode spijbelde. Wanneer het
spijbeltotaal gedeeld wordt door het aantal leerlingen dat spijbelde, ontstaat het
zogenaamde spijbelaargemiddelde. Dit geeft aan hoeveel dagdelen de spijbelende
leerlingen op een school gemiddeld in een periode ongeoorloofd afwezig waren.
Het spijbelaargemiddelde is echter geen voldoende maat voor de spijbelomvang,
want deze wordt mede bepaald door het aantal leerlingen dat kán spijbelen ofte-
wel het totale aantal leerlingen dat een school telt. Immers, ook in een situatie
waarin (percentueel) minder leerlingen op een constant niveau blijven spijbelen,
kan men stellen dat de spijbelomvang op een school is afgenomen. In dat geval
zou echter het spijbelaargemiddelde gelijk blijven. Daarom is er naast het percen-
tage spijbelaars en het spijbelaargemiddelde een derde maat relevant voor de be-
schrijving van de spijbelomvang, namelijk het zogenaamde schoolgemiddelde. Dit
ontstaat wanneer het spijbeltotaal gedeeld wordt door het aantal leerlingen dat in
de desbetreffende periode op school zat. Deze maat geeft aan hoeveel dagdelen
er op een school gemiddeld door alle leerlingen (dus: inclusief de niet-spijbe-
laars) ongeoorloofd werd verzuimd. Het schoolgemiddelde is een samengestelde
maat voor de spijbelomvang, die rekening houdt met zowel het percentage spijbe-
lende leerlingen als het spijbelaargemiddelde.

In hoofdstuk 6 worden met behulp van deze maten de effecten van het belex-
periment volgens de gegevens uit de spijbelcomputer beschreven.

31 Bijlsma e.a. (1984).
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43 De leerlingvragenlijst

4.3.1 De self-reponmethode

De onderzoekers Short en Nye introduceerden in 1957 een nieuwe methode voor
het meten van crimineel gedrag: de zogenaamde self-reportmethode 32 Hierbij
wordt aan personen mondeling of schriftelijk gevraagd of, en zo ja hoe vaak, zij
zich gedurende een duidelijk afgebakende periode schuldig hebben gemaakt aan
bepaalde criminele gedragingen. Opvallend eerste resultaat van het gebruik van
deze methode was het nieuwe beeld dat naar voren kwam met betrekking tot de
verdeling van de (zelf-gerapporteerde) criminaliteit over de verschillende seksen,
sociaal-economische klassen en etnische groepen. Waren in de geregistreerde
criminaliteit jongens/mannen, kleurlingen en mensen uit de sociaal-economisch
lagere bevolkingsgroepen als daders oververtegenwoordigd, uit de resultaten van
self-reportstudies bleken veel minder extreme verschillen. Deze discrepantie heeft
vele vragen opgeroepen, met name met betrekking tot de betrouwbaarheid en va-
liditeit van de self-reportmethode.

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat self-report een bruikbare methode
is in het onderzoek naar crimineel gedrag, mits daaraan enige voorwaarden ge-
steld worden 33 Hieronder worden deze achtereenvolgens genoemd en wordt in
het licht daarvan het gebruik van de self-reportmethode in het Scholenexperiment
beoordeeld.

Allereerst is er de voorwaarde van zogenaamde itemrepresentativiteit: bij on-
derzoek naar delinquent gedrag moet naar feitelijke delicten worden gevraagd. In
het genoemde onderzoek wordt kritiek uitgeoefend op de vaak triviale aard van
de gemeten criminele gedragingen in self-reportstudies. Het Scholenexperiment
hanteert de door de Commissie Roethof geformuleerde definities van vormen van
kleine criminaliteit, waarop de kritiek van trivialiteit niet van toepassing is.34 De
kans op itemoverlap, een bijkomend gevaar, is daardoor gering.

Een ander gevaar is de neiging tot instemming, wanneer alle vragen in positie-
ve richting worden gesteld. In het Scholenexperiment is getracht dit te voorko-
men door na ieder bevestigend antwoord uitvoerig wordt door te vragen.35 Daar
door is ook de kans op verschillen in interpretatie tussen interviewer en respon-
dent minder, hoewel de omslachtige en voorzichtige formulering van de vragen
soms leidt tot een verkeerd begrip daarvan. Een samenhangend probleem dat in
de literatuur regelmatig wordt genoemd, is dat van de onnauwkeurige of onvolle-

32 De beschrijving van de self-reportmethode als meetinstrument van delinquentie en de
voorwaarden voor een goed gebruik daarvan is gebaseerd op de doctoraalscriptie ortho-
pedagogiek van Van Veen (1987).

33 Literatuurverwijzingen naar enkele van deze onderzoeken zijn: Blakely e.a. (1980),
Bruinsma (1984), Cemovich e.a. (1985), Lab en Allen (1984), Mc Auliffe en Handal,
(1984).

34 Vergelijk de profielschetsen van de vormen van kleine criminaliteit, zoals door de Com-
missie Kleine Criminaliteit onderscheiden en omschreven in haar interimrapport (1984).

35 Zie Bijlage 4 (leerlingvragenlijst), waarin naast de vragen naar de delicten op zich ook
die naar frequentie, formatie en mogelijke ontdekking zijn opgenomen.
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dige responssets waardoor interviewer en respondent de mate van delinquentie
verschillend kunnen interpreteren. Om dat probleem te ondervangen wordt in het
Scholenexperiment de respondenten gevraagd de frequentie te schatten waarmee
zij bepaalde delicten hebben gepleegd. Later bij de analyse worden daarvan fre-
quentieverdelingen gemaakt.

De vragen in de leerlingvragenlijst hebben betrekking op een periode van 5-6
maanden voorafgaand aan de afname ervan, die bovendien wordt afgebakend
door een duidelijk referentiepunt (kerst- of zomervakantie). Hiermee worden ge-
heugenproblemen zoveel mogelijk tegengegaan. Een nadeel van een betrekkelijk
korte periode waarover wordt gevraagd, is het voorbijgaan aan seizoensinvloeden.
Mede daarom wordt in het Scholenexperiment gedurende twee jaren achtereen
op twee vaststaande momenten per jaar met gelijke tussenpozen de leerlingvra-
genlijst afgenomen, waardoor ook de seizoensinvloeden in beschouwing kunnen
worden genomen. Gedurende de laatste twee schooljaren wordt de leerlingvra-
genlijst één maal per jaar afgenomen, op een van de daarvóór aangehouden
momenten.

De kans op vergeten is, ondanks de relatief korte periode waarover gevraagd
wordt, waarschijnlijk groter. Een deel van de onderzoekspopulatie blijkt namelijk
niet in staat te zijn zich een reële voorstelling te maken van een periode van 5-6
maanden. Met name bij de vragen naar de frequentie waarmee zij bepaalde delic-
ten gedurende die periode hebben gepleegd, speelt dit gegeven een rol: men slaat
daar soms een slag naar.

Hoewel uit het genoemde onderzoek is gebleken dat er nauwelijks verschil be-
staat wat betreft validiteit en betrouwbaarheid tussen self-reportgegevens uit door
de respondenten zelf ingevulde vragenlijsten en die uit gestructureerde interviews,
is in het Scholenexperiment gekozen voor de laatstgenoemde afnameprocedure
voor de leerlingvragenlijst. Tevoren was namelijk bekend dat een gedeelte van de
onderzoekspopulatie moeite had met lezen en/of concentratie. Om bij de meest
precaire vragen, namelijk die met betrekking tot al dan niet gepleegde delicten,
enigszins een gevoel van privacy en daarmee grotere mate van betrouwbaarheid
te bewerkstelligen, worden deze ter schriftelijke beantwoording aan de respon-
denten overgelaten. De interviewer leest deze vragen voor en biedt desgewenst
hulp. Uit de grote behoefte daaraan blijkt dat de keuze voor het gestructureerde
interview als afnameprocedure voor de leerlingvragenlijst een goede is geweest.

Een bijkomend voordeel van deze procedure is de mogelijkheid, waar wenselijk
tijdens het interview, te wijzen op het feit dat de antwoorden anoniem verwerkt
worden. Feitelijk worden de leerlingen op nummer en niet op naam geinter-
viewd, maar toch stellen veel leerlingen zich aan de interviewer voor. Ten opzich-
te van deze persoon interesseert het begrip anonimiteit en alle maatregelen die
deze moeten waarborgen, hen meestal niet. Wel uiten zij soms concrete angst
met betrekking tot het bekend worden van hun antwoorden aan docenten, ouders
en/of politie.

Wanneer deze angst blijkt, proberen de interviewers deze zoveel mogelijk bear-
gumenteerd weg te nemen. Toch zou door deze angst oneerlijk antwoorden in de
hand kunnen worden gewerkt, hetgeen vanzelfsprekend een negatieve invloed op
de validiteit van de verzamelde gegevens zou hebben. Onder andere om een idee
te krijgen van de mate waarin de respondenten de door hen gepleegde criminali-
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teit zouden hebben afgezwakt, of - bijvoorbeeld uit balorigheid - zouden heb-
ben overdreven, wordt na iedere interviewronde door middel van een enquête
onder de interviewers naar hun mening hierover gevraagd. Er zijn echter slechts
weinig leerlingen van wie zij de indruk hebben dat ze liegen of overdrijven. Wel-
licht draagt hieraan het bestaan van de antwoordcategorie 'weigert antwoord' bij,
die bij iedere vraag kan worden ingevuld. De interviewers maken de responden-
ten regelmatig duidelijk dat zij liever geen dan een oneerlijk antwoord krijgen en
zij leggen daarbij ook uit waarom dat zo is.

Ook op de representativiteit van de steekproef wordt bij self-reportstudies vaak
kritiek geleverd. Omdat de belangstelling in het Scholenexperiment weloverwogen
en vooropgezet alleen naar leerlingen van het LTO/ITO uitgaat, zijn de onder-
zoeksresultaten alleen naar deze groep te generaliseren.

Daarbij dient terdege rekening gehouden te worden met de invloed op de re-
presentativiteit van de onderzoeksgegevens door de uitval, die voor bijvoorbeeld
de nulmeting op beide scholen ongeveer 20% bedroeg. Van de als respondent
aangewezen maar op dat moment afwezige leerlingen had ruim een kwart de
school reeds voortijdig verlaten. Daarnaast bevonden zich in de uitvalgroep een
aantal frequente spijbelaars. De latere effectmetingen vertonen een uitval van
ongeveer 15%. Dit is met name ernstig, omdat volgens de uitgangspunten van het
Scholenexperiment de variabelen 'voortijdig schoolverlaten' en 'spijbelen' met de-
linquentie samenhangen. Overigens worden voor zoveel mogelijk uitvallers tijdens
de interviewrondes invallers aangewezen.

4.3.2 De steekproeven

Vanwege het feit dat de tweede controleschool eerst in maart 1987 gevonden
was, beperkte de eerste afname van de leerlingvragenlijst zich tot de experimente-
le school en de eerste controleschool. Dit betekent dat een meting van de nulsi-
tuatie met betrekking tot de achtergronden, de schoolintegratie, het spijbelge-
drag, de vrijetijdsbesteding en het delinquent gedrag van de leerlingen op deze
school op hetzelfde moment als deze op de beide andere scholen is vastgesteld,
ontbreekt. Omdat de tweede controleschool de functie van controle voor het bel-
experiment heeft, behoeft dit echter geen onoverkomelijk probleem te zijn voor
de interpretatie van de resultaten van de effectmetingen. Voor een adequate ver-
gelijking van de tweede controleschool met zichzelf en aldus een schets van het
verloop van een schooljaar onder normale omstandigheden met betrekking tot de
genoemde onderwerpen van de leerlingvragenlijst is het ontbreken van nulme-
tinggegevens van de tweede controleschool echter wel nadelig. De overige metin-
gen die deel uitmaken van de nulmeting, namelijk de verzameling van de voorge-
gevens over de school en de buurt waarin de school staat, zijn voor deze school
overigens 'met terugwerkende kracht' uitgevoerd, hetgeen de vergelijkbaarheid

36 Het probleem van de uitval zal nader besproken worden in het eindrapport, waarin de
derde en de vierde effectmeting aan de orde zullen komen.
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van de aldus verkregen gegevens vanwege hun aard en status niet negatief hoeft
te beinvloeden.

Een tweede opmerking betreft de aard en de grootte van de steekproeven. Bij
het trekken daarvan golden twee belangrijke principes: de leerlingen mochten
niet overvraagd worden, terwijl ook enige continuïteit in de opeenvolgende steek-
proeven gewaarborgd moest zijn. Daarom is bij de afname van de leerlingvragen-
lijst ten behoeve van de nulmeting zowel als bij de daarop volgende effectmetin-
gen van iedere schoolklas de helft van de leerlingen als respondent aangewezen.
Dit gebeurde als volgt: voor de nulmeting werden de leerlingen met oneven num-
mers op de klasselijsten geselecteerd, voor de eerste effectmeting de eerste helft
van de klasselijsten (dus even en oneven nummers) en voor de tweede effectme-
ting de leerlingen met de even nummers op de klasselijsten. Het zal duidelijk zijn
dat een dergelijke wijze van steekproef trekken een cyclus van vier trekkingen
kent. Bij een frequentie van twee effectmetingen per jaar betekent dit dat deze
cyclus twee schooljaren beslaat waarin de leerlingen twee maal als respondent
worden aangewezen, met uitzondering van de na het eerste schooljaar verdwij-
nende vierdeklassers en de op dat moment aankomende eersteklassers. Aldus
wordt zoveel mogelijk getracht representatieve steekproeven te trekken, die el-
kaar voor de helft (dat is voor een kwart van de totale leerlingpopulatie) overlap-
pen.

Tot slot moet worden stilgestaan bij de inhoud van de verschillende steekproe-
ven. De leerlingvragenlijst wordt, zoals gezegd, twee maal per jaar afgenomen, te
weten direct na de kerstvakantie en vlak voor de zomervakantie. Dit heeft als
consequentie dat in het eerste geval het vierde leerjaar wel in de steekproef is
opgenomen en het laatste geval niet. De vierdeklassers doen namelijk reeds twee
maanden voor de zomervakantie eindexamen en nemen daarna niet aan de lessen
deel. Voor de in dit rapport geëvalueerde periode betekent dit dat het vierde
leerjaar is opgenomen in de steekproeven van de nulmeting en de tweede effect-
meting, maar ontbreekt in de steekproef van de eerste effectmeting.

4.3.3 De verwerking

In de leerlingvragenlijst (zie Bijlage 3) worden 85 vragen gesteld, die bovendien
veelal zijn onderverdeeld in subvragen. Omgezet gaat het om ruim 200 variabe-
len. Veel daarvan betreffen echter slechts één begrip. Om deze vragen terug te
brengen naar dat ene begrip waarvoor zij staan, zijn de losse variabelen met be-
hulp van het computerprogramma HOMALS (Homogenety Analysis by Alternat-
ing Least Squares) samengevoegd tot een schaal.37 Aldus zijn de volgende schalen
verkregen (zie voor een verantwoording daarvan Bijlage 5).
1. Schoolfunctioneren. Aan de leerlingen is gevraagd of en hoe goed zij hun huis-

werk maken; of en wanneer zij op hun huidige school zijn blijven zitten; of en
hoe vaak zij uit de klas zijn gestuurd in het halve jaar dat vooraf ging aan de
afname van de leerlingvragenlijst; of en hoe vaak zij hebben gespijbeld gedu-
rende dezelfde periode (Bijlage 4). Al deze vragen, die verwijzen naar bepaald

37 Zie Van de Geer (1985).

54



gedrag op en met betrekking tot school, zijn verwerkt tot een maat: het zoge-
naamde schoolfunctioneren (zie Bijlage 5). Wanneer een leerling een hoge sco-
re op deze schaal heeft, betekent dat dat hij goed op school functioneert. Dat
wil zeggen dat hij zijn huiswerk altijd helemaal maakt, niet is blijven zitten, niet
de klas wordt uitgestuurd en niet spijbelt. Een lage score op deze schaal bete-
kent uiteraard het omgekeerde: de leerling maakt zijn huiswerk niet of nauwe-
lijks, is wel eens blijven zitten, wordt regelmatig de klas uitgestuurd en spijbelt
vaak.

2. Sociale binding op school. Om na te gaan in welke relatie de leerlingen staan
tot de andere mensen die zij op school meemaken, is gevraagd naar de mate
waarin zij met hun docenten en met hun medeleerlingen kunnen opschieten en
hoe belangrijk het voor hen is hoe deze personen over hen denken (zie Bijlage
4). Deze vragen zijn samengevoegd tot een maat voor `sociale binding op
school' (zie Bijlage 5). Wanneer een leerling een hoge score op deze schaal
heeft, is hij sociaal goed geintegreerd op school. Dat wil zeggen dat hij met zo-
wel docenten als medeleerlingen goed kan opschieten en dat hij het belangrijk
vindt hoe zij over hem denken. Voor een lage score geldt uiteraard weer het
omgekeerde: de leerling kan slecht opschieten met zowel docenten als mede-
leerlingen en vindt het onbelangrijk hoe zij over hem denken.

3. Vrijetijdslocatie. Aan de leerlingen is gevraagd waarvan zij hun vrienden/vrien-
dinnen kennen (bijvoorbeeld van school, uit de buurt) en waar en met wie zij
door de week en in het weekend hun vrije tijd doorbrengen (Bijlage 4). Op ba-
sis van deze vragen zijn twee schalen voor de vrijetijdsbesteding geconstrueerd.
De ene betreft de locatie waar de vrije tijd wordt besteed (Bijlage 5). Wanneer
een leerling een hoge score op deze schaal heeft, brengt hij zijn vrije tijd, zowel
in het weekend als door de week, meestal thuis door en kent hij zijn vrienden/
vriendinnen voornamelijk van school. Wanneer een leerling laag op deze schaal
scoort, kent hij zijn vrienden/vriendinnen voornamelijk uit de buurt, van het
sportveld of uit de disco en brengt hij zijn vrije tijd, zowel in het weekend als
door de week, buitenshuis door. De andere vrijetijdschaal brengt een onderver-
deling aan in de bezigheden buitenshuis (zie Bijlage 5).

4. Vrijetijdsbesteding buitenshuis. Een hoge score op deze schaal betekent dat de
leerling zijn vrije tijd buitenshuis meestal zonder een bepaalde structuur door-
brengt, dat wil zeggen op straat, in het café of de disco. Een lage score bete-
kent dat de leerling zijn vrije tijd buitenshuis gestructureerd doorbrengt, dat wil
zeggen in sport- of hobbyverband.

5. Delinquentie. Ervan uitgaande dat zowel het aantal verschillende delicten als de
frequentie waarmee zij zijn gepleegd, bepalend zijn voor de delinquentiemaat,
is aanvankelijk een schaal samengesteld waarin beide waren opgenomen. Deze
schaal was intern consistent (Cronbach's alpha=0,78) en eendimensionaal.
Toch is de delinquentiemaat uiteindelijk bepaald op de som van de verschil-
lende delicten die een leerling heeft opgegeven. Dit omdat deze score een dui-
delijke betekenis heeft en de correlatie tussen de beide schalen vrij hoog is, na-
melijk 0,70 (p<0,001). Dit betekent dat naarmate de leerlingen meer verschil-
lende soorten delicten hebben opgegeven, zij deze delicten ook in een hogere
frequentie hebben gepleegd. Er lijken geen `specialisten' in bepaalde delicten te
bestaan in de zin dat zij een enkel delict zeer vaak plegen. De frequentie waar-
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mee een delict is gepleegd, voegt met andere woorden weinig nieuws toe aan
de schaal die bestaat uit de Bomscore van de verschillende delicten. Ook deze
schaal, die bestaat uit de aantallen verschillende delicten die de leerlingen
hebben opgegeven, is intern consistent te noemen (Cronbach's alpha=0,75;
standaardmeetfout = 1,17) en eendimensionaal (zie Bijlage 5).

Met de verkregen schalen is vervolgens verder geanalyseerd. Daarbij zijn analyse-
technieken gebruikt die in de meeste statistiekboeken zijn terug te vinden. Ze
worden hier niet beschreven; waar nodig wordt wel de betekenis uitgelegd?

4.4 Samenvatting en besluit

In dit hoofdstuk is achtereenvolgens uiteengezet en verantwoord welke methoden
en procedures zijn gebruikt voor het meten van de effecten van het belexperi-
ment met behulp van de spijbelcijfers van de drie onderzoeksscholen en de leer-
lingvragenlijst. Als maten waarmee de spijbelomvang op de drie onderzoeksscho-
len wordt bepaald, zijn a) het spijbelaarpercentage, b) het spijbelaargemiddelde
en c) het schoolgemiddelde ontwikkeld. De effectmaten op grond van de leerling-
vragenlijst zijn de schalen schoolfunctioneren, sociale binding op school, vrijetijds-
locatie, vrijetijdsbesteding buitenshuis en delinquentie.

Naast deze schalen, die de zogenaamde afhankelijke variabelen in het onder-
zoek zijn, is een aantal (onafhankelijke) achtergrondvariabelen van de leerlingen
van belang. Het gaat daarbij om enkele demografische kenmerken, zoals etniciteit
en sociaal-economische status, en twee schoolkenmerken, te weten schooltype
(LBO/IBO) en leerjaar. Zij kunnen niet door de experimenten worden beïn-
vloed, maar kunnen op hun beurt eventueel wel invloed hebben op de effecten
van de experimenten. In het volgende hoofdstuk wordt daarom, voorafgaand aan
de resultaten van de metingen met behulp van de spijbelcomputer (hoofdstuk 6)
en de leerlingvragenlijst (hoofdstuk 7), een beeld gegeven van de onderzoeks-
populatie.

38 In dit rapport zijn de resultaten van de gebruikte F- en T-toetsen voorzichtig geïntepre-
teerd, omdat aan een aantal assumpties van deze toetsen niet is voldaan. Voorbeelden
van deze assumpties zijn normaliteit, aselecte streekproef, homogeniteit van varianties
en gelijke aantallen waarnemingen per groep.
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5 Beschrijving van de steekproeven

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de onderzoekspopulatie op
een aantal (onafhankelijke) achtergrondvariabelen, te weten etniciteit, sociaal-
economische status, schooltype en leerjaar.

Enerzijds worden met behulp daarvan de drie onderzoeksscholen met elkaar
vergeleken met als doel de onderlinge vergelijkbaarheid vast te stellen. In het
Scholenexperiment gaat het er immers om dat verschillende scholen verschillende
`behandelingen' (experimenten) krijgen om door vergelijking van de scholen de
effecten van die behandelingen te kunnen vaststellen. Dit kan eenvoudiger naar-
mate de scholen van oorsprong minder van elkaar verschillen. Oorspronkelijke
verschillen op de achtergrondvariabelen kunnen namelijk een zelfstandige in-
vloed, los van de experimenten, hebben op de door deze experimenten bewerk-
stelligde veranderingen.

Anderzijds worden de achtergrondvariabelen met elkaar in verband gebracht,
hetgeen resulteert in een plaatsbepaling van verschillende te onderscheiden sub-
groepen.

5.2 Vergelijkbaarheid van de steekproeven

In paragraaf 4.3.2 zijn naast de wijze van steekproeftrekking ook enkele proble-
men daarbij aan de orde gekomen, te weten de uitval, het ontbreken van de
tweede controleschool ten tijde van de nulmeting en het ontbreken van het vier-
de leerjaar in de steekproef van de eerste effectmeting. Met name deze proble-
men impliceren dat voor een zo volledig mogelijk beeld van de onderzoekspopu-
latie de tweede effectmeting de aangewezen meting is om de beschrijving op te
baseren.

Daarbij dringt de vraag zich op naar de onderlinge vergelijkbaarheid van de
steekproeven per school. Weliswaar was de verwachting dat door het aanwijzen
als respondent van de helft van de leerlingpopulatie (zie paragraaf 4.3.2) de re-
presentativiteit en de onderlinge vergelijkbaarheid van de steekproeven per
school bevorderd zou worden, maar de geconstateerde uitval zou daarvoor een
bedreiging kunnen vormen.

Om nu te kunnen bepalen of de steekproef van de tweede effectmeting als uit-
gangspunt voor een beschrijving van de onderzoekspopulatie mag dienen, zijn per
school de steekproeven van de nulmeting, de eerste en de tweede effectmeting
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met elkaar vergeleken op de achtergrondvariabelen etniciteit, sociaal-economische
status, schooltype en leerjaar.

Op grond van deze vergelijking moet geconcludeerd worden dat de steekproe-
ven van de experimentele school en de tweede controleschool op alle vier de ge-
noemde achtergrondvariabelen (per school) niet significant van elkaar verschillen.
Voor de eerste controleschool is dit het geval voor de achtergrondvariabelen
sociaal-economische status en leerjaar. Voor de achtergrondvariabelen schooltype
(X2=7,11; df = 2; p=0,03) en etniciteit (X2=6,48; df = 2; p=0,04) bestaan er wel
significante verschillen tussen de steekproeven van de eerste controleschool. Ten
opzichte van de twee effectmetingen kwamen in de nulmeting meer LBO-leerlin-
gen en meer Nederlandse leerlingen voor.

Op grond van het totaalbeeld wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de steek-
proeven over de drie eerste metingen met de leerlingvragenlijst per school aan el-
kaar gelijk zijn. Wanneer dit relevant lijkt te zijn voor een eventuele alternatieve
verklaring voor gevonden effecten of het ontbreken daarvan, wordt teruggekomen
op de relatieve instabiliteit van de steekproeven van de eerste controleschool.

In de paragrafen 5.3 en 5.4 wordt een beschrijving van onderzoekspopulatie
gegeven aan de hand van de steekproef van de tweede effectmeting op de achter-
grondvariabelen etniciteit, sociaal-economische status (SES), schooltype en leer-
jaar.40 Deze betreft alle vier de leerjaren van de drie onderzoeksscholen. De
vrouwelijke leerlingen en de MAVO-gediplomeerden zijn hierin niet opgenomen
(zie paragraaf 3.3).

5.3 Beschrijving van de steekproef naar school

De totale steekproef van de tweede effectmeting met behulp van de leerlingvra-
genlijst bestaat uit 579 jongens, die geen van allen een MAVO-diploma hebben.
Hun verdeling over de experimentele school, de eerste controleschool en de
tweede controleschool is achtereenvolgens 38,2% (221), 26,1% (151) en 35,8%
(207). Op de demografische kenmerken etniciteit en sociaal-economische status
scoren zij als volgt.

39 In verband met het ontbreken van het vierde leerjaar in de steekproef van de eerste ef-
fectmeting zijn voor de variabele `leerjaar' alleen de nulmeting en de tweede effectme-
ting met elkaar vergeleken; daarnaast kwamen voor de tweede controleschool alleen de
steekproeven van de eerste en de tweede effectmeting in aanmerking voor vergelijking.

40 De SES wordt in verdere analyses niet opgenomen vanwege de relatieve homogeniteit
van de onderzoekspopulatie op deze variabele.
Voor SES wordt het groepsgemiddelde op de met HOMALS geconstrueerde SES-
schaal genomen; deze loopt van -6,11 tot 3,09.
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Tabel 4: De geïnterviewde leerlingen naar etniciteit en sociaal-economische status, in %

exp. school 10 contr.school 2` contr.school totaal
(N=221) (N=151) (N=207) (N=579)

etniciteit
Nederlands 80,5 53,6 83,1 74,4
allochtoon 19,5 46,4 16,9 25,6

SES
gemiddelde score 0,014 0,034 0,635 0,241

Voor beide demografische kenmerken zijn significante verschillen tussen de
(steekproeven van de) scholen geconstateerd. Dat wil zeggen dat er een systema-
tische relatie bestaat tussen de scholen en de variabelen etniciteit (X2=46,80; df=
2; p<0,01) en sociaal-economische status (F=9,51; df=2; p<0,01). Op de eerste
controleschool zitten veel meer allochtone leerlingen dan op de beide andere
scholen. Zij maken bijna de helft van de steekproef uit. Daarnaast hebben de
leerlingen van de tweede controleschool gemiddeld een hogere sociaal-economi-
sche achtergrond dan die van de beide andere scholen.

Op de schoolkenmerken schooltype en leerjaar scoren de 579 leerlingen uit de
steekproef van de tweede effectmeting als volgt.

Tabel 5: De geïnterviewde leerlingen naar schooltype en leerjaar, in %

exp. school 1` contr.school 2` contr.school totaal
(N=221) (N=151) (N=207) (N=579)

schooltype
LBO 60,2 61,6 79,2 67,4
IBO 39,8 38,4 20,8 32,6

leerjaar
1 16,7 19,2 21,3 19,0
2 23,5 23,8 30,0 25,9
3 24,9 25,2 28,0 26,1
4 34,8 31,8 20,8 29,0

Met betrekking tot deze schoolkenmerken bestaat er alleen voor de variabele
schooltype een significant verschil tussen de scholen (X2=49,29; df=2; p<0,01).
Op de tweede controleschool zitten veel meer LBO-leerlingen (of: veel minder
IBO-leerlingen) dan op de beide andere scholen. De verdeling van de leerlingen
over de verschillende leerjaren is op alle drie de onderzoeksscholen globaal de-
zelfde.

5.4 Beschrijving van de steekproef naar subgroepen

Uitgaande van bepaalde leerlingkenmerken zijn op drie variabelen leerlingsub-
groepen te onderscheiden, namelijk naar etniciteit, schooltype en leerjaar. Aller-
eerst is er tussen Nederlandse en allochtone leerlingen zonder meer sprake van
een cultuurverschil. Daarnaast wordt er, zoals in hoofdstuk 3 aan de orde kwam,
een pedagogisch en didactisch onderscheid gemaakt tussen de schooltypen LBO
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en IBO. Niet alleen zitten de leerlingen van deze schooltypen in verschillende
klassen, ook zou er sprake zijn van verschillen in denk- en leerstructuur tussen
deze leerlingen. Ten slotte is er wellicht sprake van groepskenmerken voor de
verschillende leerjaren.

In deze paragraaf worden eventuele groepskenmerken van Nederlandse resp.
allochtone leerlingen en LBO- resp. IBO-leerlingen op de overige achtergrond-
variabelen onderzocht. (In hoofdstuk 7 gebeurt dat, alsmede voor de subgroepen
onderscheiden naar leerjaar, voor de afhankelijke variabelen, zoals schoolfunctio-
neren en delinquentie.)

Tabel 6: De Nederlandse resp. de allochtone leerlingen naar schooltype en sociaal-econo-
mische status, in %

Ned. leerlingen allochtonen totaal
(N=431) (N=148) (N=579)

schooltype
LBO 72,9 51,4 67,4
IBO 27,1 48,6 32,6

SES
gemiddelde score 0,350 -0,078 0,241

Voor beide achtergrondvariabelen zijn significante verschillen tussen de Neder-
landse en de allochtone leerlingen gevonden. Er zitten systematisch meer alloch-
tone leerlingen op het IBO (X2=22,20; df=1; p<0,01) en ook hebben zij een
lagere sociaal-economische status dan de Nederlandse leerlingen (F= 7,57; df =1;
p < 0,01).

Tabel 7: De LBO- resp. IBO-leerlingen naar sociaal-economische status, in %

LBO-leerlingen IBO-leerlingen totaal
(N=390) (N=189) (N=579)

SES gemiddelde score 0,420 -0,129 0,241

Naast het verschil voor etniciteit (zie tabel 6) is ook voor het demografisch ken-
merk sociaal-economische status een significant verschil tussen de schooltypen ge-
vonden. De IBO-leerlingen hebben een lagere sociaal-economische status dan de
LBO-leerlingen (F = 14,49; df =1; p < 0,01).

5.5 Samenvatting en besluit

In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre de steekproeven van de drie onder-
zoeksscholen met elkaar vergelijkbaar zijn op enkele van belang geachte achter-
grondgegevens (etniciteit, sociaal-economische status, schooltype en leerjaar).
Hoe beter de vergelijkbaarheid, hoe geringer de kans op een zelfstandige invloed
van eventuele verschillen op de resultaten van de experimenten. Voordat de
vraag naar de onderlinge vergelijkbaarheid kon worden beantwoord, diende ech-
ter te worden vastgesteld in hoeverre de steekproeven voor de verschillende me-
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tingen per school aan elkaar gelijk waren. Slechts wanneer dat het geval zou zijn,
kon een algemene beschrijving van de onderzoekspopulatie gegeven worden.
Daarnaast is in dit hoofdstuk gezocht naar eventuele kenmerken van leerlingsub-
groepen, onderscheiden naar de genoemde achtergrondvariabelen.

Geconcludeerd kon worden dat de steekproeven voor de verschillende metin-
gen (nulmeting, eerste en tweede effectmeting) in belangrijke mate met elkaar
overeenkwamen. Daarom kon een van de metingen als uitgangspunt worden
genomen voor de beschrijving van de onderzoekspopulatie naar school en naar
leerlingsubgroepen. De volgende significante verschillen en verbanden zijn gecon-
stateerd:
1. Op de eerste controleschool zitten meer allochtone leerfingen dan op de experi-

mentele school en de tweede controleschool.
2. De leerlingen van de tweede controleschool hebben gemiddeld een hogere so-

ciaal-economische status ten opzichte van de leerlingen van de beide andere
scholen.

3. Op de tweede controleschool zitten minderIBO-leerlingen dan op de experimen-
tele school en de eerste controleschool.

4. Er zitten relatief veel allochtone leerlingen in het IBO.
5. Ten opzichte van de LBO-leerlingen hebben die van het IBO een gemiddeld

lagere sociaal-economische status.
6. Ten opzichte van de Nederlandse leerlingen hebben de allochtone leerlingen

een gemiddeld lagere sociaal-economische status.

Deze relaties doen vermoeden dat de achtergrondvariabelen etniciteit, school en
schooltype samenhangen met SES. Variantie-analyse heeft uitgewezen dat de
gevonden verschillen in SES verklaard kunnen worden door de variabelen school
(F = 5,65; p = 0,004) en schooltype (F = 10,34; p = 0,001); etniciteit blijkt slechts een
kleine bijdrage te leveren aan deze verklaring. De leerlingen van de tweede con-
troleschool hebben een hogere sociaal-economische status dan die van de beide
andere scholen evenals de LBO-leerlingen ten opzichte van de IBO-leerlingen.
Daarnaast is er sprake van een interactie tussen school en schooltype: de LBO-
leerlingen van de tweede controleschool hebben een (veel) hogere gemiddelde
SES dan de LBO-leerlingen van de beide andere scholen; daarnaast hebben de
IBO-leerlingen van de tweede controleschool een lagere SES dan de IBO-leerlin-
gen van de beide andere scholen. Dit betekent dat het verschil tussen de sociaal-
economische status van de LBO-leerlingen en die van de IBO-leerlingen op de
tweede controleschool groter is dan dat op de beide andere scholen.

Tabel 8: De gemiddelden voor SES voor scholen en schooltypen

exp. school 1` contr.school 2e contr.school

LBO
IBO

0,11
0,14

(133)
(88)

0,08
-0,05

(93)
(58)

0,86
-0,22

(164)
(43)

De proportie verklaarde variantie is 7%, hetgeen betekent dat aan de gevonden
verschillen niet veel waarde moet worden gehecht. De drie onderzoeksscholen
zijn met andere woorden op de onderzochte achtergrondvariabelen redelijk ver-
gelijkbaar.
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6 Effecten van het belexperiment volgens de
spijbelcomputer

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de spijbelgegevens van de drie onderzoeksscholen over
(gedeelten van) de perioden november 1986-mei 1987 en september 1987-februari
1988 gepresenteerd met als doel de spijbelomvang in de loop van de tijd te vol-
gen. In het algemeen luidt de verwachting dat deze op de experimentele school
en de eerste controleschool onder invloed van het belexperiment afneemt. De
tweede controleschool heeft de controlefunctie voor dit experiment, hetgeen be-
tekent dat de ontwikkelingen in de spijbelomvang op deze school die op de beide
andere scholen moeten nuanceren.

Naast de beschrijving van de spijbelomvang op de drie scholen en de ontwikke-
ling daarvan in de tijd (paragraaf 6.2) zal ook het spijbelgedrag van de te onder-
scheiden leerlingsubgroepen (LBO-leerlingen versus IBO-leerlingen, Nederlandse
versus allochtone leerlingen en de leerlingen van de verschillende leerjaren) be-
schreven worden (paragraaf 6.3). In paragraaf 6.4 ten slotte zullen de eerste con-
clusies worden getrokken.

6.2 De spijbelomvang

Hoewel op grond van de in paragraaf 4.2.1 genoemde keuzen de spijbelgegevens
van de drie onderzoeksscholen in technische zin volstrekt vergelijkbaar gemaakt
zijn, kunnen hun spijbelmaten vooralsnog niet tegelijk worden gepresenteerd van-
wege de verschillende perioden waarover wordt gerapporteerd. Daarom worden
zij voor de experimentele school en de eerste controleschool enerzijds en de
tweede controleschool anderzijds in aparte tabellen opgevoerd.

6.2.1 De nulperiode (november 1986-februari 1987)

De eerste onderscheiden periode waarover wordt gerapporteerd, is de zogenaam-
de nulperiode. Gedurende deze periode werd het belexperiment (de onmiddel-
lijke en systematische absentiecontrole) niet uitgevoerd; wel werd er reeds met
behulp van de computer geregistreerd. De hier gepresenteerde cijfers betreffen
de zogenaamde nulmeting, oftewel de meting van de situatie rondom het spijbel-
gedrag op de desbetreffende scholen, voordat het belexperiment werd ingevoerd.
Voor deze nulperiode zijn de verschillende spijbelmaten voor de experimentele
school en de eerste controleschool de volgende.
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Tabel 9: De spijbelomvang voor de periode november 1986-februari 1987 op de experi-
mentele school en de eerste controleschool

dagdelen totaal
leerlingen totaal'
aantal spijbelaars
percentage spijbelaars
spijbelaargemiddelde (in dagdelen)
schoolgemiddelde (in dagdelen)

exp. school (sd) 10 contr.sch. (sd)

6053 3681
582 432
538 374

92,4 86,6
11,25 (11,67) 9,84 (12,08)
10,40 (11,61) 8,52 (11,73)

alleen jongens, bovendien leerlingen die de gehele periode op school hebben gezeten

Er is een significant verschil tussen de beide scholen voor het percentage spijbe-
laars (X2=8,79; df=1; p=0,003). Op de experimentele school spijbelde gedurende
de nulperiode een groter percentage spijbelaars dan op de eerste controleschool.
Voor deze periode verschillen de spijbelaargemiddelden van beide scholen echter
niet van elkaar. De spijbelaars waren op beide scholen gemiddeld ongeveer even-
veel ongeoorloofd afwezig. Daarentegen bestaat er voor de nulperiode weer wel
een significant verschil voor het schoolgemiddelde (F=6,42; df=1; p=0,011). De
leerlingen van de experimentele school spijbelden gemiddeld meer dan die op de
eerste controleschool (de proportie verklaarde variantie is 0,3%).

6.2.2 De tweede periode (november 1987 februari 1988)

De resultaten voor de tweede periode, waarin het belexperiment wèl werd uitge-
voerd, zijn de volgende. Ze is vergelijkbaar met de nulperiode, omdat zij dezelfde
vier maanden (van het daarop volgende schooljaar) betreft. Hiermee wordt ge-
corrigeerd voor zogenaamde seizoensinvloeden (zie paragraaf 4.2.2).

Tabel 10: De spijbelomvang voor de periode november 1987-februari 1988 voor de expe-
rimentele school en de eerste controleschool

exp. schoool (sd) 1` contr.sch. (sd)

dagdelen totaal 2024 1012
leerlingen totaal' 527 369
aantal spijbelaars 320 210
percentage spijbelaars 60,7 56,9
spijbelaargemiddelde (in dagdelen) 6,32 (8,65) 4,81 (6,24)
schoolgemiddelde (in dagdelen) 3,84 (7,41) 2,74 (5,27)

* alleen jongens, bovendien leerlingen die de gehele periode op school hebben gezeten

De overeenkomsten en verschillen tussen de experimentele school en de eerste
controleschool met betrekking tot de drie onderscheiden spijbelmaten zijn als
volgt gewijzigd voor de tweede periode (november 1987-februari 1988), waarin
het belexperiment wel werd uitgevoerd. In tegenstelling tot de nulperiode bestaat
er nu geen significant verschil meer tussen de twee scholen voor het percentage
spijbelaars (X2=1.15; df=1; n.s.). Daarentegen, maar eveneens in tegenstelling tot
de nulperiode bestaat er wel een significant verschil tussen de spijbelaargemiddel-
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den. Op de experimentele school waren de spijbelaars gemiddeld meer ongeoor-
loofd afwezig dan die op de eerste controleschool (t=2,33; p=0,02). Overeen-
komstig de nulperiode verschillen voor de tweede periode de schoolgemiddelden
significant van elkaar (F = 5,99; df =1; p = 0,015). De leerlingen van de experimen-
tele school spijbelden gemiddeld meer dan die van de eerste controleschool. (De
proportie verklaarde variantie is 0,7%.)

6.2.3 De tweede controleschool

Alvorens een vergelijking te maken tussen nulperiode (geen belexperiment) en
tweede periode (wel belexperiment) voor de experimentele school en de eerste
controleschool, wordt nu, met behulp van de gegevens over de tweede controle-
school, eerst gecontroleerd voor het `normale' verloop van het spijbelgedrag
gedurende de desbetreffende schooljaren. Zoals vermeld in paragraaf 4.2.2 is de
spijbelomvang op deze school gemeten voor de verschillende jaarhelften tussen
de schoolvakanties, namelijk tussen de zomer- en de kerstvakantie van 1986, tus-
sen de kerstvakantie van 1986 en de zomervakantie van 1987 en tussen de zomer-
en de kerstvakantie van 1987 (tabel 11).

Tabel 11: De spijbelomvang voor de perioden zomer-kerst 1986, kerst 1986-zomer 1987,
zomer-kerst 1987 voor de tweede controleschool

zomer-kerst
1986

kerst 1986-
zomer 1987

zomer-kerst
1987

percentage spijbelaars 22,2 40,7 20,9
spijbelaargemiddelde (in dagdelen) 4,88 8,02 4,46
schoolgemiddelde (in dagdelen) 1,08 3,26 0,93

Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat op de tweede controleschool de
spijbelomvang enerzijds toenam in de loop van het schooljaar, maar anderzijds,
wanneer dezelfde schooljaarhelften van opeenvolgende schooljaren met elkaar
vergeleken worden, door de tijd stabiel was. Met andere woorden, in het alge-
meen was er geen sprake van een terugloop dan wel een toename van het spijbel-
gedrag over (de eerste helft van) de schooljaren (t=0,38; n.s.).

6.2.4 Nulperiode versus tweede periode: effecten van het belexpetiment

Voor de experimentele school en de eerste controleschool bestaan echter voor
alle drie de spijbelmaten grote verschillen tussen de vergelijkbare, geëvalueerde
perioden van de opeenvolgende schooljaren (tabel 12). De cijfers voor de tweede
periode (wel belexperiment) zijn veel lager dan die voor de nulperiode (geen bel-
experiment).

Op beide scholen is het percentage spijbelaars evenveel teruggebracht, namelijk
tot ongeveer twee derde van het oorspronkelijke percentage. Het spijbelaarge-
middelde op de experimentele school is afgenomen met 43,8%; dat op de eerste
controleschool is gehalveerd ten opzichte van het oorspronkelijke niveau. Dat be-
tekent dat die leerlingen die, ondanks het belexperiment, hun spijbelgedrag voort-
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zetten, wel voor ongeveer de helft minder zijn gaan spijbelen. Op beide scholen
is dientengevolge het schoolgemiddelde tot ongeveer een derde teruggebracht.
Deze reductie van het gemiddelde aantal gespijbelde dagdelen was significant-
voor de leerlingen van zowel de experimentele school (F = 122,92; df =1; p = 0,000)
als de controleschool (F=76,49; df=1; p=0,000).

Tabel 12: De spijbelomvang voor de perioden november 1986-februari 1987 en november
1987-februari 1988 voor de experimentele school en de eerste controleschool

nulperiode tweede periode afname %

experimentele school:
percentage spijbelaars 92,4 60,7 34,3
spijbelaargemiddelde (in dagdelen) 11,25 6,32 43,8
schoolgemiddelde (in dagdelen) 10,40 3,84 63,1

eerste controleschool:
percentage spijbelaars 86,6 56,9 34,3
spijbelaargemiddelde (in dagdelen) 9,84 4,81 51,1
schoolgemiddelde (in dagdelen) 8,52 2,74 67,8

Omdat met behulp van de tweede controleschool is gecontroleerd voor `tijdgeest'
en stabiliteit in de spijbelcijfers is geconstateerd en met de bovenstaande vergelij-
king is gecontroleerd voor seizoensinvloeden, is het aannemelijk dat de geconsta-
teerde verschillen tussen het spijbelgedrag voor en tijdens het belexperiment op
de experimentele school en de eerste controleschool als effecten van dit belexpe-
riment beschouwd mogen worden.

63 Relatie met achtergrondvariabelen

Hieronder wordt de spijbelomvang bekeken voor de verschillende leerlingsub-
groepen, onderscheiden naar etniciteit, schooltype, beroepsrichting, leerjaar en
leeftijd. Het gaat daarbij om leerlingen van de beide scholen waar het belexperi-
ment is uitgevoerd, namelijk leerlingen van de experimentele school en de eerste
controleschool. `School' is daarbij als onafhankelijke variabele opgenomen. Geke-
ken is naar zowel hoofdeffecten van de zes genoemde variabelen op de afhanke-
lijke variabele spijbelgemiddelde (of: spijbelomvang) als naar eventuele interactie-
effecten tussen deze variabelen.42

6.3.1 De nulperiode (november 1986-febniari 1987)

Hoofdeffecten (p<0,05)
Er is een hoofdeffect voor nationaliteit: de Marokkaanse (12,07; N=108) en de
Turkse leerlingen (11,08; N=51) spijbelden gedurende de nulperiode gemiddeld
meer dan de Nederlandse leerlingen (9,22; N=833). (De proportie verklaarde va-

42 De hoofdeffecten voor school zijn reeds in paragraaf 6.2 aan de orde gekomen. Hier
worden alleen nog eventuele interactie-effecten met school vermeld.
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riantie is 0,7%.) Tussen de schooltypen is er géén significant verschil voor de spij-
belomvang. De (661) LTO-leerlingen waren gedurende de nulperiode gemiddeld
9,15 dagdelen ongeoorloofd afwezig; de (353) ITO-leerlingen 10,43 dagdelen.

Tussen de subgroepen leerlingen onderscheiden naar beroepsrichting is weer wèl
een significant verschil gevonden. Uit tabel 13 blijkt dat met name de leerlingen
die voor mechanische techniek hebben gekozen, gemiddeld meer gespijbeld heb-
ben. (De proportie verklaarde variantie is 3,9%.)

Tabel 13: De spijbelgemiddelden naar beroepsrichting voor de nulperiode

gemiddelde N

bouwtechniek 9,23 78
consumptieve techniek 9,24 229
elektrotechniek 8,43 111
mechanische techniek 14,59 128
motorvoertuigentechniek 9,48 46

Ook voor de achtergrondvariabele leerjaar is er een hoofdeffect op het spijbelge-
middelde. Uit tabel 14 blijkt dat de leerlingen in de hogere leerjaren meer spij-
belden dan die in de lagere leerjaren. (De proportie verklaarde variantie is
1,1%.)

Tabel 14: De spijbelgemiddelden naar leerjaar voor de nulperiode

gemiddelde N

eerste 7,13 175
tweede 9,41 232
derde 10,16 307
vierde 10,61 301

Wanneer in plaats van naar de achtergrondvariabele leerjaar naar de leeftijd van
de leerlingen wordt gekeken, blijken de verschillen in spijbelgemiddelde tussen de
verschillende subgroepen nog groter en duidelijker (zie tabel 15). Vooral de leer-
lingen uit de oudste leeftijdscategorie waren veel ongeoorloofd afwezig. (De pro-
portie verklaarde variantie is 5,4%.)

Tabel 15: De spijbelgemiddelden naar leeftijd voor de nulperiode

gemiddelde N

12 jaar 6,82 147
13 jaar 7,65 203
14 jaar 7,46 239
15 jaar 11,99 206
16 jaar 12,71 161
17 jaar en ouder 15,12 58
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Interactie-effecten (p<0,05)
Er zijn drie interactie-effecten geconstateerd voor de variabele leerjaar, namelijk
met etniciteit, schooltype en beroepsrichting. Het vierde geconstateerde interac-
tie-effect voor de nulperiode bestaat tussen schooltype en leeftijd.

Het hierboven geconstateerde effect voor leerjaar, namelijk dat de leerlingen
meer gaan spijbelen naarmate zij in hun schoolloopbaan vorderen, gaat niet op
voor alle etnische groepen. In tabel 16 komt tot uitdrukking dat het spijbelgedrag
van de Marokkaanse en de Turkse leerling na het derde leerjaar daalt. Daarnaast
is het zo dat waar het bij de Nederlandse leerlingen gaat om een geleidelijke stij-
ging in de loop van de schooljaren, er bij de allochtone leerlingen sprake is van
sprongsgewijze stijgingen, al treden die bij de Turkse leerlingen later op dan bij
de Marokkaanse. (De proportie verklaarde variantie is 3,6%.)

Tabel 16: De spijbelgemiddelden naar nationaliteit en leerjaar

eerste tweede derde vierde

Nederlands
Marokkaans
Turks

7,52
6,06
5,50

(126)
(31)
(8)

8,88
12,90
5,80

(177)
(39)
(10)

9,00
19,73
15,00

(261)
(22)
(18)

10,45
11,19
12,87

(269)
(16)
(15)

Evenmin gaat het geconstateerde effect voor leerjaar op voor beide schooltypen
(tabel 17). In het eerste leerjaar spijbelden de LTO-leerlingen meer dan de ITO-
leerlingen, terwijl het omgekeerde geval voor de overige, hogere leerjaren gold.
Bovendien geldt voor beide schooltypen afzonderlijk dat de trend dat de leerlin-
gen in de loop van hun schoolcarrière meer gaan spijbelen, doorbroken wordt,
voor het LBO in de derde klas en voor het IBO in de vierde klas. (De proportie
verklaarde variantie is 3%.)

Tabel 17: De spijbelgemiddelden naar schooltype en leerjaar

eerste tweede derde vierde

LBO 8,69 (109) 9,21 (134) 8,50 (201) 9,96 (217)
IBO 4,55 (66) 9,69 (98) 13,30 (106) 12,30 (83)

Ook voor niet alle beroepsrichtingen, waarvoor gekozen is in de bovenbouw, geldt
dat er het meest wordt gespijbeld in het vierde leesjaar (tabel 18). Dit is alleen
het geval voor de afdelingen consumptieve technieken en elektrotechniek. (De
verklaarde variantie is 6,4%.)

Tabel 18: De spijbelgemiddelden naar leerjaar en beroepsrichting

bouw consumptief elektro mechanisch motorvoert.

derde 9,91 (45) 8,12 (116) 6,05 (57) 16,65 (65) 12,63 (24)
vierde 8,30 (33) 10,39 (113) 10,94 (54) 12,48 (63) 6,05 (22)
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Het laatste geconstateerde interactie-effect voor de nulperiode bestaat tussen de
variabelen leeftijd en schooltype. De eerder geconstateerde trend, namelijk dat de
leerlingen meer spijbelen naarmate ze ouder worden, gaat op voor het IBO maar
niet voor het LBO, al geldt in grote lijnen ook voor dit schooltype dat de oudere
leerlingen meer spijbelen dan de jongere (tabel 19). (De proportie verklaarde
variantie is 6,8%.)

Tabel 19: De spijbelgemiddelden naar leeftijd en schooltype

12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar e.o.

LBO
IBO

6,96
6,44

(108)
(39)

8,02
6,99

(129)
(74)

7,19
7,95

(154)
(85)

12,04
11,90

(129)
(77)

10,32
17,09

(104)
(57)

14,32
16,52

(37)
(21)

6.3.2 De tweede periode (november 1987 februari 1988)

Hoofdeffecten (p<0,01)
Waren er voor de eerste geëvalueerde periode hoofdeffecten voor, naast `school'
(zie tabel 19), vier van de andere vijf onderzochte variabelen, voor de tweede
periode is dat aantal gereduceerd tot, naast `school' (zie tabel 10), nul. Dat bete-
kent dat er voor de tweede geëvalueerde periode, waarin het belexperiment wel
plaatsvond, geen onderscheid meer gemaakt kan worden in het spijbelgedrag van
subgroepen leerlingen onderscheiden naar achtergrondvariabelen. Met andere
woorden, de Nederlandse leerlingen spijbelden niet significant meer dan de al-
lochtone leerlingen, de leerlingen die voor verschillende beroepsrichtingen geko-
zen hadden vertoonden een zelfde spijbelgedrag, de leerlingen uit de verschillen-
de leerjaren spijbelden op een zelfde niveau en ook bestond er voor de tweede
geëvalueerde periode geen significant verschil meer tussen leerlingen van ver-
schillende leeftijden. Daarnaast bestond er, net als voor de nulperiode, geen ver-
schil in spijbelgedrag tussen de leerlingen van de twee schooltypen.

Interactie-effecten (p <0.05)
Het enige interactie-effect dat voor de tweede geëvalueerde periode is gevonden,
bestaat tussen de variabelen school en schooltype. Op de experimentele school
spijbelden, gelijk aan de algemene trend, de leerlingen van het LBO nagenoeg
evenveel als de leerlingen van het IBO; op de eerste controleschool spijbelden de
IBO-leerlingen bijna twee maal zoveel als de LBO-leerlingen (tabel 20). (De pro-
portie verklaarde variantie is 1,3%.)

Tabel 20: De spijbelgemiddelden naar school en schooltype

LBO IBO

experimentele school 3,91 (332) 3,71 (195)
eerste controleschool 2,15 (241) 3,85 (128)
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6.3.3 Nulperiode versus tweede periode: effecten van het belexperiment

In paragraaf 6.2 is de spijbelomvang, gedefinieerd naar de maten `spijbelaarper-
centage', 'spijbelaargemiddelde' en `schoolgemiddelde', besproken voor zowel de
nulperiode als de tweede geëvalueerde periode (effectmeting). Hieruit kwam
naar voren dat op de beide scholen waarop het belexperiment plaatsvond, de
spijbelomvang op alle drie de maten (drastisch) was gedaald. Daartoe was een
vergelijking gemaakt tussen de perioden november 1986-februari 1987, waarin er
wel met behulp van de spijbelcomputer werd geregistreerd, maar niet gecontro-
leerd, en een vergelijkbare periode een schooljaar later (november 1987-februari
1988), waarin het belexperiment als zodanig werd uitgevoerd. Wanneer nu een
zelfde vergelijking wordt gemaakt voor de spijbelgemiddelden van de leerling-
subgroepen, onderscheiden naar de onderzochte achtergrondvariabelen, komt
hetzelfde beeld naar voren. Voor alle onderscheiden subgroepen, naar school,
nationaliteit, schooltype, beroepsrichting, leerjaar en leeftijd, bestaat er een signi-
ficant verschil (p<0,000) in spijbelgedrag tussen de nulperiode (zonder belexpe-
riment) en de tweede geëvalueerde periode (met belexperiment). In tabel 21
staan de groepsgemiddelden voor de twee genoemde perioden.

Tabel 21: De spijbelgemiddelden naar leerlingsubgroep en periode

nulperiode tweede periode

nationaliteit
Nederlands 9,22 (833) 3,44 (714)
Marokkaans 12,07 (108) 3,42 (108)
Turks 11,08 (51) 1,96 (49)

schooltype
LBO 9,15 (661) 3,17 (573)
IBO 10,43 (353) 3,77 (323)

beroepsrichting
bouwtechniek 9,23 (78) 3,44 (84)
consumptieve techniek 9,24 (229) 3,76 (201)
elektrotechniek 8,43 (111) 2,95 (101)
mechanische techniek 14,59 (128) 3,35 (106)
motorvoertuigentechniek 9,48 (46) 3,00 (33)

leerjaar
1 7,13 (175) 3,46 (160)
2 9,41 (232) 3,37 (200)
3 10,16 (307) 3,62 (247)
4 10,61 (300) 3,15 (289)

leeftijd
12 6,82 (147) 2,73 (147)
13 7,65 (203) 2,98 (141)
14 7,46 (239) 3,24 (213)
15 11,99 (206) 3,69 (216)
16 12,71 (161) 4,33 (109)
>17 15,12 (58) 3,59 (70)
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6.4 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is gekeken naar de spijbelcijfers uit de spijbelcomputers van de
experimentele school en de eerste controleschool. Daarbij is een vergelijking ge-
maakt tussen de zogenaamde nulperiode, waarin het belexperiment niet werd uit-
gevoerd, en een zelfde periode in het daarop volgende jaar, waarin het belexperi-
ment wel werd uitgevoerd. Aldus is gecontroleerd voor eventuele seizoensinvloe-
den. Voor beide scholen geldt dat er op alle drie de onderscheiden maten voor
de spijbelomvang sprake is van een forse teruggang. Het percentage spijbelaars is
met een derde teruggelopen, de spijbelaars die hun spijbelgedrag ook tijdens het
belexperiment continueren, doen dat nog voor de helft van de tijd die zij oor-
spronkelijk ongeoorloofd afwezig waren en de tijd die de gemiddelde leerling
spijbelde, is tot een derde van het oorspronkelijke niveau teruggebracht. Op de
tweede controleschool echter, waarop het belexperiment niet is uitgevoerd, bleef
de spijbelomvang door de tijd heen stabiel. Hierdoor wordt het aannemelijk dat
het bij de geconstateerde verschillen voor de experimentele school en de eerste
controleschool gaat om effecten van het belexperiment.

Daarnaast is gekeken naar het spijbelgedrag van de verschillende leerlingsub-
groepen, onderscheiden naar enkele achtergrondvariabelen. Conform het algeme-
ne resultaat is ook het spijbelgedrag van alle onderzochte subgroepen flink terug-
gelopen. Daarbij is een belangrijk resultaat dat ten tijde van de uitvoering van
het belexperiment er geen onderscheid meer is in het spijbelgedrag van de ver-
schillende subgroepen, in tegenstelling tot de nulperiode. Dit wordt wellicht ver-
klaard door het feit dat door het belexperiment alle leerlingen een zelfde 'behan-
deling' krijgen (onmiddellijk, systematisch en door een en dezelfde persoon) als
reactie op hun spijbelgedrag.
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7 Nulmeting en twee effectmetingen volgens de
leerlingvragenlijst

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de eerste, tweede en derde afname van
de leerlingvragenlijst besproken. Deze vragenlijstronden vonden achtereenvolgens
plaats in januari 1987 ('nulmeting'), juni 1987 ('eerste effectmeting') en januari
1988 ('tweede effectmeting') en betroffen de verzameling van self-reportgegevens
over het daaraan voorafgaande halve schooljaar. Voor de nulmeting en de tweede
effectmeting betrof dit de periode vanaf het begin van het schooljaar tot aan het
begin van de kerstvakantie en voor de eerste effectmeting de periode vanaf het
einde van de kerstvakantie tot aan het moment van afname in juni. De nulmeting
vond plaats op de experimentele school en op de eerste controleschool en betrof
de vier leerjaren van deze scholen. De eerste en tweede effectmeting vonden
plaats op alle drie de scholen. Aan de eerste effectmeting namen slechts leerlin-
gen van de eerste drie leerjaren deel, terwijl de tweede effectmeting opnieuw ge-
gevens van leerlingen van alle vier leerjaren betrof.

Voor elke meting werden de door de leerlingen gerapporteerde gegevens om-
gezet in gemiddelde scores op de schalen 'schoolfunctioneren', 'sociale binding
met school', 'vrijetijdslocatie', 'vrijetijdsbesteding buitenshuis' en 'delinquentie .
Een hoge score op de schaal schoolfunctioneren betekent dat de leerlingen ge-
middeld hun huiswerk maken, niet blijven zitten, niet de klas worden uitgestuurd
en niet spijbelen. Een hoge score op de schaal sociale binding met school bete-
kent dat de leerlingen gemiddeld goed met docenten en medeleerlingen kunnen
opschieten en het belangrijk vinden hoe deze over hem of haar denken. Een ho-
ge score op de schaal vrijetijdslocatie duidt erop dat de leerlingen gemiddeld hun
vrije tijd thuis doorbrengen en hun vrienden en vriendinnen voornamelijk van
school kennen. Een hoge score op de schaal vrijetijdsbesteding buitenshuis bete-
kent dat, als de leerlingen hun vrije tijd buitenshuis doorbrengen, zij dit voor-
namelijk op straat, in het café of in de disco doen. Een lage score op deze schaal
betekent dat de buitenshuis doorgebrachte vrije tijd door de leerlingen voorna-
melijk in sport- of hobbyverband wordt ingevuld. De schaal delinquentie geeft het
aantal verschillende soorten delicten dat gemiddeld door de leerlingen werd ge-
rapporteerd.

44 De constructie van deze schalen op basis van de beantwoording van de vragen van de
leerlingvragenlijst is besproken in hoofdstuk 4 en in Bijlage 5. De onder- en bovengren-
zen van de schaalscores per meting staan vermeld in Bijlage 6.
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Voor elke meting werd door middel van variantie-analyse onderzoek verricht
naar mogelijke hoofdeffecten van de variabelen school (experimentele school,
eerste controleschool, tweede controleschool), schooltype (LBO, IBO), etniciteit
(Nederlands, Turks, Marokkaans, anders) en leerjaar (1, 2, 3, 4) op de gemiddel-
de schaalscores en naar tweeweg-interactie-effecten tussen deze variabelen.
Voorts werd gekeken naar de samenhang tussen de schalen (correlaties) en werd
vastgesteld of en in hoeverre de delinquentiescore kan worden voorspeld op basis
van de overige schaalscores (multipele regressie-analyse).

Zoals in hoofdstuk 4 al werd besproken, is het voor de ev%Lluatie van het bel-
experiment geboden een vergelijking te maken tussen de gemiddelde schaalscores
op de nulmeting (september 1986-december 1986) en die op de tweede effectme-
ting (september 1987-december 1987). De gegevens van deze vragenlijstronden en
de analyse van deze gegevens (zie boven) zullen in de paragrafen 7.2 en 7.4 dan
ook uitvoerig worden beschreven. De leerlingvragenlijstgegevens van de eerste ef-
fectmeting (januari 1987 t/m mei 1987) komen in paragraaf 7.3 in beknopte vorm
aan de orde. Vooralsnog verschaffen deze gegevens ons geen directe informatie
omtrent het effect van het belexperiment (zie hoofdstuk 4). Wel zal een poging
worden gedaan om, indien aanwezig, trends in de ontwikkeling van het (zelf-ge-
rapporteerde) leerlinggedrag te bespreken. Ten slotte worden in paragraaf 7.5 de
effecten van het belexperiment weer uitvoerig aan de orde gesteld.

7.2 Nulmeting

7.2.1 Beschrijving van de steekproef

Aan de eerste vragenlijstronde namen 479 leerlingen deel. Tabel 22 geeft een
overzicht van de verdeling van deze leerlingen over scholen, schooltype, etniciteit
en leerjaar.45

Tabel 22: Verdeling van leerlingen (eerste vragenlijstronde)

school schooltype etniciteit leerjaar

exp. 1` contr. LBO IBO Ned. Mar. Turks and. 1 2 3 4

269 210 304 175 369 58 23 29 91 109 146 133

45 Bij de afname van de leerlingvragenlijst is ten behoeve van de nulmeting en de eerste
en tweede effectmeting van elke schoolklas de helft van de leerlingen als respondent
aangewezen. Hierbij werd de volgende procedure gevolgd: voor de nulmeting werden de
leerlingen die met oneven nummers op de klassenlijsten vermeld stonden, geselecteerd;
voor de eerste effectmeting betrof dit de eerste helft van de op de klassenlijsten ver-
melde leerlingen die met even nummers op de klassenlijsten vermeld stonden.
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7.2.2 Resultaten

Tabel 23 toont de gemiddelde schaalscores per school, per schooltype, per etni-
sche groep en per leerjaar. 46

Tabel 23: De gemiddelde schaalscores per schoof, per schooltype, per ethnische groep en
per leerjaar (eerste vragenlijstronde)

school schooltype ethniciteit leerjaar

exp. 1e ctr. LBO IBO ned. mar. turks and. 1 2 3 4

schoolfunct. 0,00 0,03 -0,15 0,30 -0,10 0,54 0,60 0,58 0,85 0,17 -0,20 -0,46
(N=) (262) (206) (297) (171) (358) (58) (23) (7) (84) (109) (142) (115)

soc. binding -0,04 0,08 -0,05 0,12 -0,05 0,40 0,41 -0,90 0,07 0,12 -0,08 -0,15
op school (269) (210) (304) (175) (369) (58) (23) (7) (91) (109) (146) (115)

vrijetijds- 0,19 -0,12 -0,03 0,20 0,17 -0,37 -0,66 0,61 0,19 -0,16 0,13 -0,03
locatie (269) (210) (304) (175) (369) (58) (23) (7) (91) (109) (146) (115)

vrijetijdsbest. -0,11 0,23 -0,03 0,14 -0,08 0,68 0,12 0,15 0,71 0,29 -0,17 -0,56
buitenshuis (269) (210) (304) (175) (369) (58) (23) (7) (91) (109) (146) (115)

delinquentie 2,03 2,03 2,19 1,75 2,17 1,17 0,78 1,86 1,82 2,06 2,12 2,24
(269) (210) (304) (175) (369) (58) (23) (7) (91) (109) (146) (115)

Schoolfunctioneren 47
De gemiddelde schaalscore van de leerlingen op de experimentele school ver-
schilt niet significant van die van de leerlingen op de eerste controleschool. On-
derscheiden naar schooltype blijken IBO-leerlingen beter te functioneren dan
LBO-leerlingen (t = -0,316; p = 0,002). De proportie verklaarde variantie bedraagt
2,1%.48 Voorts functioneren Nederlandse leerlingen slechter dan Marokkaanse en
Turkse leerlingen (F=4,78, p=0,0027; verklaarde variantie=3,1%). Ten slotte
neemt schoolfunctioneren af met oplopend leerjaar (F=15,50, p<0,0001; ver-
klaarde variantie = 9,4%).

De score van de leerlingen op deze schaal werd mede bepaald door het door
hen gerapporteerde spijbelgedrag (zie Bijlage 4: de leerlingvragenlijst, vraag 43).
Tabel 24 geeft hiervan een overzicht.

46 De gemiddelde schaalscores zijn soms gebaseerd op minder dan 479 individuele scores.
Missing values op variabelen komen voor. Dit is bijvoorbeeld het geval als een leerling
een bepaalde vraag weigerde te beantwoorden.

47 In het vervolg worden de uitkomsten van het onderzoek naar hoofdeffecten steeds ver-
meld. De interactie-effecten worden besproken voor zover deze werden gevonden.

48 De proportie verklaarde variantie geeft een indicatie van de sterkte van het gevonden
verband. In het bovenstaande geval geeft dit getal aan hoeveel procent van de gevon-
den verschillen in schoolfunctioneren is toe te schrijven aan het onderscheid naar
schooltype.
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Tabel 24: Het zelf-gerapporteerde spijbelgedrag van de leerlingen (Ie vragentijstronde)

niet gespijbeld
1 of enige keren gespijbeld (max. 10)
meer dan 10 keer gespijbeld

totaal

exp. school le contr.school totaal
aantal % aantal % aantal %

176
66
27

65,4
24,5
10,0

161
40
9

76,7
19,0
4,3

337
106
36

70,4
22,1

7,5

269 100 210 100 479 100

Sociale binding met school
Er is geen verschil tussen de gemiddelde schaalscores van de leerlingen op beide
scholen, noch zijn er verschillen in sociale binding met school aangetoond tussen
LBO-leerlingen en IBO-leerlingen of tussen eerste-, tweede-, derde- en vierde-
klassers. Daarentegen blijken Marokkaanse en Turkse leerlingen een grotere so-
ciale binding met school te hebben dan Nederlandse leerlingen (F=3,05, p=
0,028; verklaarde variantie=2,0%).

Vrijetijdslocatie
De gemiddelde schaalscore van de leerlingen op de experimentele school ver-
schilt niet significant van die van de leerlingen op de eerste controleschool. Even-
min bestaat er een significant verschil in gemiddelde schaalscore tussen LBO-
leerlingen en IBO-leerlingen, tussen subgroepen leerlingen naar etniciteit, of tus-
sen leerlingen in de diverse leerjaren. Wel werd er een interactie-effect gevonden
tussen school en schooltype: de LBO-leerlingen van de experimentele school
brengen hun vrije tijd gemiddeld vaker binnenshuis door dan de IBO-leerlingen,
terwijl het omgekeerde op de eerste controleschool het geval is (F=4,671, p=
0,031; verklaarde variantie = 1,0%).

Vrijetijdsbesteding buitenshuis
De leerlingen van de eerste controleschool brengen hun buitenshuis bestede vrije
tijd gemiddeld vaker op straat, in het café of in de disco door dan leerlingen van
de experimentele school (t=2,13, p=0,033; verklaarde variantie=1,1%). Er is
geen verschil in wijze van vrijetijdsbesteding buitenshuis tussen subgroepen leer-
lingen onderscheiden naar schooltype. Nederlandse leerlingen brengen hun bui-
tenshuis bestede vrije tijd vaker in sport- of hobbyverband door dan Marokkaan-
se en Turkse leerlingen (F=3,29, p=0,0207; verklaarde variantie=2,1%). Leerlin-
gen uit hogere leerjaren brengen hun buitenshuis bestede vrije tijd vaker op
straat, in het café of in de disco door dan leerlingen uit lagere leerjaren (F=
11,3021, p<0,0001; verklaarde variantie = 6,9%).

Delinquentie
Er is geen verschil in het gemiddelde aantal verschillende soorten delicten dat
door de leerlingen op beide scholen naar eigen zeggen werd gepleegd. Evenmin
is er een significant verschil in gemiddelde schaalscore tussen LBO-leerlingen en
IBO-leerlingen en tussen leerlingen onderscheiden naar leerjaar. Nederlandse
leerlingen plegen volgens eigen opgave gemiddeld een groter aantal verschillende
soorten delicten dan Turkse en Marokkaanse leerlingen (F=5,4648, p<0,001).
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Tabel 25 geeft een overzicht van het door de leerlingen gerapporteerde delin-
quentiegedrag (zie Bijlage 4: de leerlingvragenlijst, vragen 63 t/m 78).

Tabel 25: Het zelf-gerapporteerde delinquentiegedrag van de leerlingen (eerste vragen-
lijstronde); % leerlingen

brandstichting
graffiti
heling
zwart rijden openbaar vervoer
vandalisme t.o.v. de gemeenschap
winkeldiefstal
vechten/mishandeling
winkelfraude
vandalisme t.o.v. persoonlijk eigendom
fietsendiefstal
vandalisme aan school
diefstal van school
bedreiging met wapen
inbraak/insluiping
lastig vallen vrouwen
inbraak in auto

exp. school Ie cont.school totaal
(N=269) (N=210) (N=479)

32,7 33,8 33,2
32,0 21,0 27,1
19,0 23,3 20,9
18,6 15,2 17,1
14,6 17,1 15,7
14,1 14,3 14,2
13,8 14,3 14,0
13,8 13,8 13,8
12,6 10,5 11,7
9,7 12,4 10,9
7,1 5,2 6,3
4,5 7,6 5,8
4,1 6,7 5,2
3,0 2,9 2,9
2,6 3,3 2,9
1,5 1,4 1,5

Opvallend is het grote verschil in de mate waarin de verschillende typen delin-
quente gedragingen worden gerapporteerd. Zo worden naar eigen zeggen de drie
eerstgenoemde delicten door respectievelijk één op de drie leerlingen (brand-
stichting), één op de vier leerlingen (graffiti) en één op de vijf leerlingen (heling)
gepleegd, terwijl de drie laatstgenoemde delicten door minder dan één op de der-
tig leerlingen worden gerapporteerd. 'De leerlingen pleegden naar eigen zeggen
gemiddeld 2,03 verschillende soorten delicten. Nogmaals zij opgemerkt dat deze
cijfers geen informatie verschaffen over de frequentie waarmee deze delicten door
de leerlingen werden gepleegd.

7.2.3 De samenhang tussen de schalen en het voorspellen van delinquent
gedrag

Om een nadere indicatie te verkrijgen van de leerlingkenmerken en de gedrags-
patronen welke samenhangen met delinquent gedrag, zijn correlaties berekend
tussen de schaalscores.

De correlatie tussen de scores op de schalen schoolfunctioneren en delinquen-
tie is het hoogst (r=-0,48). Hoe beter de leerling op school functioneert (hoe
minder hij spijbelt, de klas wordt uitgestuurd of blijft zitten en hoe vaker hij zijn
huiswerk maakt), hoe kleiner het aantal verschillende soorten delicten dat wordt
gepleegd. Een zelfde, doch iets minder sterk verband (r=-0,27), bestaat tussen
vrijetijdslocatie en delinquentie. De leerling die zijn vrije tijd gemiddeld vaker
thuis doorbrengt, zal gemiddeld een kleiner aantal verschillende soorten delicten
plegen. Ditzelfde geldt, zij het in mindere mate (r=-0,17), voor de leerling met
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een grotere sociale binding met school. De uitkomsten van een stapsgewijze re-
gressie-analyse bevestigen dat aan de hand van de scores op de schalen 'school-
functioneren', `vrijetijdslocatie' en `sociale binding met school' het best de delin-
quentiescore kan worden voorspeld (multiple r=0,52). De proportie verklaarde
variantie bedraagt 27,0%. Dit verband geeft aan dat het leerlinggedrag, zoals ge-
meten op deze schalen, vrij sterk samenhangt met het delinquentiegedrag.

Schoolfunctioneren hangt positief samen met vrijetijdslocatie (r=0,17). Hoe
groter de voorkeur om de tijd thuis door te brengen, hoe beter het schoolfunctio-
neren. Ook is de correlatie tussen schoolfunctioneren en sociale binding positief
(r=0,17). Hoe groter de sociale binding met school, hoe beter het functioneren
op school. De resterende verbanden zijn dusdanig zwak (correlaties lager dan 0,1)
dat zij niet zullen worden besproken.

7.2.4 Samenvatting en conclusies

Ten aanzien van de gemiddelde schaalscores van de naar school, schooltype en
etniciteit en leerjaar onderscheiden groepen leerlingen, kunnen de volgende op-
merkingen worden gemaakt.

De leerlingen van de experimentele school verschillen niet of nauwelijks van de
leerlingen van de eerste controleschool. Slechts op de schaal 'vrijetijdsbesteding
buitenshuis' wordt een verschil geconstateerd. De leerlingen van de eerste contro-
leschool besteden hun vrije tijd buitenshuis vaker op straat, in het café of in de
disco dan leerlingen van de experimentele school. Ook verschillen LBO-leerlin-
gen nauwelijks van IBO-leerlingen. Alleen op de schaal `schoolfunctioneren' be-
halen de IBO-leerlingen een hogere score. Wel zijn er op vier schalen verschillen
geconstateerd tussen Nederlandse leerlingen enerzijds en Marokkaanse en Turkse
leerlingen anderzijds. Marokkaanse en Turkse leerlingen functioneren beter op
school, hebben een grotere sociale binding met school, rapporteren een kleiner
aantal verschillende soorten delicten en brengen hun vrije tijd buitenshuis vaker
op straat door. Deze bevindingen moeten echter met enige terughoudendheid
worden bezien. Ten eerste zijn de gemiddelde schaalscores van deze allochtone
groepen gebaseerd op relatief kleine aantallen leerlingen. Ten tweede blijkt uit
onderzoek, dat in Nederland verblijvende Turkse en Marokkaanse jongens min-
der geneigd zijn delinquent gedrag toe te geven dan Nederlandse jongens. Junger
(1989) vond met name dan discrepanties tussen officiële politiegegevens aangaan-
de gepleegde delicten en self-reportgegevens, naarmate de respondenten een ster-
kere band met traditioneel-culturele attitudes hadden waarin delinquent gedrag
wordt veroordeeld. Het is denkbaar dat Turkse en Marokkaanse leerlingen om
deze reden ook op andere terreinen minder dan Nederlandse leerlingen geneigd
zijn om negatief gedrag (bijvoorbeeld spijbelen, slechte verstandhouding met leer-
krachten) toe te geven.

Ten slotte zijn er op twee schalen verschillen geconstateerd tussen naar leerjaar
onderscheiden groepen leerlingen. Leerlingen uit lagere leerjaren functioneren
beter op school, terwijl leerlingen uit hogere leerjaren hun vrije tijd buitenshuis
vaker op straat, in het café of in de disco doorbrengen.

De correlaties tussen de scores op de schalen laten zien dat leerlingen een klei-
ner aantal verschillende soorten gepleegde delicten rapporteren naarmate zij

78



beter op school functioneren, hun vrije tijd vaker thuis doorbrengen en een gro-
tere sociale binding met school hebben. Aan de hand van de score op de schalen
`schoolfunctioneren', `vrijetijdslocatie' en `sociale binding met school' blijkt dan
ook het best de score op de delinquentieschaal voorspeld te kunnen worden.

73 Eerste effectmeting

7.3.1 Beschrijving van de steekproef

Aan de tweede vragenlijstronde (eerste effectmeting) namen 512 leerlingen deel.
Tabel 26 toont de verdeling van deze leerlingen over scholen, schooltype, etnici-
teit en leerjaar.49

Tabel 26: Verdeling van leerlingen (tweede vragenlijstronde)

school schooltype etniciteit leerjaar

exp. 1` contr. LBO IBO Ned. Mar. Turks and. 1 2 3 4

191 129 192 336 176 383 50 21 58 142 164 206

7.3.2 Resultaten

Zoals in paragraaf 7.1 werd aangekondigd, worden de leerlingvragenlijstgegevens,
zoals verzameld op deze meting, slechts beknopt beschreven en besproken 50

Waren er op de nulmeting al weinig verschillen in gemiddelde schaalscores tus-
sen naar school, schooltype, etniciteit of leerjaar onderscheiden groepen leerlin-
gen geconstateerd, nu zijn deze verschillen nog geringer in aantal. Er zijn nauwe-
lijks verschillen tussen naar school onderscheiden groepen leerlingen. Alleen op
de schaal 'vrijetijdslocatie' behalen de leerlingen van de tweede controleschool
een hogere score dan de leerlingen van de beide andere scholen. Op geen van de
schalen blijken LBO-leerlingen te verschillen van IBO-leerlingen. In tegenstelling
tot op de nulmeting wordt er nu nog maar op één schaal een verschil geconsta-
teerd tussen Nederlandse leerlingen enerzijds en Turkse en Marokkaanse leerlin-
gen anderzijds: Nederlandse leerlingen plegen naar eigen zeggen een groter aan-
tal verschillende soorten delicten dan Turkse en Marokkaanse leerlingen?' Ten
slotte blijkt wederom dat leerlingen uit lagere leerjaren beter op school functio-
neren dan leerlingen uit hogere leerjaren. De correlaties tussen de schaalscores
laten opnieuw zien dat leerlingen naar eigen zeggen minder verschillende soorten
delicten plegen naarmate zij beter op school functioneren, een grotere sociale
binding met school hebben en hun vrije tijd vaker thuis doorbrengen.

Hoewel een vergelijking van de schaalscores van de leerlingen van de experi-
mentele school en de eerste controleschool op de nulmeting en de eerste effect-

49 Zie noot 45.
50 Voor een volledige weergave van deze gegevens en van de analyse daarvan wordt de

lezer verwezen naar Bijlage 5.
Voor de interpretatie van dit gegeven wordt terugverwezen naar paragraaf 7.2.4.
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meting (zie tabel 23 en Bijlage 6, tabel 2) ons vooralsnog geen eenduidige infor-
matie kan verschaffen omtrent de mogelijke effecten van het belexperiment, is
het opvallend te constateren dat:
a. de sociale binding met school is toegenomen;
b. de vrije tijd buitenshuis vaker op straat wordt doorgebracht; en
c. het gemiddelde aantal verschillende soorten gepleegde delicten is afgenomen

van 2,03 naar 1,81.

Het vervolg van het belexperiment52 zal nader uitwijzen of en in hoeverre deze
verschillen zijn terug te voeren op de absentiecontrole.

7.4 Tweede effectmeting

7.4.1 Beschrijving van de steekproef

Aan de derde vragenlijstronde (tweede effectmeting) namen 579 leerlingen deel.
Tabel 27 toont de verdeling van deze leerlingen over scholen, schooltype, etnici-
teit en leerjaar.

Tabel 27: Verdeling van leerlingen (tweede vragenlijstronde)

school schooltype etniciteit leerjaar
exp. l` contr. 2` contr. LBO IBO Ned. Mar. Turks and. 1 2 3 4

221 151 207 390 189 431 53 34 61 110 150 151 168

7.4.2 Resultaten

Tabel 28 toont de gemiddelde schaalscores per school, per schooltype, per etni-
sche groep en per leerjaar.

Tabel 28: De gemiddelde schaalscores per school, per schooltype, per ethnische groep en
per leerjaar (derde vragenlijstronde)

school schooltype ethniciteit leerjaar
exp. le dr. 2e dr. LBO IBO ned. mar. turks 1 2 3 4

schoolfunct. 0,28 0,05 0,55 0,34 0,27 0,30 0,31 0,50 0,89 0,67 -0,09 -0,05
(N=) (220) (151) (205) (388) (188) (430) (53) (33) (110) (148) (150) (158)

soc. binding 0,85 0,86 0,92 0,84 0,96 0,86 0,96 1,08 0,76 0,89 0,89 0,94
op school (221) (151) (207) (390) (189) (431) (53) (34) (110) (150) (151) (158)
vrijetijds- 0,71 0,50 0,73 0,68 0,63 0,73 0,73 0,53 0,82 0,93 0,57 0,43
locatie (221) (151) (207) (390) (189) (431) (53) (34) (110) (150) (151) (158)
vrijetijdsbest. 1,48 1,48 1,59 1,56 1,43 1,50 1,61 1,46 1,34 1,36 1,82 1,45
buitenshuis (221) (151) (207) (390) (189) (431) (53) (34) (110) (150) (151) (158)
delinquentie 2,25 1,83 1,29 1,95 1,72 1,92 0,92 1,21 1,62 1,32 2,10 2,13

(221) (151) (207) (390) (189) (431) (53) (34) (110) (150) (151) (158)

52 Hiervan wordt in het eindrapport verslag gedaan.
53 Zie noot 45.

80



Schoolfunctioneren
Op deze schaal behalen de leerlingen van de tweede controleschool gemiddeld de
hoogste score (F=6,11, p=0,0024; verklaarde variantie=2,1%).

Onderscheiden naar schooltype zijn er geen verschillen geconstateerd tussen
LBO-leerlingen en IBO-leerlingen. Op de experimentele school functioneren de
IBO-leerlingen beter dan de LBO-leerlingen, terwijl op de eerste en de tweede
controleschool de LBO-leerlingen beter functioneren (F=6,881, p=0,001; ver-
klaarde variantie=2,5%). Evenmin zijn er verschillen tussen Nederlandse leerlin-
gen en allochtone leerlingen. Onderscheiden naar leerjaar functioneren leerlingen
uit lagere leerjaren beter dan leerlingen uit hogere leerjaren (F=19,46, p<0,0001;
verklaarde variantie = 9,5%). Tabel 29 preciseert nader het door de leerlingen ge-
rapporteerde spijbelgedrag (een onderdeel van deze schaal).

Tabel 29: Het zelf-gerapporteerde spijbelgedrag van de leerlingen (derde vragenlijstronde)

exp. school le contr.sch. 2e contr.sch. totaal

aantal % aantal % aantal % aantal %

niet gespijbeld
1 of enige keren gespijbeld

(max. 10)
meer dan 10 keer gespijbeld

161

52
8

72,9

23,5
3,6

112

31
8

74,2

20,5
5,3

172

31
3

83,1

15,0
1,4

445

114
19

76,9

22,2
3,7

totaal 221 100 151 100 207 100 579 100

Uit de tabel blijkt wederom (zie Bijlage 6, tabel 3) dat hetgeen de leerlingen over
het eigen spijbelgedrag rapporteren, nauwelijks aan verandering onderhevig is.

Sociale binding met school
Er is geen verschil tussen de gemiddelde schaalscores van de naar school onder-
scheiden groepen leerlingen. Evenmin zijn er verschillen in gemiddelde schaalsco-
re tussen LBO- en IBO-leerlingen, tussen Nederlandse en allochtone leerlingen,
of tussen groepen leerlingen onderscheiden naar leerjaar.

Vrijetijdslocatie
De gemiddelde schaalscores van de leerlingen onderscheiden naar school, ver-
schillen niet significant van elkaar. Voorts werd er geen verschil schaalscore ge-
constateerd tussen LBO- en IBO-leerlingen. Op de experimentele school brengen
de IBO-leerlingen hun vrije tijd gemiddeld vaker thuis door dan LBO-leerlingen,
terwijl op de eerste en tweede controleschool het omgekeerde het geval is (F
= 5,583, p = 0,004; verklaarde variantie = 2,0%). Er zijn geen verschillen geconsta-
teerd tussen Nederlandse leerlingen en allochtone leerlingen, of tussen groepen
leerlingen onderscheiden naar leerjaar.

Vrijetijdsbesteding buitenshuis
Op deze school zijn er geen verschillen geconstateerd tussen groepen leerlingen
onderscheiden naar school. De gemiddelde schaalscore van LBO-leerlingen ver-
schilt niet van die van IBO-leerlingen. De LBO-leerlingen van de experimentele
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school brengen hun vrije tijd buitenshuis vaker op straat, in het café of in de dis-
co door dan de IBO-leerlingen, terwijl op de eerste controleschool het omgekeer-
de het geval is (F = 5,029, p = 0,007; verklaarde variantie = 1,8%). Nederlandse leer-
lingen verschillen niet van allochtone leerlingen. Leerlingen uit het derde leerjaar
brengen hun vrije tijd buitenshuis relatief het vaakst op straat, in het café of in
de disco door (F=2,96, p=0,03; verklaarde variantie = 1,5%).

Delinquentie
Tabel 30 geeft een overzicht van het door de leerlingen gerapporteerde delin-
quentiegedrag.

Tabel 30: Het zelf-gerapporteerde delinquentiegedrag van de leerlingen (derde vragenlijst-
ronde), % leerlingen

brandstichting
graffiti
vechten/mishandeling
heling
vandalisme t.o.v. de gemeenschap
winkelfraude
winkeldiefstal
zwart rijden openbaar vervoer
vandalisme t.o.v. pers. eigendom
fietsendiefstal
diefstal van school
vandalisme t.o.v. school
bedreiging
inbraak
lastigvallen van vrouwen
inbraak in auto

exp. school le contr.sch. 2e contr.sch. totaal
(N=221) (N=151) (N=207) (N=579)

22,2 31,1 20,8 24,0
25,3 23,2 12,6 20,2
23,1 17,9 13,0 18,1
22,2 22,5 10,6 18,1
19,0 16,6 15,5 17,1
19,5 10,6 10,6 14,0
12,7 9,9 7,7 10,2
22,6 11,9 7,7 14,5
17,6 9,3 11,1 13,1
15,8 15,2 3,4 11,2
4,5 4,6 2,9 4,0
5,0 4,6 4,3 4,7
6,8 2,6 4,3 4,8
2,3 4,6 1,4 2,6
4,5 4,0 3,4 4,0
2,7 0,7 0,5 1,4

Op de experimentele school is, volgens opgave van de leerlingen, het gemiddeld
gepleegde aantal verschillende soorten delicten het grootst (F=9,60, p=0,0001;
verklaarde variantie=3,3%). De gemiddelde schaalscore van de LBO-leerlingen
verschilt niet met die van IBO-leerlingen. De Nederlandse leerlingen pleegden
naar eigen zeggen gemiddeld het grootste aantal verschillende soorten delicten
(F=5,73, p=0,0035; verklaarde variantie=2,3%). Leerlingen uit hogere leerjaren
scoren hoger op de delinquentieschaal dan leerlingen uit lagere leerjaren (F=4,3,
p = 0,005; verklaarde variantie = 2,3%).

7.4.3 De samenhang tussen de schalen en het voorspellen van delinquent
gedrag

Opnieuw is er een negatief verband tussen de scores op de schalen 'schoolfunc-
tioneren' en `delinquentie' (r=-0,42) en 'vrijetijdslocatie' en `delinquentie' (r=
-0,25). In tegenstelling tot bij de eerdere metingen blijkt echter de correlatie tus-
sen `sociale binding met school' en 'delinquentie' lager dan 0,10 (r=-0,07). De
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uitkomsten van een stapsgewijze regressie-analyse wijzen uit dat aan de hand van
de scores op de schalen 'schoolfunctioneren', `vrijetijdslocatie', `sociale binding
met school' en `vrijetijdsbesteding buitenshuis' het best de delinquentiescore kan
worden voorspeld (multiple r=0,457). De proportie verklaarde variantie bedraagt
20,8%. De reeds eerder gevonden verbanden tussen `schoolfunctioneren' en `vrije-
tijdslocatie' (r=0,26) en tussen `vrijetijdslocatie' en 'vrijetijdsbesteding buitens-
huis' (r=-0,38) blijven aanwezig. De overige correlaties zijn lager dan 0,10.

7.4.4 Samenvatting en conclusies

Tussen de naar school, schooltype, etniciteit en leerjaar onderscheiden groepen
leerlingen werden de volgende verschillen geconstateerd. De leerlingen van de
tweede controleschool functioneren beter op school dan de leerlingen van de
beide andere scholen. De leerlingen van de experimentele school behalen de
hoogste score op de delinquentieschaal. Gelijk aan hetgeen op eerdere metingen
bleek, plegen Nederlandse leerlingen naar eigen zeggen een groter aantal ver-
schillende soorten delicten dan Turkse en Marokkaanse leerlingen 54 Leerlingen
uit het eerste leerjaar functioneren het best op school, terwijl leerlingen uit het
vierde leerjaar het grootste aantal verschillende soorten delicten rapporteren.
Leerlingen uit het derde leerjaar brengen hun vrije tijd buitenshuis relatief het
vaakst op straat, in het café of in de disco door.

Ten aanzien van de correlaties tussen de schalen blijft het eerder gevonden
beeld grotendeels intact: leerlingen plegen naar eigen zeggen een kleiner aantal
verschillende soorten delicten, naarmate zij beter op school functioneren en hun
vrije tijd vaker thuis doorbrengen.

Ten aanzien van de ontwikkeling in de tijd van de schaalscores van de leerlin-
gen van de experimentele school en de eerste controleschool kan het volgende
worden opgemerkt. De op de eerste effectmeting geconstateerde toenamen van
de scores op de schalen 'sociale binding met school' en 'vrijetijdsbesteding bui-
tenshuis' zijn goeddeels in stand gebleven (zie Bijlage 6, tabel 2). De ten opzichte
van het niveau van de nulmeting afgenomen delinquentiescore van de leerlingen
van de eerste controleschool is stabiel gebleven. De delinquentiescore van de
leerlingen van de experimentele school is na de eerder geconstateerde daling (zie
Bijlage 6, tabel 2) echter weer toegenomen tot boven het niveau van de nulme-
ting (zie de tabellen 23 en 28).

7.5 Effecten van het belexexperiment: nulmeting versus tweede effect-
meting

7.5.1 Inleiding

De in het kader van het belexperiment uit te voeren absentiecontrole werd na het
aflopen van de nulperiode (november 1986 t/m februari 1987) daadwerkelijk in-
gesteld. De nulmeting (eerste afname van de leerlingvragenlijst in januari 1987)

54 Voor de interpretatie van dit gegeven wordt verwezen naar paragraaf 7.2.4
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had betrekking op een periode (september 1986-medio december 1986) waarin
deze controle nog niet plaatsvond. De tweede effectmeting (derde afname van de
leerlingvragenlijst in januari 1988) had betrekking op een zelfde periode (septem-
ber 1987-medio december 1987), waarin de absentiecontrole wel van kracht was.
Een vergelijking van de gemiddelde schaalscores tussen deze metingen kan der-
halve informatie verschaffen over de mogelijke effecten van het belexperiment op
het (zelf-gerapporteerde) gedrag van de leerlingen. Voor elke schaal werd door
middel van variantie-analyse onderzoek verricht naar mogelijke hoofdeffecten van
de variabelen school (experimentele school, eerste controleschool) en tijd (nulme-
ting, tweede effectmeting) op de gemiddelde schaalscore en naar een mogelijke
interactie-effect tussen deze variabelen.

7.5.2 Resultaten

Tabel 31 toont per meting per school de gemiddelde score op de vijf schalen.

Tabel 31: De gemiddelde score op de vijf schalen per meting per school

nulmeting tweede effectmeting
exp. school le contr.sch. exp. school 1e contr.sch.

schoolfunctioneren 0,00 (N=262) 0,03 (N=206) 0,28 (N=220) 0,05 (N=151)
soc. binding met school -0,04 (N=269) 0,08 (N=210) 0,85 (N=221) 0,86 (N=151)
vrijetijdslocatie 0,19 (N=269) -0,12 (N=210) 0,71 (N=221) 0,50 (N=151)
vrijet.best. buitenshuis -0,11 (N=269) 0,23 (N=210) 1,48 (N=221) 1,48 (N=151)
delinquentie 2,03 (N=269) 2,03 (N=210) 2,2 (N= 216) 1,83 (N= 146)

Schoolfunctioneren
Er is geen verschil tussen de gemiddelde schaalscores van de naar school onder-
scheiden groepen leerlingen. Evenmin is er een verschil in gemiddelde schaalsco-
re tussen groepen leerlingen onderscheiden naar tijd (nulmeting, tweede effect-
meting).

Sociale binding met school
Op deze schaal zijn geen verschillen geconstateerd tussen groepen leerlingen on-
derscheiden naar school. Gemeten op de tweede effectmeting hebben de leerlin-
gen een grotere sociale binding met school dan gemeten op de nulmeting (F=
72,597, p < 0,0001; verklaarde variantie = 7,9%).

Vrijetijdslocatie
De gemiddelde schaalscores van de leerlingen onderscheiden naar school verschil-
len niet significant van elkaar. In de periode voorafgaande aan de tweede effect-
meting brachten de leerlingen gemiddeld hun vrije tijd vaker thuis door dan in de
periode voorafgaande aan de nulmeting (F= 14,632, p< 0,0001; verklaarde varian-
tie = 1,7%).
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Vrijetijdsbesteding buitenshuis
Er is geen verschil tussen de gemiddelde schaalscores van de naar school onder-
scheiden groepen leerlingen. Gemeten op de tweede effectmeting brengen de
leerlingen hun vrije tijd buitenshuis vaker op straat, in het café of in de disco
door dan gemeten op de nulmeting (F=154,715, p<0,0001; verklaarde varian-
tie = 15,4%).

Delinquentie
Er is geen verschil geconstateerd tussen de gemiddelde aantallen gepleegde ver-
schillende soorten delicten, welke door de naar school of naar tijd onderscheiden
groepen leerlingen werden opgegeven.

7.5.3 Samenvatting en conclusies

Door de vergelijking van de gemiddelde schaalscores, zoals gemeten op de twee-
de effectmeting met die van de nulmeting, kunnen de effecten van het belexperi-
ment (de absentiecontrole) worden vastgesteld (de effecten van deze controle op
het spijbelgedrag van de leerlingen worden apart in hoofdstuk 6 besproken). Bij
deze vergelijking vallen de volgende verschuivingen in de gemiddelde schaalscores
op. Op de tweede effectmeting functioneren de leerlingen van de experimentele
school beter dan op de nulmeting. Dit verschil is echter niet significant. Op de
tweede effectmeting rapporteren de leerlingen van de experimentele school een
groter aantal verschillende soorten delicten dan op de nulmeting, terwijl de leer-
lingen van de eerste controleschool juist een kleiner aantal delicten rapporteren.
Ook deze verschillen zijn echter niet significant. Op de overige schalen worden
wel significante verschillen geconstateerd. Na het instellen van absentiecontrole is
de sociale binding van de leerlingen met school toegenomen, spenderen zij hun
vrije tijd vaker thuis en brengen zij hun buitenshuis doorgebrachte vrije tijd vaker
op straat, in het café of in de disco door. Over het geheel genomen lijkt deze
tendens positief. `Sociale binding met school' en 'vrijetijdslocatie' bleken immers
op alle metingen negatief te correleren met delinquentie: de leerling met een lage
score op de delinquentieschaal werd getypeerd door een goed schoolfunctioneren,
een grote sociale binding met school en het thuis doorbrengen van de vrije tijd.
De verwachte en gehoopte effecten op de mate van delinquentie (aantal verschil-
lende soorten delicten) blijken in dit stadium van het belexperiment echter nog
niet te kunnen worden aangetoond.
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8 Conclusies en discussie

8.1 Inleiding

In dit slothoofdstuk wordt nog eens stilgestaan bij met name de bevindingen uit
hoofdstuk 6 en 7. Paragraaf 8.2 geeft een samenvatting van de effecten van het
belexperiment volgens de gegevens uit de spijbelcomputers op de experimentele
school en de eerste controleschool. In paragraaf 8.3 wordt teruggekomen op de
effecten van het belexperiment volgens de leerlingvragenlijst. In paragraaf 8.4
worden enkele kanttekeningen bij de onderzoeksresultaten geplaatst. Het hoofd-
stuk eindigt met een korte opsomming van de effecten van het belexperiment
(paragraaf 8.5).

8.2 Effecten op het spijbelgedrag (spijbelcomputer)

Om de effecten van het belexperiment op grond van de gegevens uit de spijbel-
computer te kunnen vaststellen, zijn twee perioden met elkaar vergeleken: de
periode november 1986-februari 1987 (geen belexperiment; nulmeting) en dezelf-
de periode een schooljaar later (november 1987-februari 1988; wel belexperiment;
effectmeting). Door dezelfde perioden in verschillende schooljaren met elkaar te
vergelijken is gecontroleerd voor zogenaamde seizoensinvloeden. De tweede con-
troleschool vervulde de controlefunctie voor `tijdgeest', dat wil zeggen voor moge-
lijke in de tijd optredende veranderingen.

8.2.1 De leerlingpopulatie

In de periode voorafgaand aan het belexperiment was de spijbelomvang op de
experimentele school nagenoeg gelijk aan die op de eerste controleschool. Na
invoering van het belexperiment liep de spijbelomvang, gemeten voor de gehele
schoolpopulatie, als volgt terug. Op beide scholen verminderde het percentage
spijbelaars met 34,3%. Daarnaast verminderde het aantal leerlingen dat, ondanks
het belexperiment, bleef doorgaan met spijbelen hun spijbelgedrag met ongeveer
de helft ten opzichte van het oorspronkelijk gemiddelde aantal gespijbelde dag-
delen (43,8% op de experimentele school en 51,1% op de eerste controleschool).
Dientengevolge nam ook het schoolgemiddelde (het per leerling gemiddeld ge-
spijbelde aantal dagdelen) fors af: met 63,1% op de experimentele school en met
67,8% op de eerste controleschool.

Op de tweede controleschool bleef de spijbelomvang, gemeten naar zowel spij-
belaargemiddelde als schoolgemiddelde, stabiel. Dit geeft aanleiding te veronder-
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stellen dat de gemeten verschillen voor de experimentele school en de eerste con-
troleschool inderdaad effecten van het belexperiment zijn.

Overigens was de spijbelomvang op de tweede controleschool voor de nulperio-
de veel kleiner dan die op de beide andere scholen. De manier waarop de absen-
tiecontrole op de tweede controleschool door de conciërge wordt uitgevoerd (zie
paragraaf 3.4.3), is daarvoor wellicht één van de verklaringen. Voor wat betreft
eenduidigheid (dezelfde persoon met dezelfde boodschap) en snelheid (op de
desbetreffende dag) benadert dit systeem het belexperiment. Een mogelijke ande-
re verklaring is de, volgens de administratieve gegevens, relatief andere school-
populatie van de tweede controleschool (paragraaf 3.3).

8.2.2 De leerlingsubgroepen

Conform het resultaat voor de gehele schoolpopulatie is ook het spijbelgedrag
van de leerlingen onderscheiden naar enkele achtergrondvariabelen, sterk terug-
gelopen. Het gaat daarbij om de subgroepen LBO- versus IBO-leerlingen; Neder-
landse, Marokkaanse, Turkse leerlingen en leerlingen met een andere nationali-
teit; leerlingen uit verschillende leerjaren en van verschillende leeftijden en leer-
lingen met verschillende beroepsrichtingen als eindexamenvakken.

Naast de afname van het percentage spijbelaars en de halvering van de onge-
oorloofd afwezige uren van degenen die blijven spijbelen (paragraaf 8.2.1), is een
derde effect van het belexperiment het wegvallen van oorspronkelijke verschillen
tussen de leerlingsubgroepen voor wat betreft hun spijbelgedrag. Waren er voor
het belexperiment nog (grote) verschillen in spijbelgedrag tussen de Nederlandse
en de allochtone leerlingen, de leerlingen in de verschillende leerjaren, de leerlin-
gen van verschillende leeftijden en de leerlingen met verschillende beroepsrichtin-
gen als examenrichting, tijdens de uitvoering van het belexperiment zijn deze op-
geheven. De verklaring hiervoor is wellicht het feit dat door het belexperiment al-
le leerlingen bij ongeoorloofd verzuim dezelfde `behandeling' krijgen (onmiddel-
lijk, systematisch, eenduidig), in tegenstelling tot de tijd v6ór het belexperiment.

83 Effecten op het overige leerlinggedrag (leerlingvragenlijst)

Om de effecten van het telexperiment op grond van de gegevens uit de leerling-
vragenlijst te kunnen vaststellen, is een vergelijking gemaakt tussen de resultaten
van de nulmeting (september-december 1986) en die van de tweede effectmeting
(september-december 1987). Door metingen op hetzelfde moment in verschillen-
de schooljaren met elkaar te vergelijken is gecontroleerd voor zogenaamde sei-
zoensinvloeden. Omdat de tweede controleschool niet beschikbaar was ten tijde
van de nulmeting, kon deze niet in de vergelijking worden opgenomen en beperkt
deze zich tot de experimentele school en de eerste controleschool. De controle
voor `tijdgeest' van het leerlinggedrag, zoals gemeten met behulp van de leerling-
vragenlijst, kon daarom voor de in dit rapport geëvalueerde periode niet plaats-
vinden.
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8.3.1 De leerlingpopulatie

Voor de schalen schoolfunctioneren, sociale binding met school, vrijetijdslocatie,
vrijetijdsbesteding buitenshuis en delinquentie bestonden geen verschillen tussen
de experimentele school en de eerste controleschool, wanneer een vergelijking in
de tijd werd gemaakt. De incidentele verschillen tussen de scholen op de afzon-
derlijke metingen zijn in deze vergelijking teniet gedaan. Samen met het feit dat
er geen patroon of richting in deze verschillen geconstateerd kan worden, wijst
dit op het geringe belang daarvan.

Wel zijn verschuivingen in de tijd geconstateerd voor enkele gemiddelde
schaalscores. Na het instellen van de onmiddellijke absentiecontrole (het belexpe-
riment) op de experimentele school en de eerste controleschool is de sociale bin-
ding met school van de leerlingen op beide scholen toegenomen. Ook brengen zij
hun vrije tijd vaker thuis door. Wanneer zij echter hun vrije tijd buitenshuis spen-
deren, doen zij dit vaker op straat, in het café of in de disco in plaats van in club-
of verenigingsverband. In het licht van de theorie van de sociale integratie zijn
met name de eerste twee ontwikkelingen positief. De nagestreefde ontwikkelin-
gen in schoolfunctioneren en delinquent gedrag konden niet worden aangetoond
voor de periode die in dit eerste interimrapport wordt geëvalueerd. Wel bleken
de volgende verbanden. Op alle drie de metingen met de leerlingvragenlijst (nul-
meting, eerste en tweede effectmeting) bleken schoolfunctioneren, sociale binding
met school en vrijetijdslocatie samen te hangen met delinquentie. De leerling die
geen of weinig verschillende soorten delicten opgaf, werd getypeerd door een
goed schoolfunctioneren, een grote sociale binding met school en het overwegend
thuis doorbrengen van de vrije tijd.

8.3.2 De leerlingsubgroepen

Tevens is gekeken naar verschillen tussen de naar schooltype, leerjaar en etnici-
teit onderscheiden leerlingsubgroepen op de schalen schoolfunctioneren, sociale
binding met school, vrijetijdslocatie, vrijetijdsbesteding buitenshuis en delinquen-
tie per afzonderlijke meting. De verschillen die bestaan, komen voor tussen de et-
nische groepen en de verschillende leerjaren, maar niet voor alle schalen en niet
voor alle metingen. Hierin is geen patroon te ontdekken, behalve voor de delin-
quentieschaal: op alle drie de metingen (nulmeting en twee effectmetingen) ga-
ven de allochtone leerlingen significant minder soorten delicten op dan de Neder-
landse leerlingen. Ook in het geval van de andere verschillen tussen etnische
groepen is het beeld van de allochtone leerlingen - volgens eigen opgave - gun-
stiger dan dat van de Nederlandse leerlingen. Deze verschillen zijn echter moei-
lijk te interpreteren, omdat enerzijds in het Scholenexperiment sprake is van rela-
tief kleine groepen allochtone leerlingen en anderzijds uit onderzoek is gebleken
dat self-reportgegevens van allochtone jongeren onvoldoende valide zijn (zie
paragraaf 8.4.1). Voor de - incidentele - verschillen tussen de leerjaren geldt dat
de hogere leerjaren een minder gunstig beeld geven.
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8.4 Discussie

Volgens de gegevens uit de `spijbelcomputer' heeft de onmiddellijke en systemati-
sche absentiecontrole (belexperiment) effect: het ongeoorloofd verzuim nam fors
af (zowel voor wat betreft het percentage spijbelaars als voor wat betreft het spij-
belgedrag van de leerlingen die bleven spijbelen) na invoering daarvan op de ex-
perimentele school en de eerste controleschool, terwijl dit op de tweede controle-
school, waar geen belexperiment plaatsvond, stabiel bleef. Daarnaast verdwenen
oorspronkelijke verschillen in spijbelgedrag tussen naar enkele achtergrondvaria-
belen onderscheiden leerlingsubgroepen.

Ook op grond van de gegevens uit de leerlingvragenlijst bleken er positieve
effecten: de sociale binding aan school van de leerlingen op de scholen waar het
belexperiment werd uitgevoerd, nam toe, terwijl zij ook vaker hun vrije tijd thuis
besteedden. Het verwachte effect op schoolfunctioneren en delinquentie kon ech-
ter niet worden geconstateerd. Dit laatste is niet in overeenstemming met de ver-
wachtingen. De schaal schoolfunctioneren is namelijk mede opgebouwd uit (self-
report)vragen naar het spijbelgedrag van de leerlingen en dit spijbelgedrag nu is
volgens de gegevens uit de spijbelcomputer na de invoering van het belexperi-
ment sterk afgenomen. De spijbelcijfers volgens de leerlingvragenlijst bleven
echter door de tijd heen min of meer constant en waren ook veel lager dan die
volgens de spijbelcomputer voor de nulperiode.

8.4.1 Discrepantie tussen de twee bronnen van spijbelcijfers

Met name de discrepantie tussen de self-reportspijbelcijfers en de cijfers uit de
spijbelcomputer (op zichzelf en door de tijd) doen alsnog enige twijfel rijzen ten
aanzien van de validiteit van de self-reportmethode in het Scholenexperiment
(ook al is in dit project zoveel mogelijk voldaan aan de gestelde voorwaarden).
Mogelijke verklaringen voor deze discrepantie zijn de volgende.

Wellicht bestaat er onduidelijkheid over het begrip spijbelen, dat in de vraag-
stelling in de leerlingvragenlijst als zodanig wordt gebruikt en niet wordt toege-
licht dan wel afgegrensd. In dat licht zij opgemerkt dat in het onderzoek met be-
hulp van de spijbelcomputer al het ongeoorloofd verzuim als spijbelen wordt op-
gevat, dat is al het verzuim waarvoor door de ouders/verzorgers geen verklaring
is gegeven.

Daarnaast is het mogelijk dat de perioden van een half jaar waarover in de
leerlingvragenlijst vragen worden gesteld, voor de leerlingen te lang zijn voor
adequate herinneringen van het spijbelgedrag.

Ook speelt wellicht mee dat men geneigd is de ernst en frequentie van negatie-
ve gedragingen eerder te onderschatten dan die van positieve gedragingen. Voor
het zelf-opgegeven delinquent gedrag lijkt dit echter niet op te gaan. Vergeleken
met andere studies over criminaliteit onder jongeren is het opgegeven delinquent
gedrag in het Scholenexperiment relatief hoog. Mogelijk speelt daarom de plaats
van de afname van de interviews, namelijk de scholen, een rol: misschien worden
negatieve gedragingen op of ten aanzien van school bewust of onbewust onder-
schat.

Dit zijn mogelijke verklaringen voor de discrepantie in de geconstateerde
`hoogten' van het spijbelen. De geringe differentiatie in de antwoordcategorieën
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op de spijbelvraag in de leerlingvragenlijst is er wellicht verantwoordelijk voor dat
verschuivingen in het opgegeven spijbelgedrag door de tijd niet konden worden
geconstateerd.

Deze bevindingen, die nog eens nader doen stilstaan bij de validiteit van de
self-reportmethode in verschillende situaties, geven aan dat de resultaten van de
metingen met de leerlingvragenlijst voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden.

Tot slot van de discussie over de validiteit van de self-reportmethode in het
Scholenexperiment zij verwezen naar onderzoek naar de validiteit van self-report-
gegevens van allochtone jongeren in Nederland (Junger en Zeilstra, 1989), dat
aangeeft dat met name voor Turkse en Marokkaanse jongeren de self-reportgege-
vens onvoldoende valide zijn. In dat licht is het moeilijk de gevonden verschillen
op de verschillende gedragsschalen volgens de leerlingvragenlijst tussen etnische
groepen (waarbij de Nederlandse leerlingen slechter `presteerden' dan de alloch-
tone leerlingen) te interpreteren.

8.4.2 Stabiele delinquentiecijfers

Een tweede punt dat nadere aandacht verdient, is het feit dat de volgens de ge-
gevens uit de spijbelcomputer geconstateerde flinke daling van het spijbelgedrag
in het algemeen na de invoering van het belexperiment niet gepaard is gegaan
met vermindering van het delinquent gedrag door de leerlingen. Daarbij dient te
worden benadrukt dat in het Scholenexperiment geen oorzakelijk verband veron-
dersteld wordt tussen beide fenomenen. Omdat uit onderzoek is gebleken (Jun-
ger-Tas, 1983) dat spijbelen evenzeer samenhangt met schoolfunctioneren als met
delinquentie, wordt aan het spijbelen wel een sleutelpositie in de relatie tussen de
laatste twee toegeschreven. Omdat daarbij spijbelen een directe uiting is van een
slechte schoolintegratie, is spijbelen ook als eerste aangrijpingspunt in het Scho-
lenexperiment gekozen. Dit is gedaan in de vorm van het belexperiment, waarvan
in eerste instantie een preventieve werking wordt verwacht met betrekking tot de
incidentele spijbelaars of die leerlingen die spijbelen, omdat het hen te makkelijk
wordt gemaakt. Deze leerlingen zouden door het belexperiment worden bevestigd
in hun schoolintegratie. Tegelijkertijd zouden door het belexperiment die leerlin-
gen worden aangewezen die verdergaande problemen zouden hebben (paragraaf
1.4). De verwachting was dan ook niet dat door het belexperiment op zich verbe-
tering van de schoolintegratie zou optreden, eerder dat verslechtering in het al-
gemeen zou worden tegengegaan. In dat licht moet het dan ook niet verbazen dat
er zich in de geëvalueerde periode geen verbetering in het delinquent gedrag in
het algemeen heeft voorgedaan. Directe aanpak van een slechte schoolintegratie
is de taak van de experimenten als vervolg op het belexperiment, namelijk de
schoolcontactfunctionaris en de interne opvangklas voor dreigende schooluitval-
lers.

8.5 Samenvatting en besluit

Samengevat kan op grond van de gegevens uit de 'spijbelcomputer' worden ge-
steld dat de invoering van het belexperiment een grote daling van de spijbelom-
vang tot gevolg had. Het percentage spijbelaars nam met een derde af en de leer-
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lingen die bleven spijbelen, deden dat gemiddeld voor de helft van de oorspron-
kelijk ongeoorloofd verzuimde tijd. Ook verdwenen oorspronkelijke verschillen in
spijbelgedrag tussen verschillende leerlingsubgroepen na invoering van het tel-
experiment.

Op grond van de gegevens uit de leerlingvragenlijst kon een verbetering in de
sociale binding van de leerlingen met school geconstateerd worden; zij brachten
bovendien hun vrije tijd meer thuis door. Daarentegen verschoof de manier van
vrijetijdsbesteding buitenshuis van meer georganiseerd naar minder georgani-
seerd. Het verwachte effect op het schoolfunctioneren en het delinquent gedrag
trad in de geëvalueerde periode echter niet op. Wel trad de volgende relatie dui-
delijk aan het licht: de leerling die geen of weinig verschillende soorten delicten
opgaf, functioneerde goed op school, had een grote sociale binding met school en
bracht zijn vrije tijd voornamelijk thuis door. Voor mogelijke implicaties voor het
beleid zij verwezen naar de `Samenvatting en slotbeschouwing'.
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Bijlage 2: Schema voorgegevens onderzoeksscholen

Aan de hand van het volgende (hier vereenvoudigd weergegeven) schema zijn, in
het kader van de verzameling van de voorgegevens over de onderzoeksscholen,
vragen gesteld aan ongeveer 15 sleutelinformanten per school.

1. Karakterisering van de school
- korte historie
- bestuur bevoegd gezag
- overzicht personeel
- schoolgrootte
- schoolbevolking
- schoolstructuur

2. Identiteit van de school
- mensbeeld
- maatschappij opvatting
- uitgangspunten
- algemene doelstellingen

3. Lessentabel en lesrooster
- les- en lokaalrooster
- normen voor groepsgrootte
- schooltijden
- lesrooster

4. Schoolregelement
- voorschriften
- disciplinaire maatregelen
- absentie

5. Selectie
a. van de leerlingen

- toelating
- overgang
- examen
- doorstroming naar vervolgonderwijs
- uitvallers

b. de leerkrachten
- benoeming
- beoordelingswijze
- wisselingen
- recruteringsbeleid
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6. Onderwijsprogramma
- vakken
- vakkenintegratie
- behandeling leerstof
- werkvormen

7. Differentiatie
- leerstofjaarklassensysteem
- verplichte vakken/keuzevakken
- brugklas: homogeen of heterogeen
- niveaugroepen

8. Algemene vormingsactiviteiten
- klasse- en schoolavonden
- kennismakingsdagen
- werkweken
- tentoonstellingen
- sportactiviteiten
- clubs (fotoclub, schaakclub e.d.)
- schoolconcerten
- excursies

9. Begeleiding
- van de nieuwe leerkrachten
- van de leerlingen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden
- pedagogische middelen
- klassementoren
- decanaat
- leren studeren
- afdeliingscoárdinatoren
- schoolpedagoog

10. Taakverdeling en specialisatie
- taakuren
- lessentaak schoolleiding
- specialisatie
- ad hoorwerkgroepen
- studiedagen
- samenwerking leerkrachten
- nascholing

11. Interne communicatie
- vaksecties
- lerarenraad
- leerlingenraad
- schoolkrant
- schoolparlement
- medezeggenschapsraad
- vergaderdata
- beleidsvorming
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12. Externe contacten
- spreekuren
- huisbezoek
- oudercommissie
- ouderparticipatie
- ouderavonden
- inspectie en departement
- schoolbestuur
- onderwijsondersteunende instelling
- hulpverleningsinstanties
- bedrijfsleven
- toeleverende scholen en vervolgscholen

13. Faciliteiten/beheer
- bibliotheek
- documentatiecentrum
- ontspanningsruimten en -middelen
- studie- en praktijkruimten
- onderwijs ondersteunend personeel
- huishoudelijke dienst
- administratie
- materieel en financieel beheer
- gebruik (verhuur) gebouwen en terrein

14. Experimenten/projecten
verlengde brugperiode

- projectonderwijs
-OVB
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Bijlage 3: Interviewleidraad verzameling voorgegevens onder-
zoeksbuurten

Ten behoeve van de verzameling van de voorgegevens onderzoeksbuurten is per
buurt een aantal (± 14) bewoners/gebruikers geinterviewd. Bij de keuze van de
respondenten is rekening gehouden met de eventueel onderscheiden 'deelbuur-
ten', de functies van de desbetreffende buurt (woon-, verblijf-, werk-, winkel- en
verkeersfunctie) en de leeftijd van de respondenten ten behoeve van de woon-
functie. Respondenten die onder andere zijn geïnterviewd, zijn bewoners, leerlin-
gen, buurthuiswerkers, winkeliers, wijkagenten, buschauffeurs en medewerkers
van gemeentereiniging. Zij zijn geinterviewd aan de hand van onderstaande inter-
viewleidraad.

Standaardvragenlijst interviews onderzoekswijken.

1. Wat van de omgeving beschouwt u als uw wijk?
Waar liggen volgens u de grenzen van uw wijk?
Onze indeling van de wijk is de volgende. Daarover gaan de volgende vragen.

2. U werkt/woont in deze wijk. Waarom?
3. Wie wonen hier zoal? Hoe is de samenstelling van de bevolking? (veel of

weinig: jongeren, ouderen, gezinnen, buitenlanders etc.).
4. Heeft u contacten met andere buurtbewoners/-gebruikers?

Wat voor soort contacten?
Bestaan ze al lang?

5. Hoe is de opbouw van de wijk?
Hoe is de wijk onder te verdelen?

6. Wat voor voorzieningen zijn er in de wijk?
Van welke maakt u gebruik?
Zijn er voldoende voorzieningen voor u en de andere mensen uit de buurt
(gezien de samenstelling)?

7. Wat zou er volgens u in de wijk, qua opbouw en voorzieningen, moeten ver-
anderen?

8. Bent u actief in de wijk?
Waarom wel/niet? Hoe?

9. Zijn er specifieke problemen in de wijk?
Welke?
Wat wordt er aan gedaan?
Wat doen de bewoners?
Wat doet het buurthuis of andere instellingen/instanties?

10. Wat vindt u van het uiterlijk van de wijk?
Kunnen de mensen hier gemakkelijk verdwalen?
Hoe beweegt u zich voort in deze wijk en naar andere wijken?
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11. Komt in deze wijk kleine criminaliteit voor?
Bedreiging, vechtpartijen en ander klein geweld
fietsendiefstal
fraude bij het openbaar vervoer
inbraak in woonhuizen
(voetbal)vandalisme
winkeldiefstal

12. Waar concentreert de voorkomende kleine criminaliteit zich?
13. Wanneer wordt deze kleine criminaliteit met name gepleegd?
14. Wie zijn volgens u de daders?
15. Bent u zelf, in deze wijk, wel eens het slachtoffer van kleine criminaliteit

geweest?
16. Waar gebeurde dat?
17. Wanneer gebeurde dat?
18. Wie was/waren de dader(s)?
19. Voelt u zich in het algemeen veilig in deze wijk?

Waar wel/niet? Waarom?
Heeft u een hond (zo ja, om welke reden)?

20. Is kleine criminaliteit volgens u zinloos gedrag of heeft het misschien een
bepaalde betekenis (welke)?

21. Wat zijn volgens u de oorzaken/achtergronden van kleine criminaliteit/cri-
mineel gedrag?

22. Bestaat er volgens u een oplossing voor kleine criminaliteit (welke)?
23. Zou u, binnen uw eigen wijk, willen meewerken aan de bestrijding van kleine

criminaliteit?
24. Hoe staat deze wijk elders in de stad, bij anderen bekend?

Is dat terecht?
25. Kunt u de voor en nadelen aangeven van het wonen/werken in deze wijk.

Wilt u verhuizen, ergens anders werken?
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Bijlage 4: Leerlingenvragenlijst

INTERVIEWNUMMER:....

ENQ. Let op: Houdt het interview zo kort mogelijk; er is absoluut geen tijd voor
uitweidingen over de vragen en eventuele andere zaken.

ENQ. Let op: Houdt inleiding met de volgende onderwerpen:
Het doel van het onderzoek waar je nu aan meewerkt, is meer te weten komen
over hoe jongeren over school denken en hoe zij hun vrije tijd besteden.
Ik kan je de absolute verzekering geven dat de antwoorden die je geeft, anoniem
blijven: we weten immers je naam niet. Dat betekent dat je eerlijk kan antwoor-
den: wat je ons vertelt kan nooit met je naam verbonden worden en dus nooit te-
gen je gebruikt worden. Misschien komt het toch voor dat je geen antwoord wilt
geven, dat moet je dan gewoon zeggen; we hebben liever geen antwoord dan een
oneerlijk antwoord.

I Algemeen + achtergrond

1: Is de respondent een jongen of een meisje?
O eenjongen
O een meisje

2: Zit je op het Lager Beroeps Onderwijs of het Individueel Beroeps Onderwijs?
O LBO
O IBO

3: In welk leerjaar zit je?
O eerste
O tweede
O derde
O vierde
O extra
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4: Welke schoolrichting doe je nu of ga je straks kiezen?
(wanneer leerling twijfelt, meerdere richtingen noemt, dan `weet niet')
O bouwtechniek
O consumptieve techniek
O elektrotechniek
O kantoorpraktijk
O mechanische techniek
O motorvoertuigentechniek
O verkooppraktijk
O verzorgende beroepen
O fijnmetaaltechniek
O textielverwerkende beroepen'
O weet niet
O weigert antwoord
O n.v.t.

5: Wanneer ben je geboren?
O ......(dag) ........(maand) ......(jaar)
O weet niet
O weigert antwoord

ENQ. Let op: Vraag 6 tot en met 8 gaan over geboortelanden. De lijst is waar-
schijnlijk niet uitputtend; Vul in dat geval het desbetreffende land in onder 'an-
ders, nl...'
6: In welk land ben jij geboren?

O Nederland
O Amerika
O China
O El Salvador
O Engeland
O Griekenland
O Ierland
O Indonesië
O Joegoslavie
O Marokko
O Turkije
O Nederlandse Antillen
O Suriname
O Pakistan
O Spanje
O Vietnam
O anders, nl. .... ...........
O weigert antwoord
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7: In welk land is je vader geboren?
O Nederland
O Amerika
O China
O El Salvador
O Engeland
O Griekenland
O Ierland
O Indonesië
O Joegoslavie
O Marokko
O Turkije
O Nederlandse Antillen
O Suriname
O Pakistan
O Spanje
O Vietnam
O anders, nl ................
O weigert antwoord

8: In welk land is je moeder geboren?
O Nederland
O Amerika
O China
O El Salvador
O Engeland
O Griekenland
O Ierland
O Indonesië
O Joegoslavie
O Marokko
O Turkije
O Nederlandse Antillen
O Suriname
O Pakistan
O Spanje
O Vietnam
O anders, nl ................
O weigert antwoord

ENQ. Let op: De vragen 9 tot en met 13 zijn bestemd voor die leerlingen die
niet in Nederland zijn geboren.
9: In welke plaats ben je geboren?

0 .............................
O weet niet
O weigert antwoord
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10: In welk jaar is je vader naar Nederland verhuisd?
O 19.....
O weet niet
O weigert antwoord

11: In welk jaar ben jij naar Nederland verhuisd?
O 19.....
O weet niet
O weigert antwoord

12: Heb je in je geboorteland (zie vraag 6) op school gezeten?
O ja
O nee
O weigert antwoord

13: Toen je naar Nederland verhuisde, kon je toen:
- (in je eigen taal) lezen?
O ja
O nee
O een beetje
O weigert antwoord

-rekenen?
O ja
O nee
O een beetje
O weigert antwoord

- (in je eigen taal) schrijven?
O ja
O nee
O een beetje
O weigert antwoord

ENQ. Let op: Vraag 14 is bestemd voor die leerlingen die niet in Nederland zijn
geboren en zij die wel in Nederland geboren zijn maar van wie de vader en/of
moeder niet in Nederland is geboren.
14: Spreken jullie thuis meestal Nederlands?

O ja
O nee
O valt niet te zeggen
O weigert antwoord
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15: Op welk(e) schooltype(n) in Nederland heb je gezeten voordat je op deze
school kwam? (meerdere antwoorden mogelijk)
ENQ. Let op: alle schooltypen één voor één opnoemen
O lagere school
O LOM
O ZMLK/ZMOK
O ISK
O LTO
O ITO
O LHNO
O IHNO
O LEAO
O LAO
O VSO
O VHBO
O brugklas
O MAVO
O HAVO
O vwo
O middenschool
O anders, nl ................
O weet niet
O weigert antwoord

16: Heb je van een of meerdere van de hierboven aangekruiste scholen een
diploma gehaald?
O nee
O ja, nl. van .......................
O weigert antwoord

17: In welke woonplaats woon je?

0 weigert antwoord
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18: Met wie woon je? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
O bij eigen ouders
O bij moeder 0 ouders gescheiden

O vader overleden
O bij vader 0 ouders gescheiden

O moeder overleden
O stiefvader/vriend moeder
O stiefmoeder/vriendin vader
O inwonend bij familie
O samenwonend met .............(geen naam/namen)
O getrouwd
O alleen-wonend
O pleeggezin
O tehuis
O anders, nl ..................
O weigert antwoord

ENQ. Let op: Vraag 19 is alleen bestemd voor leerlingen met gescheiden ouders
19: In welk jaar zijn je ouders gescheiden?

19...
O weet niet
O weigert antwoord

ENQ. Let op: Voor de vragen 20 t/m 27 geldt dat uitgegaan moet worden van de
huidige mannelijke of vrouwelijke verzorger. Dit kunnen de beide eigen ouders
zijn, maar ook de eigen ouder + een `nieuwe partner'. Indien er geen sprake is
van een `vaste' nieuwe partner geldt `n.v.t.'. (dit alles onder verwijzing naar vraag
18)

20: Op welke school heeft je vader (of mannelijke verzorger) voor het laatst ge-
zeten?
(ENO. Vul hier in welk type opleiding of geef een omschrijving)
`opleiding voor'
0 ............................................
O weet niet
O weigert antwoord
O n.v.t. (wanneer geen mnl. verzorger aanwezig)

21: Op welke school heeft je moeder (of vrouwelijke verzorger) voor het laatst
gezeten?
(ENQ. Vul hier in welk type opleiding of geef een omschrijving)
'opleiding voor'
0 ...............................................
O weet niet
0 weigert antwoord
0 n.v.t. (wanneer geen vrl. verzorger aanwezig)
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22: Welk beroep oefent je vader (of mannelijke verzorger) nu uit? (ENQ. Invul-
len of omschrijving of `geen')
0 ...............................................
O weet niet
O weigert antwoord
O n.v.t. (wanneer geen mnl. verzorger aanwezig)

ENQ. Let op: De vragen 23 en 24 zijn bestemd voor die leerlingen waarvan de
vader geen beroep uitoefent.

23: Wat is het beroep dat hij het laatst uitoefende? (invullen of omschrijving)
0 ..........................................
O weet niet
O weigert antwoord
O n.v.t.

24: Wat is de reden dat hij momenteel geen beroep uitoefent?
O werkloos
O langdurig ziek
O afgekeurd
O gepensioneerd (VUT etc.)
O anders, nl ..............
O weet niet
O weigert antwoord
O n.v.t.

25: Welk beroep oefent je moeder (of vrouwelijke verzorger) nu uit?
(ENQ. Invullen of omschrijving of geen)
0 ...............................................
O weet niet
O weigert antwoord
O n.v.t. (indien geen vrl. verzorger aanwezig)

ENQ. Let op: De vragen 26 en 27 zijn bestemd voor die leerlingen waarvan de
moeder geen beroep uitoefent.

26: Wat is het beroep dat zij het laatst uitoefende? (invullen of omschrijving)
O ..............................................

27: Wat is de reden dat zij momenteel geen beroep uitoefent?
O werkloos
O langdurig ziek
O afgekeurd
O gepensioneerd (VUT etc.)
O huisvrouw
O anders, nl ..............
O weet niet
O weigert antwoord
0 n.v.t.
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II Schoolhouding en schoolintegratie

28: Welk beroep/vak wil jij leren? Wat wil je worden? (invullen)
0 .................................................

29: Leer je op deze school die dingen die voor dat vak nodig zijn?
O ja
O nee
O sommige dingen wel, sommige dingen niet
O weet niet
O weigert antwoord

ENQ let op: Voor vraag 30 en 31 geldt dat alle vakken als antwoord mogelijk
zijn, dus ook bijvoorbeeld gymnastiek.

30: Noem de schoolvakken die je het leukst vindt, maximaal drie
O 1 ..............
O 2 ..............
O 3 ..............

31: Noem de schoolvakken die je het vervelendst vindt, maximaal drie
O 1 ..............
0 2 ..............
O 3 ..............

32: Wanneer je nu absoluut de vrije keus had (je was niet leerplichtig en ook je
ouders hadden er niets mee te maken) wat zou je dan doen?
0 deze school helemaal afmaken of
O van deze school afgaan
0 weet niet
O weigert antwoord

ENQ. Let op: De vragen 33 en 34 zijn bestemd voor die leerlingen die van deze
school af willen gaan (32).

33: Wat zou je het liefst willen doen als je van deze school af zou mogen of kun-
nen gaan?
0 niets
0 gaan werken
O een andere opleiding volgen nl ...............
O anders, nl ................................
O weet niet
O weigert antwoord

34: Waarom zit je toch nog hier op school?
O ben leerplichtig en weet niet zo gauw een andere opleiding
O moet van ouders/verzorgers/voogd
O diploma halen is van belang
0 kan geen werk krijgen
0 anders, nl ......................
0 weet niet
O weigert antwoord
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ENQ. Let op: De vragen 35 en 36 zijn weer bestemd voor die leerlingen die deze
school af willen maken (32), dat nog niet precies weten of van opleiding willen
veranderen (33).

35: Waarom wil je naar (deze) school blijven gaan en hem afmaken? Kies uit
onderstaande stellingen er maximaal twee.
O het is leuk op school/hier heb ik mijn vrienden en vriendinnen.
O het is goed/nuttig om een vak te leren
O met een diploma kom je eerder aan de bak.
O met een diploma krijg je leuker werk.
O met een diploma op zak kan je meer verdienen.
O anders, nl ................................
O weigert antwoord

36: Wil je na deze school of na de school die je nu liever voor zou kiezen (33)
nog verder leren?
O ja, nl ..............................
O nee
O weet niet
O weigert antwoord

37: Hoe kan je in het algemeen met je leraren op deze school opschieten?
O heel goed
O goed
O gewoon/normaal
O niet zo best
O absoluut niet
O weigert antwoord

38: Vind je het belangrijk hoe je leraren over je denken?
O ja
O een beetje
O nee
O weet niet
O weigert antwoord

39: Vind je een goed rapport belangrijk?
O ja
O een beetje
O nee
O weet niet
O weigert antwoord

40: Vinden je ouders/verzorgers een goed rapport belangrijk?
O ja
O een beetje
O nee
O weet niet
O weigert antwoord
O n.v.t. (wanneer geen ouders/verzorgers aanwezig)
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41: Hoe goed maak jij je huiswerk?
O altijd helemaal
O soms wel/soms niet
O voor sommige vakken wel, voor andere vakken niet
O nooit
O weigert antwoord

42: Letten je ouders/verzorgers er in het algemeen op dat je je huiswerk maakt?
O ja
O soms/een beetje
O nee
O weet niet
O weigert antwoord
O n.v.t. (wanneer geen ouders/verzorgers aanwezig)

43: Hoor jijzelf als leerling
O bij de besten van de klas?
O bij de middenmoot?
O bij de slechtsten van de klas?
O weet niet
O weigert antwoord

44: Ben je op deze school wel eens blijven zitten?
O nooit
O ja, 1 maal
O ja, 2 maal
O weigert antwoord

ENQ. Let op: Vraag 45 is bestemd voor die leerlingen die ooit zijn blijven zitten.

45: Doe je de klas waarin je nu zit voor de tweede maal?
O ja
O nee
O weigert antwoord

46: Hoe vaak ben je dit schooljaar de klas uitgestuurd?
O nooit
O 1 of enkele keren (max. 5)
O meerdere keren/regelmatig, nl.
O ..............maal gemiddeld per maand
0 weigert antwoord
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III Spijbelen

47: Hoeveel dagen waren er vanaf het begin van dit schooljaar waarop je, uit
jezelf, zonder dat het mocht (gedeeltelijk) van school bent weggebleven?
O nooit
O 1 of enkele keren (max. 10)
O meerdere keren/regelmatig, nl.
O ....................maal gemiddeld per week
O weigert antwoord

ENQ. Let op: De volgende vragen zijn bestemd voor alleen die leerlingen die
zeggen dit schooljaar al meer dan 10 keer (zoals boven omschreven) meerdere
keren/regelmatig gespijbeld te hebben.

48: Wanneer je spijbelt, doe je dat dan meestal
O losse uren
O meerdere uren achter elkaar
O de hele dag
O weet niet/niet te zeggen
O weigert antwoord

49: Wanneer je spijbelt, doe je dat dan meestal
O 's morgens
O 's middags
O rond de middagpauze
0 weet niet/niet te zeggen
0 weigert antwoord

50: Bij de vraag die ik nu stel mag je maximaal twee antwoorden noemen.
Wanneer je één of meerdere uren achter elkaar spijbelde, deed je dat dan
(meestal)
0 rond een tussenuur
0 rond een uitgevallen les
0 om een proefwerk, repetitie te ontlopen
0 bij bepaalde vakken, vanwege het vak
0 bij bepaalde vakken, vanwege de leraar
0 om huiswerk voor andere vakken te maken of om een repetitie te leren
0 geen speciale reden
0 anders, nl ..............
0 weigert antwoord

51: Wanneer je spijbelt, doe je dat dan meestal:
(meerdere antwoorden mogelijk)

0 tussen zomer- en herfstvakantie
0 tussen herfst- en kerstvakantie
0 tussen kerst- en paasvakantie
0 tussen paas- en zomervakantie
0 weet niet/niet te zeggen (ofwel: gedurende het hele jaar regelmatig)
0 weigert antwoord
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52: Wanneer je spijbelt, doe je dat dan meestal:
O alleen
O met klasgenoten
O met vrienden van andere klassen van deze school
O met vrienden van buiten deze school
O weet niet/valt niet te zeggen
O weigert antwoord

ENQ. let op: De vragen 53 tot en met 56 gelden voor alle leerlingen die spijbe-
len (of het nu veel of weinig is).

53: Weten je ouders hoe regelmatig je spijbelt?
O ja
O vermoedens
O nee
O weet niet
O weigert antwoord
O n.v.t. (indien geen ouders/verz. aanwezig)

54: Wanneer je ouders weten dat je gaat spijbelen, hoe reageren ze dan meestal?
O niet, het maakt ze niet uit
O ze worden boos, maar doen verder niets
O ze worden boos en dreigen met straf
O ze worden boos, ik krijg straf
O door te praten proberen ze mij ervan te overtuigen dat ik het niet meer

moet doen
O anders, nl ...............
O weigert antwoord
O n.v.t. (indien geen ouders/verz. aanwezig)

55: Hoe vaak hebben je ouders/verzorgers, om jouw afwezigheid te verklaren,
voor school een briefje geschreven of opgebeld met de mededeling dat je ziek
was of naar de dokter moest o.i.d., terwijl ze wisten dat je spijbelde/gespij-
beld had?
O nooit
0
0
0
0
0
0

soms
regelmatig
altijd
weet niet
weigert antwoord
n.v.t. (indien geen ouders/vert. aanwezig)
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56: Wanneer je spijbelt, waar ging je dan (meestal) naartoe?
O naar huis
O naar familie
O naar vaste vriend/vriendin
O naar vrienden/vriendinnen thuis
O naar café/koffieshop e.d.
O naar het grootste winkelcentrum in de stad/ander winkelcentrum/de stad
O naar buurthuis
O rondlopen in de buurt
O ergens anders heen, nl............
O blijf op school
O weet niet
O weigert antwoord

IV (School)vrienden/vrije tijd

57: Hoe kan jij in het algemeen met je medeleerlingen/klasgenoten opschieten?
O heelgoed
O goed
O gewoon/normaal
O niet zo best
O absoluut niet
O weigert antwoord

58: Vind je het belangrijk hoe je medeleerlingen/klasgenoten over je denken?
O ja
O een beetje
O nee
O weet niet
O weigert antwoord

59: Heb je een 'vaste' vriend of vriendin?
O ja
O nee
O weigert antwoord

60: Waar heb je de meeste van je andere vrienden en /of vriendinnen gevonden?
O van school
O uit de buurt
O in de discotheek/het café/feestje
O bij familie
O van hobby/sport
O weet niet
O weigert antwoord
O n.v.t. (wanneer geen vrienden/vriendinnen)
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61: Met wie breng jij je vrije tijd door de week(!) meestal door?
O alleen
O met vrienden van school
O met vrienden van buiten school
O met vrienden van school en daarbuiten
O gezinsleden
O andere familieleden
O weet niet
O weigert antwoord

62: Met wie breng jij je vrije tijd in het weekend(!) meestal door?
O alleen
O met vrienden van buiten school
O met vrienden van school
O met vrienden van school en daarbuiten
O gezinsleden
O andere familieleden
O weet niet
O weigert antwoord

63: Waar breng je door de week(!) meestal door?
O thuis
O bij mijn `vaste'vriend(in)
O bij vrienden/vriendinnen thuis
O in café, buurthuis, discotheek, koffieshop ed.
O op straat/winkelen
O sport-/hobbyclub
O ik werk
O ergens anders, nl .........................

64: Waar breng je in het weekend(!) meestal door?
O thuis
O bij mijn 'vaste' vriend(in)
O bij mijn vrienden/vriendinnen thuis
O in café, buurthuis, discotheek, koffieshop ed.
O op straat/winkelen
O ik werk
O sport-/hobbyclub
O ergens anders, nl .........................

65: Moet je door de week van je ouders/verzorgers op een bepaald tijdstip in
bed liggen?
O ja
O soms
O nee
O weigert antwoord
O n.v.t. (wanneer geen ouders/verz. aanwezig)
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66: Hou je je ook aan dat tijdstip?
O ja
O soms
O nee
O weigert antwoord
O n.v.t. (wanneer geen ouders/vert. aanwezig of geen tijdstip bepaald)

67: Moet je in het weekend van je ouders/verzorgers op een bepaald tijdstip in
bed liggen?
O ja
O soms
O nee
O n.v.t. (wanneer geen ouders/verz. aanwezig)

68: Hou je je ook aan dat tijdstip?
O ja
O soms
O nee
O weigert antwoord
O n.v.t. (wanneer geen ouders/verz. aanwezig of geen tijdstip bepaald)

69: Hoe vaak heb je het gevoel dat je niets te doen hebt/liever wat anders zou
doen/wat rondhangt - kortom: een gevoel van verveling?
O heel vaak
O regelmatig
O soms
O nooit
O weet niet
O weigert antwoord

V Kleine criminaliteit

ENQ. Let op: Deze vragen gelden vanaf het begin van dit schooljaar!
De antwoordcategorie 'eigenaars/belanghebbende' per vraag eventueel aan de
leerling uitleggen, noem een voorbeeld.

70: Ben je wel eens met opzet - sinds het begin van dit schooljaar(!) - meege-
reden met de bus/tram/trein/metro (openbaar vervoer) zonder te betalen?
a. 0 ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

O ........... maal

c. Zijn daar toen mensen achter gekomen?
O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
0 ja, eigenaars/belanghebbenden
0 ja, ouders/verzorgers
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d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. 0 weigert antwoord

71: Heb je weleens - sinds het begin van het schooljaar(!) - met opzet iets dat
van school was beschadigd of kapot gemaakt? (bv. een ruit of gereedschap)
a. 0 ja

O nee
b. Zo ja, hoe vaak na de kerstvakantie?

O ............. maal
c. Zijn daar wel eens mensen achter gekomen?

O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Wasje toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. Wat voor dingen van school heb je zoal beschadigd?

f. 0 weigert antwoord

72: Heb je wel eens - sinds het begin van het schooljaar(!) - met opzet iets dat
van iemand anders was (een persoonlijk bezit dus) kapot gemaakt of bescha-
digd?
a. 0 ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

O ............. maal
c. Zijn daar toen mensen achter gekomen?

O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Was je toen
O alleen
0 met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. Wat voor dingen van school heb je zoal beschadigd?

f. 0 weigert antwoord
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73: Heb je wel eens - sinds het begin van de schooljaar(!) - met opzet iets dat
van `de gemeenschap' is, zoals dat heet (bv. een telefooncel, straatlantaarn)
beschadigd of kapot gemaakt?
a. 0 ja

O nee
O weigert antwoord

b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?
...........* maal

c. Zijn daar toen mensen achter gekomen?
O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. Wat voor dingen van school heb je zoal beschadigd?

f. Oweigert antwoord

74: Heb je wel eens - sinds het begin van het schooljaar(!) - dingen beklad of
bespoten met stiften of een spuitbus (bv. een muur, bushuisje, de binnenkant
van een bus etc)?
a. 0 ja

O nee
O weigert antwoord

b Hoe vaak sinds de zomervakantie?
...........* maal

c. Zijn daar toen mensen achter gekomen?
O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. Wat voor dingen van school heb je zoal beklad?

f. 0 weigert antwoord
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75: Heb je wel eens - sinds het begin van het schooljaar(!) - zonder toestem-
ming een fiets meegenomen zonder deze terug te brengen?
a. 0 ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

............ maal
c. Zijn daar toen mensen achter gekomen?

O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. Oweigert antwoord

76: Heb je - sinds het begin van het schooljaar(!) - wel eens met opzet in een
winkel iets meegenomen zonder te betalen?
a. 0 ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

...........* maal

c. Zijn daar toen mensen achter gekomen?
O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. Wat heb je zoal meegenomen?
0 ..............................

f. Oweigert antwoord

77: Heb je wel eens - sinds het begin van het schooljaar(!) - in een winkel prijs-
jes verwisseld om iets voor minder geld mee te kunnen nemen?
a. 0 ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

............ maal
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c. Zijn daar toen mensen achter gekomen?
O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e 0 weigert antwoord

78: Heb je wel eens - sinds het begin van het schooljaar(!) - zonder toestem-
ming iets van waarde van school meegenomen zonder het terug te brengen?
a. 0 ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

............ maal
c. Zijn daar toen mensen achter gekomen?

O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. Wat heb je zoal meegenomen?
0 ..............................

f. 0 weigert antwoord

79: Ben je wel eens - sinds de kerstvakantie(!) - zonder toestemming in een huis
of ander gebouw naar binnen gegaan/geklommen met de bedoeling iets mee
te nemen dat niet van jou was?
a. 0 ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

............ maal

c. Zijn daar toen mensen achter gekomen?
O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers
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d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. Waar ben je zoal binnengedrongen?
0 ..............................

f. Wat heb je zoal meegenomen?
0 ..................................

g. 0 weigert antwoord

80: Heb je wel eens - sinds de zomervakantie (!) - iets meegenomen uit de auto
van iemand anders dat niet van jou was?
a. 0 ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

...........* maal

c. Zijn daar toen mensen achter gekomen?
O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. Wat heb je zoal meegenomen?
0 ..............................

f. 0 weigert antwoord

81: Heb je wel eens - sinds het begin van het schooljaar(!) - iets gekocht of
doorverkocht waarvan je eigenlijk wel wist of het vermoeden had dat het
gestolen was?
a. 0 ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

............ maal
c. Zijn daar toen mensen achter gekomen?

O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers
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d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. Wat heb je zoal gekocht/doorverkocht?
0 ..............................

f. 0 weigert antwoord

82: Heb je wel eens - sinds het begin van het schooljaar(!) - een kleine brand
aangestoken (bv. op straat/een bouwterrein, in een houten keet of fietsen-
hok?
a. O ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

...........* maal
c. Zijn daar toen mensen achter gekomen?

O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. 0 weigert antwoord

83: Heb je wel eens - sinds het begin van het schooljaar(!) - zo met iemand ge-
vochten (bv. op straat/school, in een café/disco) dat hij/zij naar de dokter
moest?
a. 0 ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

............ maal
c. Zijn daar toen mensen achter gekomen? (behalve de dokter en het slacht-

offer)
O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Was je toen
0 alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. 0 weigert antwoord
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84: Heb je wel eens - sinds het begin van het schooljaar(!) - een vrouw of meis-
je (bv. op straat/school, in een café/disco) `lastig gevallen' of tegen haar zin
aangeraakt of vastgehouden?
a. 0 ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

...........* maal
c. Zijn daar toen mensen achter gekomen? (behalve de vrouw/het meisje)

O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. 0 weigert antwoord

85: Heb je wel eens - sinds het begin van het schooljaar(!) - (bv. op
straat/school, in een café/disco) iemand met een mes of ander voorwerp
bedreigd?
a. 0 ja

O nee
b. Hoe vaak sinds de zomervakantie?

............ maal

c. Zijn daar toen mensen achter gekomen? (behalve de bedreigde)
O nee
O ja, politie
O ja, voorbijgangers/buren
O ja, eigenaars/belanghebbenden
O ja, ouders/verzorgers

d. Was je toen
O alleen
O met een vriend of vriendin
O in een groep (meer dan totaal twee personen)

e. 0 weigert antwoord
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Bijlage 5: Beschrijving van de schalen

Constructie van de schalen

De schalen 'schoolfunctioneren', 'sociale binding met school', 'vrijetijdslocatie' en
'vrijetijdsbesteding buitenshuis' zijn m.b.v. het programma HOMALS gecon-
strueerd. HOMALS (Homogeneity Analysis by Alternating Least Squares) is de
naam van een computerprogramma voor het analyseren van zogenaamde catego-
rische data op nominaal niveau. Nominale variabelen zijn variabelen waarbij de
rangorde van en de afstanden tussen de categorieën onbekend zijn. Wanneer
men HOMALS uitvoert op een aantal variabelen, levert dat een afbeelding van
de gegevens op in een zelf te bepalen aantal dimensies. In deze afbeelding wor-
den zowel de geobserveerde objecten (proefpersonen, cases) als de antwoordcate-
gorieën als punten weergegeven. In het algemeen geldt dat in de afbeelding de
afstand tussen de objectpunten kleiner is naarmate de patronen van de antwoord-
categorieën meer op elkaar lijken. Daarnaast worden de antwoordcategorieën
afgebeeld in het zwaartepunt van de objecten die de desbetreffende categorie
hebben gekozen. Is er een homogene groep objecten die voor het merendeel
dezelfde categorieën hebben gekozen, dan liggen deze categorieën dicht bij deze
objecten. Wanneer twee groepen objecten onderling weinig overeenkomen, dan
liggen zij, net als de bijbehorende antwoordcategorieën, duidelijk gescheiden van
elkaar in de afbeelding. De in deze bijlage gepresenteerde gegevens zijn geba-
seerd op de nulmeting.

Beschrijving van de schalen

Schoolfunctioneren
De schaal schoolfunctioneren is geconstrueerd met de variabelen 'zitten blijven',
'spijbelen', 'klas uitgestuurd worden' en 'huiswerk maken'. Al deze variabelen zijn
indicatoren van problematisch gedrag op school.

Discriminatiewaarden

dimensie I dimensie II

spijbelen 0,55 0,57
klas uitgestuurd worden 0,40 0,12
zitten blijven 0,10 0,15
huiswerk maken 0,41 0,31

De discriminatiewaarde is een maat voor samenhang van de variabele met de
dimensie. Een groot getal geeft aan dat de variabele sterk samenhangt met de
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dimensie, een laag getal geeft aan dat de variabele zwak samenhangt met de
dimensie. De variabele `spijbelen' discrimineert het best en doet dit op beide
dimensies, `klas uitgestuurd worden' en `huiswerk maken' discrimineren beide
redelijk op de eerste dimensie, maar doen dit matig op de tweede dimensie. 'Zit-
ten blijven' hangt niet of nauwelijks samen met de twee dimensies.

De afbeelding van de categoriescores
Categoriescores worden berekend door het gemiddelde van de schaalscores van
de leerlingen die de desbetreffende categorie hebben gekozen, te bepalen. Deze
categoriescores kunnen grafisch worden weergegeven (zie figuur 1). Een eigen-
schap van deze afbeelding is dat categorieën die vaak samengaan, dicht bij elkaar
worden afgebeeld, categorieën die weinig samengaan, worden ver uit elkaar afge-
beeld.

Figuur 1: Schoolfunctioneren
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Uit deze afbeelding kunnen we concluderen dat de eerste dimensie leerlingen or-
dent van goed functionerend op school naar gemiddeld naar slecht functionerend
op school. De tweede dimensie maakt een onderscheid tussen enerzijds goed of
slecht functionerende leerlingen en anderzijds gemiddeld functionerende. Rechts
in de afbeelding worden de spijbelende leerlingen afgebeeld; deze leerlingen wor-
den ook regelmatig de klas uitgestuurd of maken hun huiswerk niet. Leerlingen
die niet spijbelen, maken vaker hun huiswerk en worden minder vaak de klas uit-
gestuurd dan spijbelaars; zij worden links afgebeeld.

De eigenwaarden van de twee dimensies zijn resp. 0,36 en 0,29. Uit het vooraf-
gaande kunnen we concluderen dat de tweede dimensie weinig nieuws toevoegt
aan de eerste dimensie; daarom is alleen de eerste dimensie gebruikt als schaal
voor het schoolfunctioneren. De betrouwbaarheid van deze schaal is laag; de
coëfficiënt alpha is 0,40.
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Sociale binding met school
De schaal sociale binding met school is geconstrueerd met de variabelen `met je
medeleerlingen kunnen opschieten', `met je leraren kunnen opschieten', 'belang-
rijk vinden hoe medeleerlingen over je denken' en 'belangrijk vinden hoe leraren
over je denken'.

Discriminatiewaarden

dimensie I dimensie II

opschieten leraren 0,26 0,28
hechten aan mening van leraren 0,42 0,37
opschieten medeleerlingen 0,28 0,40
hechten aan mening van medeleerlingen 0,48 0,25

Uit de discriminatiewaarden blijkt dat de variabelen 'belangrijk vinden hoe lera-
ren over je denken' en 'belangrijk vinden hoe medeleerlingen over je denken' het
best discrimineren op de eerste dimensie. De variabelen 'met je leraren kunnen
opschieten' en 'met je medeleerlingen kunnen opschieten' discrimineren weinig
op de eerste dimensie. Op de tweede dimensie discrimineren 'belangrijk vinden
hoe leraren over je denken' en 'met je medeleerlingen kunnen opschieten' het
beste.

De afbeelding van de categoriescores
Uit figuur 2 kunnen we concluderen dat de eerste dimensie leerlingen ordent van
meer naar minder sociaal geïntegreerd. De leerlingen die zeggen goed met mede-
leerlingen en leraren te kunnen opschieten, worden links afgebeeld; rechts liggen
de leerlingen die zeggen dat niet te kunnen.

Figuur 2: Sociale integratie
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Links liggen de leerlingen die zeggen het belangrijk te vinden hoe leraren en me-
deleerlingen over hen denken, rechts worden leerlingen afgebeeld die zeggen dat
niet zo belangrijk te vinden.

De eigenwaarden van de twee dimensies zijn resp. 0,37 en 0,35. Omdat alleen
de eerste dimensie goed te interpreteren is, wordt deze gebruikt als schaal sociale
binding met school. De betrouwbaarheid van deze schaal is laag; de coëfficiënt
alpha is 0,44.

Vrijetijdslocatie en vrijetijdsbesteding buitenshuis
De vrijetijdschalen zijn geconstrueerd met de variabelen `waar heb je je vrienden
gevonden', 'met wie breng je je vrije tijd door in de week', `met wie breng jij je
vrije tijd door in het weekend', 'waar breng je je vrije tijd door in de week' en
'waar breng je je vrije tijd door in het weekend'.

Discriminatiewaarden

dimensie I dimensie II

waar vrienden gevonden 0,18 0,22
vrije tijd: met wie in week 0,56 0,60
vrije tijd: met wie in weekend 0,66 0,56
vrije tijd: waar in week 0,42 0,25
vrije tijd: waar in weekend 0,49 0,15

Uit de tabel met discriminatiewaarden blijkt dat de variabele 'waar heb je je
vrienden gevonden' niet goed discrimineert op beide dimensies, de overige varia-
belen discrimineren redelijk op de eerste dimensie. De tweede dimensie wordt
echter vooral bepaald door de variabele 'met wie breng je je vrije tijd in de week
door' en 'waar breng je je vrije tijd in het weekend door'. De overige variabelen
discrimineren redelijk op de tweede dimensie.

De afbeelding van de categoriescores

Figuur 3: Vrijetijdsbesteding
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Rechts in de afbeelding (zie figuur 3) liggen leerlingen die het liefst thuis de vrije
tijd doorbrengen; links liggen de leerlingen die de vrije tijd buitenshuis doorbren-
gen. De tweede dimensie ordent leerlingen naar de mate van gestructureerdheid
van de vrijetijdsbesteding; onder ligt de categorie sport, boven ligt de categorie
op straat of in de disco. Thuis de vrije tijd doorbrengen neemt op de tweede
dimensie een middenpositie in.

De eigenwaarden voor de twee dimensies zijn 0,47 en 0,36. De eerste dimensie
is gebruikt voor de schaal vrijetijdslocatie, de tweede voor de schaal vrijetijdsbe-
steding buitenshuis. De betrouwbaarheid van deze schalen zijn redelijk; de coëf-
ficiënten alpha zijn resp. 0,72 en 0,62.

Delinquentie
In de leerlingvragenlijst wordt naar zestien delicten gevraagd. Bij elk delict wordt
de leerling gevraagd of hij het desbetreffende delict weleens heeft gepleegd, en
zo ja, hoe vaak.

Allereerst is gepoogd een delinquentieschaal te maken met behulp van het pro-
gramma HOMALS. Dit bleek niet goed te lukken, omdat het `outliers'-verschijn-
sel optrad; de afbeelding werd gedomineerd door enkele leerlingen.

Er is gekozen voor de constructie van twee schalen. De eerste delinquentie-
schaal is de som van het aantal verschillende delicten dat een leerling in de ge-
vraagde periode gepleegd heeft. Het gemiddelde van deze delinquentieschaal be-
draagt 1,98 (sd=2,34); gemiddeld pleegt iedere leerling ongeveer twee verschillen-
de delicten.

De kwaliteit van deze delinquentieschaal is met behulp van een betrouwbaar-
heidsanalyse bepaald. De gemiddelde correlatie tussen de 16 delicten bedraagt
0,17, (sd=0,005). Dit is vrij laag, zodat er veel vragen nodig zijn om een redelijke
schaal te construeren. De items vormen een consistente schaal (Cronbach's al-
pha = 0,75).

Als er met de 16 vragen twee subschalen samengesteld worden met elk acht
vragen, bedraagt de correlatie tussen de twee subschalen 0,60. Met behulp van de
Spearman-Brown formule kan de betrouwbaarheid van de gehele schaal geschat
worden; de betrouwbaarheid bedraagt dan 0,75.

De twee methoden leiden tot hetzelfde resultaat. De standaardmeetfout van
deze delinquentieschaal bedraagt 1,17. De dimensionaliteit van deze schaal is
bepaald m.b.v. principale componentenanalyse. De eerste dimensie beschrijft 25
procent van de variantie. Uit het verloop van de eigenwaarden (knikcriterium)
blijkt dat er slechts één dimensie aan de items ten grondslag ligt.

Een tweede delinquentieschaal is samengesteld door ook rekening te houden
met de frequentie waarmee het aantal delicten gepleegd is. Ook deze schaal is in-
tern consistent te noemen (alpha = 0,78), het gemiddelde van deze schaal bedraagt
4,04 (sd = 5,53). De gemiddelde interitemcorrelatie bedraagt 0,20 (sd = 0,0093). De
dimensionaliteit is op dezelfde manier als bij de vorige schaal bepaald, wederom
kunnen we van eendimensionaliteit spreken.

Omdat de correlatie tussen de twee voornoemde schalen vrij hoog is (r=0,70),
kunnen we stellen dat de frequentie van een delict niets nieuws toevoegt aan de
schaal die is samengesteld op basis van de verschillende soorten delicten. Uit
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deze correlatie kunnen we afleiden dat leerlingen zich niet specialiseren in be-
paalde delicten.

Schoolfunctioneren
1 spijbelen nooit
2 spijbelen 3<10
3 spijbelen > 10
4 klas uitsturen nooit
5 klas uitsturen 1X
6 klas uitsturen regelmatig
7 zitten blijven nooit
8 zitten blijven ja
9 huiswerk altijd

10 huiswerk soms wel/soms niet
11 huiswerk voor sommige vakken wel/voor sommige vakken niet

Schaal vrijetijdsbesteding

Waar heb je de meeste van je andere vrienden en/of vriendinnen gevonden?
1 op school
2 in de buurt
3 in de discotheek/het café/feestje
4 bij familie, door hobby/sport

Met wie breng jij je vrije tijd door de week meestal door?
5 alleen
6 met vrienden van buiten school
7 met vrienden van school/met vrienden van school en daarbuiten
8 gezinsleden

Met wie breng jij je vrije tijd in het weekend meestal door?
9 alleen

10 met vrienden van buiten school
11 met vrienden van school/met vrienden van school en daarbuiten
12 gezinsleden

Waar breng je je vrije tijd door de week meestal door?
13 thuis
14 bij mijn `vaste' vriend(in)
15 bij vrienden/vriendinnen thuis
16 in café, buurthuis, discotheek, koffieshop, e.d.
17 op straat/winkelen
18 sport/hobbyclub
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Waar breng je je vrije tijd in het weekend meestal door?
19 thuis
20 bij mijn `vaste' vriend(in)
21 bij vrienden/vriendinnen thuis
22 in café, buurthuis, discotheek, koffieshop, e.d.
23 op straat/winkelen
24 ik werk

Uitleg sociale integratie op school

Hoe kan je in het algemeen met je leraren op deze school opschieten?
1 heel goed
2 goed
3 gewoon/normaal
4 niet zo best/absoluut niet

Vind je het belangrijk hoe je medeleerlingen/klasgenoten over je denken?
5 ja
6 een beetje
7 nee

Vind je het belangrijk hoe de leraren over je denken?
8 ja
9 een beetje

10 nee

Hoe kan jij in het algemeen met je medeleerlingen/klasgenoten opschieten?
11 heelgoed
12 goed
13 gewoon/normaal
14 niet zo best/absoluut niet
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Bijlage 6: Leerlingvragenlïàjstgegevens op de eerste effectmeting

In deze bijlage bij hoofdstuk 7 (nulmeting en twee effectmetingen volgens de
leerlingvragenlijst) worden, naast een overzicht van de onder- en bovengrenzen
van de schaalscores per meting, de leerlingvragenlijstgegevens van de eerste ef-
fectmeting beschreven en geanalyseerd. Om redenen die in de hoofdstukken 4 en
7 nader zijn omschreven, kunnen deze gegevens ons vooralsnog weinig inzicht
verschaffen omtrent de effecten van het belexperiment. Derhalve is ervoor geko-
zen deze gegevens in een aparte bijlage op te nemen in plaats van in hoofdstuk 7.

Onder- en bovengrenzen van de schaalscores

Tabel 1: Onder- en bovengrenzen van scores per schaal

nulmeting le effectmeting 2e effectmeting
ondergr. bovengr. ondergr. bovengr. ondergr. bovengr.

schoolfunctioneren -4,41 1,79 -4,03 1,79 -4,41 1,79
sociale binding met school -3,62 2,44 -1,90 4,37 -1,90 4,37
vrijetijdslocatie -2,78 5,86 -2,56 5,86 -2,56 5,86
vrijetijdsbesteding buitenshuis -3,91 5,60 -2,80 5,60 -2,60 5,60
delinquentie 0 15 0 13 0 12

Uit de tabel blijkt dat deze grenzen per meting enigszins verschuiven. Daarbij zij
opgemerkt dat dit gegeven geen informatie verschaft over eventuele verschuivin-
gen in de score van de groep leerlingen als geheel. De verschuiving van een on-
der- of bovengrens kan door de score van slechts één leerling worden bepaald.

De leerlingvragenlijstgegevens op de eerste effectmeting

Tabel 2: De gemiddelde schaalscores per school, per schooltype, per ethnische groep en
per leerjaar (tweede vragenlijstronde)

school schooltype ethniciteit leerjaar

exp. 1e dr. 2e ctr. LBO IBO ned. mar. turks 1 2 3

schoolfunctioneren 0,19 0,22 0,18 0,15 0,27 0,15 0,34 0,51 0,63 0,14 -0,07
(N=) (191) (128) (191) (334) (176) (381) (50) (21) (141) (164) (205)
soc. binding op school 1,10 1,00 0,83 0,95 1,00 0,93 1,16 1,53 0,91 1,03 0,97

(191) (129) (192) (336) (176) (383) (50) (21) (142) (164) (206)
vrijetijdslocatie 0,25 0,08 0,58 0,36 0,28 0,43 0,09 0,05 0,48 0,25 0,29

(191) (129) (192) (336) (176) (383) (50) (21) (142) (164) (206)
vrijetijdsbesteding 1,68 1,49 1,63 1,55 1,74 1,59 1,90 1,19 1,55 1,57 1,69
buitenshuis (191) (129) (192) (336) (176) (383) (50) (21) (142) (164) (206)
delinquentie 1,79 1,83 1,31 1,71 1,47 1,71 0,54 0,85 1,57 1,40 1,78

(183) (146) (182) (319) (172) (366) (54) (20) (139) (156) (196)
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Schoolfunctioneren
De gemiddelde schaalscores van de leerlingen onderscheiden naar school, ver-
schillen niet significant van elkaar. Evenmin is er een verschil tussen groepen
leerlingen onderscheiden naar schooltype. De LBO-leerlingen op de experimente-
le school functioneren gemiddeld slechter dan de IBO-leerlingen, terwijl op de
tweede controleschool het omgekeerde het geval is (F=13,205, p<0,001; verklaar-
de variantie=3,1%). Er is geen verschil geconstateerd tussen groepen leerlingen
onderscheiden naar etniciteit. Leerlingen uit een hoger leerjaar behalen gemid-
deld een lagere score op de schaal `Schoolfunctioneren' dan leerlingen uit een
lager leerjaar (F=11,87, p<0,0001; verklaarde variantie=4,5%). Een nadere spe-
cificatie van het zelf-gerapporteerde spijbelgedrag is gegeven in tabel 3.

Tabel 3: Het zelf-gerapporteerde spijbelgedrag van de leerlingen (tweede vragenlijst-
ronde)'

exp. school le contr.sch. 2e contr.sch. totaal
(N=191) (N=129) (N=192) (N=512)

aant. % sant. % aant. % aant. %

niet gespijbeld 139 72,8 97 75,2 140 72,9 376 73,4
1 of enige keren gespijbeld (max. 10) 38 19,9 22 17,1 39 20,3 99 19,3
meer dan 10 keer gespijbeld 12 6,3 8 6,2 11 5,7 31 6,1

' Uit de tabel blijkt dat er, vergeleken met de nulmeting (zie hoofdstuk 7; tabel 24), nau-
welijks enige verschuiving in het zelf gerapporteerde spijbelgedrag is opgetreden.

Sociale binding met school
Er is geen verschil tussen de gemiddelde schaalscores van de naar school onder-
scheiden groepen leerlingen. Evenmin zijn er significante verschillen in gemiddel-
de schaalscore tussen LBO-leerlingen en IBO-leerlingen. De IBO-leerlingen op
de experimentele school behalen gemiddeld een hogere schaalscore dan de LBO-
leerlingen, terwijl op de eerste controleschool het omgekeerde het geval is (F=
3,402, p =0,034; verklaarde variantie =1,4%). Er is geen verschil geconstateerd
tussen Nederlandse en allochtone leerlingen, of tussen groepen leerlingen onder-
scheiden naar leerjaar.

Vrijetijdslocatie
Op deze schaal blijken de leerlingen van de tweede controleschool de hoogste
score te behalen (F=3,41; p=0,03). Zij brengen gemiddeld hun vrije tijd vaker
thuis door dan de leerlingen op de andere scholen. De proportie verklaarde va-
riantie bedraagt 1,3%. Er zijn geen verschillen in gemiddelde schaalscore tussen
groepen leerlingen onderscheiden naar schooltype, naar etniciteit, of naar leer-
jaar.

Vrijetijdsbesteding buitenshuis
Er is geen verschil tussen de gemiddelde schaalscores van de naar school onder-
scheiden groepen leerlingen. Evenmin zijn er significante verschillen geconsta-
teerd tussen LBO-leerlingen en IBO-leerlingen. De IBO-leerlingen op de eerste
controleschool brengen hun buitenshuis doorgebrachte vrije tijd gemiddeld vaker
op straat, in het café of in de disco door dan LBO-leerlingen, terwijl op de expe-
rimentele school het omgekeerde het geval is (F=7,228; p=0,001; verklaarde
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variantie = 2,9%). Er is geen verschil tussen Nederlandse en allochtone leerlingen
(F=1,60; n.s.), of tussen eerste-, tweede- en derdeklassers (F=1,60; n.s.).

Delinquentie
Er is geen verschil in het gemiddelde aantal verschillende soorten delicten dat
naar eigen zeggen door de naar school onderscheiden groepen leerlingen is ge-
pleegd (F=2,99; n.s.). Evenmin is er een significant verschil in gemiddelde schaal-
score tussen LBO-leerlingen en IBO-leerlingen. Onderscheiden naar etnische
achtergrond rapporteren Nederlandse leerlingen gemiddeld het grootste aantal
verschillende soorten delicten (F = 8,09, p = 0,0004; verklaarde variantie = 3,6 %).
Daarentegen zijn er geen verschillen geconstateerd tussen groepen leerlingen on-
derscheiden naar leerjaar (F=0,82; n.s.). Tabel 4 geeft een overzicht van het door
de leerlingen gerapporteerde delinquentiegedrag.

Tabel 4: Het zelf-gerapporteerde delinquentiegedrag van de leerlingen (tweede meting)

brandstichting
graffiti
vechten/mishandeling
heling
vandalisme t.o.v. pers. eigendommen
winkelfraude
winkeldiefstal
zwart rijden openbaar vervoer
vandalisme t.o.v. de gemeenschap
fietsendiefstal
diefstal van school
vandalisme t.o.v. school
bedreiging
inbraak
lastigvallen van vrouwen
inbraak in auto

exp. school 1` contr.sch. 2e contr.sch. totaal
(N=191) (N=129) (N=192) (N=512)

22,0 26,4 24,0 23,8
24,6 26,4 17,7 22,5
16,2 24,0 12,5 16,8
18,3 20,9 9,4 15,6
18,3 11,6 15,6 15,6
14,1 10,9 10,9 12,1
12,0 9,3 12,0 11,3
17,8 8,5 5,2 10,7
8,9 12,4 9,9 10,2

13,1 13,2 1,0 8,6
4,2 3,9 8,3 5,7
5,2 6,2 3,6 4,9
6,3 5,4 1,6 4,3
3,7 3,9 2,6 3,3
1,6 1,6 3,1 2,1
3,7 0,8 0,5 1,6

Evenals bij de nulmeting wordt er een negatief verband gevonden tussen de sco-
res op de schalen 'schoolfunctioneren' en `delinquentie' (r=-0,37). Een minder
sterk verband in dezelfde richting bestaat tussen 'sociale binding met school' en
'delinquentie' (r=-0,16) en tussen 'vrijetijdslocatie' en 'delinquentie' (r=-0,16). De
uitkomsten van een stapsgewijze regressie-analyse wijzen uit dat aan de hand van
de scores op de schalen 'schoolfunctioneren', 'vrijetijdslocatie', 'sociale binding
met school' en 'vrijetijdsbesteding buitenshuis' het best de delinquentiescore kan
worden voorspeld (multiple r=0,42). De proportie verklaarde variantie bedraagt
17,6%. Verder hangt 'schoolfunctioneren' positief samen met 'vrijetijdslocatie'
(r=0,18) en met 'sociale binding met school' (r=0,10). Ten slotte is er een nega-
tief verband tussen 'vrijetijdslocatie' en 'vrijetijdsbesteding buitenshuis' (r=-0,34).
Hoe vaker de leerling zijn vrije tijd thuis doorbrengt, hoe vaker hij zijn vrije tijd
buitenshuis in sport- of hobbyverband zal invullen. De overige correlaties zijn la-
ger dan 0,10.
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