Lesvaardigheden van beginnende docenten op scholen
met een sterk veranderend leerlingaantal
Marieke van der Pers & Michelle Helms-Lorenz
Verwachte ontwikkeling leerlingaantal
2015-2020

Voorlopige resultaten
Beginnende docenten werkend op scholen waarvan het leerlingaantal sterk
toeneemt hebben meer moeite met de basisvaardigheden dan docenten op
scholen waar het leerlingaantal minder sterk groeit
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Beginnende docenten werkend op scholen met een contant leerlingaantal
hebben minder moeite met differentiëren dan docenten die op scholen
werken waar het leerlingaantal toe- of afneemt
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Theoretisch raamwerk
Scholen met een sterk veranderend leerlingaantal zijn minder
aantrekkelijk
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Differentiatievaardigheden van beginnende docenten werkend op scholen
waar meer dan een kwart van de leerlingen een lagere SES heeft worden
lager gescoord op scholen die te maken hebben een sterke daling van het
leerlingaantal dan op scholen waar de daling minder sterk is
Verschillende condities betreft aantrekken en behouden van beginnende docenten

Differentiatie scholen >5% daling
Score 1.81(n=305)

1. Onaantrekkelijke leefomgeving om te vestigen (Muijs et al. 2004)
2. Eigenschappen van de leerlingpopulatie (Hanushek et al. 2004; Lankford et al. 2002).
3. Leeftijdsopbouw van het onderwijspersoneel (Kardos et al. 2001)

>25% leerlingen 3e kwartiel SES
Score 1.96 (n=107)

Gevolg: Groter verloop van staf  meer moeite met vervullen vacatures 
minder kritisch bij het aanstellen en behouden van docenten

Hypothese

>15% daling

5-15% daling

Score 1.59 (n=32)

Score 2.12 (n=75)

Beginnende docenten werkzaam op scholen met een sterk veranderend
leerlingaantal scoren lager op lesvaardigheden dan beginnende docenten
werkzaam op scholen waar het leerlingaantal minder sterk verandert

Data en methoden
•
•
•
•

N: 1498 beginnende docenten met minder dan 3 jaar leservaring
Pedagogisch-didactisch handelen: ICALT lesobservaties (in 2014 en 2015)
Ontwikkeling leerlingaantal: 2011-2017 (BRIN niveau – DUO data)
Methode: MANOVA, Decision Trees

Vervolgstap
Middels multinomiale logistische regressie inzicht krijgen in de
eigenschappen van beginnend docenten die werkzaam zijn op scholen
met een sterk veranderend leerlingaantal
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