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Managementsamenvatting 
De bètatechnische infrastructuur verkeert op veel vo-scholen in een matige of zelfs slechte 
staat, wat de keuze van havo- en vwo-leerlingen voor een bètatechnische vervolgopleiding 
in negatieve zin beïnvloedt. Om dit aan te pakken heeft de minister van OCW de regeling 
“aanvullende bekostiging lokalen bètavakken havo/vwo” ingesteld. De eerste resultaten 
van deze regeling worden in deze effectmeting gerapporteerd.  

Twee jaar na de regeling kan nog geen effect op de doorstroom verwacht worden; de 
aanpassingen vanuit de Regeling Bètalokalen zijn nog niet lang genoeg in gebruik. 
Subsidies die zijn ingezet voor aanpassingen voor de onderbouw hebben over minimaal vijf 
jaar een zichtbaar effect op de doorstroom. Wel laten de havo-N-profielscores van de 
toegekende scholen een significante stijging zien ten opzichte van de N-profielscore van de 
niet-toegekende scholen en de scholen die geen aanvraag hebben gedaan. Op het vwo ligt 
de N-profielscore van de toegekende scholen hoger dan die van de andere groepen, maar 
het verschil in de stijging tussen deze groepen is niet significant. Binnen de groep van 
toegekende scholen stijgt de N-profielscore van scholen met slechte prestaties en slechte 
faciliteiten op de havo sterk ten opzichte van de andere scholen. Op het vwo is deze 
stijging nog sterker en is het verschil in stijging tussen deze groepen significant.  

Er is volgens de scholen een duidelijk effect van de Regeling op de bètavernieuwing binnen 
de school. Eveneens heeft de Regeling Bètalokalen verschillende aspecten van bèta-
integratie vergroot, in het bijzonder de integratie van bètavakken in de onderbouw. De 
meeste aspecten van ICT-readiness zijn bij de scholen aanwezig, maar waren dit al vóór de 
Regeling. De helft van de scholen geeft dan ook aan dat ICT-readiness niet is geïntensi-
veerd ten opzichte van 2007.  

Leerlingen geven een hogere waardering voor de bètafaciliteiten in deze effectmeting in 
vergelijking met de nulmeting. Ze zijn significant meer tevreden over de kwaliteit en 
kwantiteit van de faciliteiten. De docenten zijn ook meer tevreden over de nieuwe 
faciliteiten; de waardering over de verschillende faciliteiten ligt significant hoger in 
vergelijking met de nulmeting en ook de stijging van de rapportcijfers is significant. De 
toename in bèta-integratie, ICT-readiness en tevredenheid vertoont geen samenhang met 
N-profielscores of de doorstroomcijfers. 

De Regeling Bètalokalen heeft daarnaast een effect op de investeringen van scholen. De 
Regeling heeft investeringen in bètafaciliteiten naar voren gehaald (in de tijd) en scholen 
investeren gemiddeld meer dan de vereiste 50% cofinanciering. De Regeling heeft 
eveneens effect op de onderlinge samenwerking binnen de scholen, wat zich onder andere 
uit in gezamenlijke vakken, studiedagen, meer betrokkenheid vanuit de directie voor bèta 
en meer externe en interne profilering van de bètavakken. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De bètatechnische infrastructuur – denk aan leslokalen voor de exacte vakken, 
practicumruimtes, etc. – verkeert op veel vo-scholen in een matige of zelfs slechte staat. 1 
De Onderwijsinspectie noemt dit probleem in haar jaarverslag 2003/04 als een van de 
serieuze knelpunten in het bètatechnisch onderwijs op vo-scholen. Deze veelal deplorabele 
staat van de bètafaciliteiten op vo-scholen beïnvloedt de keuze van havo- en vwo-
leerlingen voor een bètatechnische vervolgopleiding in negatieve zin. De inrichting van veel 
schoolgebouwen is nog geënt op frontale kennisoverdracht en niet op de maatwerkaanpak 
waar het moderne science- en techniekonderwijs om vraagt. Veel vo-scholen kampen met 
een ruimtegebrek voor praktijkgericht onderwijs. 

Om dit knelpunt aan te pakken heeft de minister van OCW de regeling “aanvullende 
bekostiging lokalen bètavakken havo/vwo” ingesteld. In de periode februari t/m juni 2007 
heeft het Platform Bèta Techniek (hierna: het Platform) – op verzoek van het ministerie 
van OCW (Centrale Financiën Instellingen, CFI) – de “subsidieregeling lokalen en 
bètavakken havo/vwo” (hierna: “Regeling Bètalokalen”) op de rails gezet en uitgerold. Het 
doel van de Regeling Bètalokalen werd als volgt omschreven: 

De minister kan op aanvraag aanvullende bekostiging verlenen ten behoeve van een 
nieuwe inrichting of een bouwkundige aanpassing van leslokalen en practicumlokalen voor 
de bètavakken met als doel vernieuwing van bètavakken in het havo en vwo en 
doorstroom van leerlingen naar bètastudies in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.2

De regeling die bestemd is voor havo- en vwo-scholen, is in werking getreden op 2 april 
2007 en geldt tot 1 januari 2011. De regeling beoogt de fysieke leeromgeving zo aan te 
passen dat uitdagend en praktijkgericht bètatechnisch onderwijs kan worden gegeven. De 
aanpassingen kunnen betrekking hebben op zowel bouwkundige aanpassing als nieuwe 
inrichting (denk aan nieuwe inventaris, apparatuur, ICT, etc.) van les- en practicumlokalen 
voor bètavakken. Voor verlening van aanvullende bekostiging op grond van deze regeling 
is in totaal een bedrag van € 19,3 miljoen beschikbaar gesteld. De aanvullende bekostiging 
per school bedraagt 50% van de totale projectkosten met een maximum van € 150.000,=. 

Om in aanmerking te komen voor de regeling hebben alle Nederlandse vo-scholen een 
aanvraag kunnen indienen in de periode van 31 maart tot en met 15 mei 2007 bij het 
Platform Bèta Techniek. In de aanvraag hebben scholen informatie moeten geven over de 
bètaprestaties van de school (in termen van profielkeuzecijfers, doorstroomcijfers), 
externe en interne focus op bèta (deelname aan netwerken, bèta-activiteiten voor 
leerlingen), personele bezetting en fysieke faciliteiten rond bèta. Het Platform heeft voor 
de selectie van aanvragen een expertcommissie ingesteld. Deze commissie heeft alle 273 
ingediende aanvragen beoordeeld op grond van de volgende criteria: 

a. de activiteiten en resultaten van de school op het gebied van de vernieuwing van de 
bètavakken en de bevordering van de doorstroom in de richting van bèta/techniek; 

                                               

1 Zie: EB Management (n.d.). Goede ruimten en goede spullen moet je willen. Driebergen. 
2 Regeling aanvullende bekostiging lokalen bètavakken havo/vwo. CFI, 20 maart 2007. 



b. de materiële knelpunten met betrekking tot de leslokalen en practicumlokalen voor de 
bètavakken, die de school ondervindt bij de onder a genoemde activiteiten; 

c. de concrete plannen die de school heeft om de onder b genoemde knelpunten aan te 
pakken, en de te verwachten bijdrage van deze plannen aan de resultaten in de school, 
bedoeld in onderdeel a. 

De expertcommissie heeft de minister geadviseerd om van de 273 ingediende aanvragen 
er 149 te honoreren. De minister heeft dit advies overgenomen. In het verlengde van het 
verzoek van het ministerie om te adviseren in het selectieproces voor deze regeling is het 
Platform verzocht om inhoudelijk toezicht te houden op de implementatie van de regeling 
middels een monitoring- en auditproces, parallel aan deze implementatie. In juni 2008 
heeft Dialogic een nulmeting3 uitgevoerd, als basis voor het monitoring- en auditproces. 

De onderhavige rapportage heeft betrekking op de eerste effectmeting, twee jaar na de 
implementatie van de Regeling. In deze effectmeting worden de resultaten van de scholen 
vergeleken met de situatie uit de nulmeting. We pleiten naast deze effectmeting voor een 
tweede impactmeting op voldoende tijdsafstand van de feitelijke investeringen, 
bijvoorbeeld in 2011 of 2012. Veel van de scholen hebben namelijk de bouwkundige of 
ICT-aanpassingen slechts korte tijd in gebruik. Ervaringen opgedaan in het Universum 
Programma duiden op een incubatietijd: er verstrijkt enige tijd – veelal enige jaren – 
voordat een merkbaar effect optreedt. Het ligt daarom in de rede om te verwachten dat de 
structurele effecten van de regeling pas na deze incubatieperiode waarneembaar zullen 
zijn. Op de doorstroom kan geen meetbaar effect te zien zijn, daarom ligt de focus op de 
impact op de N-profielscore (zie hoofdstuk 3). 

1.2 Achtergrond 

In het kader van de Regeling Bètalokalen zijn drie groepen scholen te onderscheiden. De 
afbakening van deze drie deelpopulaties is weergegeven in Figuur 1.  

 

Figuur 1. Afbakening van (deel)populaties 

Ten eerste de deelpopulatie die bestaat uit de groep scholen die geen aanvraag heeft 
gedaan (groep C). Deze groep scholen bevat alle scholen in Nederland, met uitzondering 
van de – hierna te omschrijven – groepen B en A. De scholen hebben de ‘drempel’ van het 

                                               

3 Bilderbeek, R., Van den Berg, B., Ongena, B. en Kaashoek, B. (2008). Monitor & audit regeling 
bètalokalen: nulmeting. Utrecht: Dialogic. In opdracht van: Platform Bèta Techniek. 
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opstellen van een aanvraag mogelijk niet genomen omdat ze niet op de hoogte waren van 
de Regeling Bètalokalen, in tijdnood kwamen voor het doen van een aanvraag, al 
voldoende bètafaciliteiten hadden of geen cofinanciering konden vinden. 

Vervolgens is er de deelpopulatie bestaande uit de groep scholen die een aanvraag heeft 
gedaan, maar die niet is toegekend (groep B). Dit zijn scholen die in de selectieprocedure 
zijn uitgevallen, omdat ze relatief slechte bètaprestaties hadden, maar goede faciliteiten 
(criterium b van de aanvraag is immers dat de school materiële knelpunten ondervindt) of 
omdat ze in de aanvraag een minder goede onderbouwing geven van de besteding, 
behoefte en ambitie van de school (criterium c van de aanvraag).  

De derde deelpopulatie is de groep scholen waarvan de aanvraag wel is toegekend (groep 
A).  

Om de effecten van de Regeling Bètalokalen goed te kunnen plaatsen zijn twee 
vergelijkingen mogelijk. Groep A, bestaande uit de scholen waarvan de aanvraag is 
gehonoreerd, kan vergeleken worden met de scholen waarvan de aanvraag is afgewezen 
(groep B). Aangezien beide groepen scholen een aanvraag hebben gedaan, kunnen deze 
scholen op verschillende punten worden vergeleken. Daarnaast kan groep A worden 
vergeleken met groep C (scholen die geen aanvraag hebben ingediend) op bijvoorbeeld N-
profielscores. 

De scholen van groep A zijn ook onderling te vergelijken, op basis van hun beoordeling. 
Overeenkomstig de beoordelingscriteria vormen de bètaprestaties (criterium a) en 
faciliteiten (criterium b) de basis voor het selectieproces van de scholen. Op basis van de 
beoordeling van de aanvraag, zijn scholen ingedeeld in de volgende kwadranten: 

• Kwadrant I: Scholen gekenmerkt door goede bètaprestaties en slechte faciliteiten; 

• Kwadrant II: Scholen gekenmerkt door goede bètaprestaties en goede faciliteiten; 

• Kwadrant III: Scholen gekenmerkt door slechte bètaprestaties en slechte facilitei-
ten; 

• Kwadrant IV: Scholen gekenmerkt door slechte bètaprestaties en goede faciliteiten. 

De aanvraag van scholen met (in verhouding) goede bètafaciliteiten, maar slechte 
bètaprestaties (kwadrant IV) is direct afgewezen. Voor deze scholen is er een minder grote 
noodzaak voor de Regeling Bètalokalen. De aanvraag van scholen uit kwadrant I is direct 
gehonoreerd. De verwachting is dat deze scholen met extra ondersteuning nog betere 
bètaprestaties kunnen behalen. Bij de scholen in de kwadranten II en III is het 
ambitieniveau bekeken; scholen met een hoog ambitieniveau kwamen in aanmerking voor 
de Regeling Bètalokalen. 

Deze indeling was de opmaat voor de categorisatie van scholen in drie groepen. Figuur 2 
illustreert het gehele selectieproces met de vier kwadranten en drie deelpopulaties: 

• Groep A: toegekende scholen, uit kwadrant I (direct toegelaten) en uit kwadranten 
II en III (toegelaten na blijk van voldoende ambitie); 

• Groep B: afgewezen scholen, uit kwadrant IV (direct afgewezen) en uit kwadrant II 
en III (afgewezen na blijk van onvoldoende ambitie); 

• Groep C: niet-aanvragers: scholen die niet in de voornoemde kwadranten voorko-
men, aangezien ze geen aanvraag voor de Regeling Bètalokalen hebben ingediend. 



 

Figuur 2. Positionering scholen in kwadranten en (deel)populaties 

In de effectmeting worden beide indelingen in beschouwing genomen, zowel de indeling 
naar kwadranten als naar indelingsgroepen. De reden hiervoor is dat er een vertekend 
beeld kan optreden als sec gekeken wordt naar de grote groepen van scholen (A, B en C). 
Zo zitten in groep B bijvoorbeeld meer scholen met aanvankelijk slechte bètaprestaties; 
het groeipotentieel is hierdoor automatisch groter. Als het onderscheid in kwadranten niet 
in beschouwing wordt genomen, zou een niet-valide beeld kunnen ontstaan. Door de 
indeling in kwadranten in aanmerking te nemen kunnen groep A en groep B op een 
“zuiverder” manier worden vergeleken.  

Tabel 1 geeft aan hoeveel van de aanvragende scholen respectievelijk scholen waarvan de 
aanvraag is gehonoreerd, in de vier afzonderlijke kwadranten zijn ingedeeld.  

Tabel 1. Verdeling scholen naar kwadrant (bron: nulmeting) 

Kwadrant I  Kwadrant II Kwadrant III  Kwadrant IV    
Aanvragende scholen 94 74 65 41 

Toegekende scholen 93 50 6 0 

% gehonoreerd 98,9% 67,6% 9,2% 0% 

 

Van 93 van de 94 aanvragende scholen in kwadrant I is de aanvraag gehonoreerd4; de 
aanvraag van alle 41 scholen in kwadrant IV is afgewezen. Van de 74 scholen in kwadrant 
II is de aanvraag van 50 scholen gehonoreerd (67,6%). Van de 65 scholen in kwadrant III 
is de aanvraag van slechts 6 scholen gehonoreerd (9,2%). Hieruit is af te leiden dat de 
scholen in kwadrant II veelal hoger op bèta-ambitie (het additionele selectiecriterium) 
hebben gescoord dan de scholen in kwadrant III. 

In Figuur 3 is inzichtelijk gemaakt dat de deelpopulaties zijn opgebouwd uit scholen vanuit 
de oorspronkelijke kwadranten. Deze nuance zal in de analyse dus worden meegenomen. 

                                               

4 Eén school is weliswaar in eerste instantie in kwadrant I terechtgekomen, maar in tweede instantie 
bleek dat van twee vestigingen van deze school de aanvraag was toegekend. De Regeling laat 
toekenning van meer dan één aanvraag van dezelfde school echter niet toe. Om die reden is een van 
deze twee aanvragen uiteindelijk niet gehonoreerd. 
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Figuur 3. Schoolcategorisatie voor effectmeting 

1.3 Doelstelling 

In de nulmeting is een groot aantal hypotheses geformuleerd. De huidige effectmeting, zal 
niet ingaan op elke afzonderlijke hypothese van de nulmeting, maar beschouwt het 
doorlopen proces op hoofdlijnen. Hierin worden drie onderzoeksvragen onderscheiden, te 
weten: 

1. In hoeverre verschillen de N-profielscores5, doorstroomquotes6 en doorstroomren-
dementen7 tussen de drie groepen scholen (A, B en C). De focus ligt op de N-
profielscore, omdat een gering effect op de doorstroom wordt verwacht. 

2. In hoeverre verschillen de scholen binnen groep A ten opzichte van de nulmeting in 
termen van bèta-integratie8, ICT-readiness9 en tevredenheid over bètavoorzienin-
gen? Deze onderzoeksvraag geeft inzicht in enkele mogelijke kortetermijneffecten 
van de Regeling Bètalokalen op de toegekende scholen. 

3. Wat zijn de mogelijke verklaringen voor de verschillen in de N-profielscores, 
doorstroomquotes en doorstroomrendementen van de scholen binnen groep A? 
Deze onderzoeksvraag biedt een diepere analyse van de verschillen in onderzoeks-
vragen 1 en 2. 

                                               

5 Het aantal leerlingen dat in leerjaar 4 kiest voor een NT,NG of dubbelprofiel, gedeeld door het totaal 
aantal leerlingen dat een profiel (NT, NG, EM, CM) kiest in leerjaar 4. 

6 Onder doorstroomquote wordt verstaan de verhouding tussen het aantal instromende havo- dan wel 
vwo-leerlingen met een natuurprofiel dat vanuit het vo doorstroomt naar een bètatechnische 
vervolgopleiding in het hoger onderwijs, en het totale aantal van deze leerlingen met een 
natuurprofiel.  

7 Onder het doorstroomrendement wordt verstaan de verhouding tussen het aantal instromende havo- 
dan wel vwo-leerlingen in het eerste jaar van een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger 
onderwijs, en het totale aantal instromende leerlingen in het eerste jaar. 

8  Onder bèta-integratie wordt verstaan de mate waarin op een school op bètagebied wordt 
samengewerkt (zie Monitor & audit regeling bètalokalen: nulmeting). 

9 Onder ICT-readiness wordt verstaan de mate waarin het huidige ICT-potentieel wordt benut (zie 
Monitor & audit regeling bètalokalen: nulmeting). 
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1.4 Aanpak effectmeting 

Voor de effectmeting zijn drie onderzoeksmethoden toegepast. Ten eerste is gebruikge-
maakt van bestaande data van het CFI over N-profielscores en de doorstroom van vo-
scholen. De N-profielscore, de doorstroomquote en het doorstroomrendement zijn 
vergeleken voor de groepen A, B en C en voor de verschillende kwadranten.  

Daarnaast zijn drie webenquêtes uitgezet onder de toegekende scholen (groep A) over (1) 
de mate van ICT-readiness en bèta-integratie, ingevuld door een bètacoördinator of door 
de schoolleiding, (2) de tevredenheid van docenten over de nieuwe faciliteiten en (3) de 
tevredenheid van leerlingen over de nieuwe faciliteiten. De bètacoördinatoren van de 
scholen hebben een e-mail ontvangen om de drie verschillende vragenlijsten uit te zetten 
onder de schoolleiding, docenten en leerlingen. Per school is daarbij gestreefd (net als bij 
de nulmeting) naar een respons van één ingevulde bèta-integratie/ICT-Readiness 
vragenlijst, 5 docentenvragenlijsten en 10 leerlingenvragenlijsten. Van de 149 scholen met 
een gehonoreerde aanvraag, zijn 25 scholen niet benaderd omdat zij de vragenlijst niet 
konden invullen. Van deze scholen was bekend dat de ingediende plannen voor verbetering 
van de bètafaciliteiten nog niet waren afgerond. In totaal kregen we 96 volledig ingevulde 
‘bèta-integratie’ vragenlijsten terug.  

Bij de tevredenheidsmetingen was het mogelijk om terug te grijpen op de nulmeting uit 
2007. Om een één-op-één vergelijk tussen scholen te realiseren, is gekeken naar de 
scholen die zowel in 2007 als in 2010 de vragenlijst hebben ingevuld. Om een bias te 
voorkomen naar de tevredenheid van scholen die zeer veel docenten of leerlingen hebben 
aangeleverd, is het gemiddelde genomen van de respons van de individuele scholen. Met 
die gemiddelden wordt in deze rapportage verder gewerkt. 

Hieronder in Tabel 2 is de respons opgenomen uit de drie verschillende enquêtes. Het 
eerste getal geeft het aantal individuen aan, het getal achter de “|”, geeft de respons op 
het niveau van unieke scholen aan. 

Tabel 2. Respons uit enquêtes 

N (individuen|scholen) Nulmeting Eenmeting Uiteindelijke N 
Bèta-integratie/ICT-Readiness – 120 | 96 96 | 96 

Tevredenheid docenten 475 | 121 447 | 95 358 | 76 

Tevredenheid leerlingen 1023 |101 971 | 82 755 | 61 

 

Ten slotte zijn er 19 scholen bezocht, zowel om steekproefsgewijs te controleren of de 
ingediende plannen inderdaad zijn uitgevoerd, als om de kwantitatieve gegevens beter te 
kunnen duiden. Met de scholen is gesproken over mogelijke problemen tijdens de 
uitvoering en ervaren effecten van de Regeling Bètalokalen. In Bijlage I staat een overzicht 
van de bezochte scholen. 

Ter beantwoording van de in §1.3 genoemde onderzoeksvragen worden bij de eerste 
onderzoeksvraag de N-profielscores, doorstroomquotes en doorstroomrendementen 
vergeleken tussen de groepen A, B en C. Hierbij wordt ook het onderscheid tussen 
kwadranten meegenomen om een effect zuiverder te meten. Er wordt gekeken naar de 
absolute N-profielscores, doorstroomquotes en doorstroomrendementen, maar ook naar de 
verschillen (∆) in groei tussen de diverse indelingsgroepen in termen van N-profielscores, 
doorstroomquotes en doorstroomrendementen. We kijken dus ook binnen groep A naar de 
verschillen tussen de drie kwadranten in deze groep. De kwantitatieve gegevens die nodig 
zijn voor deze analyse zijn via DUO-CFI verkregen, verdiepende antwoorden op deze 
onderzoeksvraag komen uit de scholenbezoeken. 
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Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag (gericht op bèta-integratie, 
ICT-readiness en tevredenheid over bètafaciliteiten onder docenten en leerlingen) baseren 
we ons op de respons van de drie webenquêtes. Deze geven inzicht in de huidige stand 
van zaken in termen van ICT-readiness (de benuttingsgraad van het huidige ICT-
potentieel) en van bèta-integratie, een en ander in vergelijking met de situatie in 2007. 
Daarnaast stellen de webenquêtes ons in staat om de ontwikkeling in de tevredenheid van 
leerlingen (met een natuurprofiel) en van bètadocenten over bètavoorzieningen vast te 
stellen (vergelijking van effect- met nulmeting). Ook worden de resultaten van de 
schoolbezoeken gebruikt voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag. 

Voor de derde onderzoeksvraag wordt de kwantitatieve data uit de enquête gekruist 
met de gegevens over bètaprestaties van DUO-CFI.  

1.5 Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt gestructureerd. In hoofdstuk 2 wordt een situatieschets gegeven. 
Daarbij komen kort de uitgangssituatie (§2.1) en de huidige situatie aan de orde (§2.2), 
inclusief de mate waarin de aanvragende scholen uitstel voor de aanpassingen hebben 
aangevraagd. Hierbij maken we tevens gebruik van gegevens afkomstig uit het korte 
telefonische onderzoek dat Dialogic heeft uitgevoerd onder scholen die de aanvraag niet 
gehonoreerd hebben gekregen. 

In hoofdstuk 3 wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord: een analyse van het 
hoofdeffect van de Regeling Bètalokalen. Dit gebeurt zowel naar groep (A, B en C; §3.1) 
als naar kwadrant (I t/m IV; §3.2), in beide gevallen voor havo- en vwo-cijfers. Een 
specifieke uitsplitsing van deze effecten wordt gemaakt voor scholen die deel uitmaken van 
het Universum Programma (§3.3). Tot besluit wordt ingegaan op de rol die de Regeling 
heeft gespeeld in bètavernieuwing (§3.4). 

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de webenquête en geeft daarmee antwoord op de 
tweede onderzoeksvraag. Aan bod komen achtereenvolgens bèta-integratie (§4.1), ICT-
readiness (§4.2), tevredenheid van leerlingen (§4.3) en docenten (§4.4) en overige 
effecten (§4.5). In subparagrafen van §4.1 t/m §4.3 wordt de relatie gelegd tussen 
resultaten uit de enquêtes en de bètaprestaties, hetgeen onderzoeksvraag 3 beantwoord. 

Tot slot worden in hoofdstuk 5 de resultaten van de effectmeting in een leesvervangende 
samenvatting gerecapituleerd en de conclusies gepresenteerd. 
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2 Situatiebeschrijving 
In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de Regeling Bètalokalen beschreven, door de 
uitgangssituatie van de nulmeting te vergelijken met de huidige situatie. Een meer 
gedetailleerde beschrijving van de uitgangssituatie staat in de rapportage ‘Monitor & audit 
Regeling Bètalokalen: nulmeting’. Hier wordt ingegaan op de focus van de aanvragen, de 
planning en het aangevraagde uitstel van de scholen (§2.1), en de investeringen in 
bètafaciliteiten uit hoofde van of getriggerd door de Regeling Bètalokalen, bij de scholen 
waarvan de aanvraag is toegewezen respectievelijk afgewezen (§2.2). 

2.1 Uitvoering van de regeling 

2.1.1 Focus van de aanvraag 

In de nulmeting is geconcludeerd dat de focus van de aanvragen overwegend ligt bij 
bouwkundige aanpassingen (64%). Een kleiner deel van de subsidie uit de Regeling 
Bètalokalen wordt volgens planning ingezet voor het aanschaffen van materiaal. In de 
enquête is de scholen gevraagd hoe zij de subsidie daadwerkelijk hebben ingezet. Scholen 
is gevraagd een schatting te geven van de procentuele verdeling over de onderstaande 
typen aanpassingen (en deze op te laten tellen tot 100%). Ruim de helft van de gelden 
(55%) is ingezet voor bouwkundige aanpassingen van bestaande of nieuwbouw. De 
Regeling Bètalokalen heeft voor scholen vooral voorzien in de mogelijkheid om de eigen 
infrastructuur aan te passen (Tabel 3). 

Tabel 3. Inzet Regeling Bètalokalen 

Inzet Regeling Bètalokalen  Percentage 
Bouwkundige aanpassingen  
Bouwkundige aanpassingen aan bestaande bouw zoals van practicumruim-
ten, bètalokalen, etc. 

40,6% 

Geheel nieuwe bouw, zoals Science Floor, Bèta Lab of Bètavleugel, etc. 14,7% 
Aanschaf van nieuwe (practicum)apparatuur en/of materialen zoals 
zuurkasten, meubilair, etc. 

23,3% 

Totaal 78,6% 
ICT  
Infrastructurele aanpassingen, zoals (draadloos) internet, glasvezelverbin-
dingen, etc. 

6,4% 

Hardware/digitale apparatuur, zoals computers, laptops, beamers, 
smartboards, grafische rekenmachines, etc. 

12,6% 

Software voor elektronische leeromgeving, digitale toetsing, videoconferen-
cing, vakinhoudelijke applicaties, etc. 

2,4% 

Totaal 21,4% 

2.1.2 Planning 

In de nulmeting hebben 126 scholen de vragenlijst over de voortgang van de Regeling 
Bètalokalen ingevuld. Deze vragenlijst is scholen voorgelegd om een beeld te krijgen van 
de planning van de investeringen uit de Regeling. Het is daarbij van belang om te weten 
wat de focus van de aanvraag is geweest; heeft de school een aanvraag ingediend voor 
bouwkundige aanpassingen of voor de aanschaf van (ICT-)materialen? De uitvoering van 
de Regeling Bètalokalen hangt – naar verwachting – deels af van de geplande investerin-



gen van de school; een verbouwing zal meer tijd in beslag nemen dan de aanschaf van 
nieuwe ICT-apparatuur.  

De meeste scholen (83,3%) hebben een aanvraag ingediend voor een combinatie van 
bouwkundige aanpassingen en aanschaf van materialen dan wel ICT-toepassingen. Deze 
scholen schaffen (verwachten we) pas de materialen aan wanneer de verbouwing bijna is 
afgerond. Omdat de groep scholen met een focus op beide aanpassingen zo groot is, 
verschilt het verwachte afrondingsjaar tussen de groep ‘bouwkundige aanpassingen’ en 
‘aanschaf materialen’ niet sterk (Figuur 4). 
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Figuur 4. Verwacht afrondingsjaar aanpassing van scholen (nulmeting) 

De meeste scholen geven bij de nulmeting aan hun bouwkundige aanpassingen (50%) dan 
wel de aanschaf van materialen (bijna 60%) in 2008 te hebben voltooid. Een derde van de 
scholen met bouwkundige aanpassingen (32%) geeft aan dat deze in 2009 of 2010 zullen 
worden afgerond. Bij de aanschaf van materialen ligt dit percentage op 27%. 

Het merendeel van de bezochte scholen heeft hun aanpassingen kunnen uitvoeren zoals 
gepland. Een aantal scholen kon niet alle aanpassingen uitvoeren door ruimtegebrek of 
aanpassingen van het plan. Uit onze rondgang is naar voren gekomen dat scholen de 
verbouwing doorgaans professioneel aanpakken. Zoals al uit de nulmeting bleek maakt de 
verbouwing in het kader van de Regeling Bètalokalen vaak deel uit van een grotere 
verbouwing. Bij deze verbouwing zijn vaak docenten betrokken om de onderwijskundige 
doelen in de plannen te borgen en wordt binnen de school een projectgroep geformuleerd 
om de verbouwing in goede banen te leiden. 

Niet alle scholen hebben hun planning gehaald en hebben dan ook uitstel gevraagd. Een 
deel van de scholen die geen uitstel hebben aangevraagd, heeft eveneens problemen 
ondervonden met de uitvoering van het plan. Hierbij ging het vaak om kleine bouwkundige 
problemen, in een enkel geval zorgde extra afstemming door voortschrijdend inzicht 
tijdens de bouw of financiële problemen voor een uitloop van de planning. 
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2.1.3 Uitstel aanpassingen 

In mei 2009 is een tussentijds overzicht gegeven van de Stand van Zaken rond de 
Regeling Bètalokalen.10 Bij het Platform Bèta Techniek en het ministerie van OCW waren 
toen al van enkele scholen verzoeken om uitstel binnengekomen. Dit zijn scholen die 
aangaven dat ze bij nader inzien niet konden voldoen aan de oorspronkelijke realisatieda-
tum.  

De scholen die uitstel hadden aangevraagd tot na 1 januari 2010, hebben geen enquêtes 
gekregen11. Bij het versturen van de vragenlijsten bleek al snel dat er meer scholen waren 
die uitstel hadden aangevraagd dan het overzicht dat bij DUO-CFI bekend was. Voor deze 
scholen is het niet zinvol om de vragenlijst in te vullen, omdat er nog nauwelijks tot geen 
sprake kan zijn van een effect van de Regeling Bètalokalen. Uiteindelijk hebben om deze 
reden 25 scholen de vragenlijsten niet kunnen invullen. 

2.2 Effect op investeringen  

2.2.1 Investeringen gehonoreerde scholen 

Uit de nulmeting blijkt dat de vo-scholen waarvan de aanvraag is gehonoreerd, een 
substantieel hogere eigen bijdrage hebben gekoppeld aan de toegekende subsidie dan de 
vereiste 50% cofinanciering. Scholen waarvan de aanvraag voor de regeling is gehono-
reerd, hebben gemiddeld € 128.214,57 subsidie aangevraagd (het maximum is 
€ 150.000,=). Daar staat gemiddeld per school een totale investering in bètafaciliteiten 
van € 547.114,= aanzienlijk meer de minimaal vereiste cofinanciering van 50%. Ongeveer 
23% van de totale investering bestaat uit subsidie, de regeling heeft derhalve een 
aanzienlijk multipliereffect.  

De scholen is in de enquête gevraagd of ze deze aanpassingen tussen 2007 en 2010 
hadden kunnen uitvoeren zonder financiële steun vanuit de Regeling Bètalokalen, de 
respons staat in Tabel 4. 

Tabel 4. Investeringen zonder de Regeling Bètalokalen 

Antwoord % 
Nee, in het geheel niet 36,5% 

Ja, maar slechts gedeeltelijk 63,5% 

Ja, dit was dan met eigen middelen ingevuld 0,0% 

 

De respons laat weinig aan duidelijkheid te wensen over: zonder de Regeling Bètalokalen 
hadden de gehonoreerde scholen niet, of slechts gedeeltelijk kunnen investeren. Dit wordt 
beaamd door enkele van de bezochte scholen; zonder de Regeling Bètalokalen zou er 
slechts een deel van het nu geïnvesteerde bedrag in bètafaciliteiten zijn geïnvesteerd. 

                                               

10 Van den Berg, B. en Jager, C. (2009). Stand van zaken Regeling Bètalokalen. Utrecht: Dialogic. In 
opdracht van: Platform Bèta Techniek. 

11 De vragenlijsten voor de effectmeting zijn (in eerste instantie) niet gestuurd naar de 16 scholen die 
uitstel hadden aangevraagd tot na 1 januari 2010. De scholen die uitstel hadden aangevraagd tot 1 
januari 2010 hebben we voor de volledigheid wel benaderd voor de vragenlijst. De knip van 1 
januari 2010 is bepaald omdat de vragenlijst is uitgezet in februari 2010. 
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2.2.2 Investeringen bij afgewezen scholen 

De scholen waarvan de aanvraag voor de Regeling Bètalokalen is afgewezen, is in april 
2009 gevraagd naar hún voortgang met de gewenste verbouwing of aanschaf van 
materialen. Vo-scholen waarvan de aanvraag voor de regeling is afgewezen hebben in de 
afgelopen jaren niet of aanzienlijk minder geïnvesteerd in vernieuwing van hun 
bètafaciliteiten in vergelijking met de scholen met een wel gehonoreerde aanvraag. Een 
kwart van de afgewezen scholen (23 van de 88 geraadpleegde scholen, 26%) heeft 
afgezien van investeringen in bètafaciliteiten, ook al geeft een aantal van deze scholen 
nadrukkelijk aan dat deze investeringen onverminderd urgent zijn. Voornaamste reden om 
niet te investeren is gebrek aan middelen.  

Het merendeel van de afgewezen scholen (44%) heeft overigens besloten na afwijzing wel 
te investeren, echter in geringere mate dan conform het ingediende plan. Nu de aanvraag 
van deze scholen is afgewezen hebben zij, ondanks de afwijzing, gemiddeld € 47.121,= 
geïnvesteerd in bètafaciliteiten, beduidend minder dan dat wat ze zelf voor de regeling 
opzij zouden zetten (€ 106.733,=). Scholen voeren de volgende redenen aan om minder in 
bètafaciliteiten te investeren: 

1. Uitstel van uitvoering van de plannen tot de benodigde financiële middelen wel 
beschikbaar zijn (te weinig financiële armslag); 

2. De gereserveerde middelen voor bètafaciliteiten krijgen een andere bestemming 
(bijv. plannen op een andere locatie, nieuwbouw om groei van het aantal leerlingen 
op te vangen). 

Omstreeks één op de drie scholen (30%) heeft ondanks de afgewezen aanvraag de 
voorgenomen investering in bètafaciliteiten onverkort en volledig uitgevoerd. Van deze 
groep scholen hebben er 10 het maximale subsidiebedrag ook daadwerkelijk geïnvesteerd. 
De andere helft van deze groep vo-scholen voert haar plannen weliswaar uit, maar het 
gaat om doorgaans kleinere investeringen (gemiddeld € 80.000,= per school).  

Gemiddeld hebben de 88 geraadpleegde scholen, waarvan de aanvraag is afgewezen 
€ 54.392,= geïnvesteerd in nieuwe bètafaciliteiten. 



3 Hoofdeffect van de regeling 
Een van de voornaamste einddoelen van de Regeling Bètalokalen is, zoals beschreven in 
§1.1, het realiseren van een grotere doorstroom van leerlingen naar bètastudies. Het 
vereist een lange adem om een dergelijk effect te bewerkstelligen. Een positieve bijdrage 
aan deze doorstroom via de Regeling Bètalokalen kent de volgende achterliggende 
redenatielijn: 

Financiële impuls in bètafaciliteiten 

 Mogelijkheid voor een vo-school tot uitdagender/vernieuwing van bètaonderwijs 

   Meer potentieel geïnteresseerde bèta’s 

    Hogere N-profielscores 

     Meer doorstroom naar bèta-vervolgonderwijs.  

Op deze plek in het rapport ligt de focus op het achterste deel van deze redenatie, waarbij 
onderzocht wordt of er verschillen kunnen worden geconstateerd in N-profielscore, 
doorstroomquote en doorstroomrendement tussen de drie groepen scholen (A, B en C). 
Zoals eerder aangegeven, ligt het niet in de lijn der verwachting dat er reeds een effect op 
doorstroom kan worden aangetoond. Een toename in N-profielscores liggen op deze 
betrekkelijk vroege effectmeting het meest voor de hand om een eventueel effect aan te 
tonen. De analyse met betrekking tot het verschil in N-profielscore tussen de groepen en 
kwadranten zal dan ook statistisch worden geanalyseerd. Hierbij zal ook het onderscheid in 
de kwadranten nog worden meegenomen om een zuiverder effect te meten.  

Er zal naast de absolute N-profielscores (en doorstroomquotes en -rendementen) ook naar 
de verschillen (∆) in groei tussen 2007 en 2009 worden gekeken. Een algemeen 
onderscheid dat wordt gemaakt is dat tussen havo en vwo. Een schematische weergave 
van de voornaamste vragen is gegeven in Figuur 5. 

 

Figuur 5. Verschillen tussen indelingsgroepen 
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3.1 Bètaprestaties per groep 

Volgens de bezochte scholen is er (nog) geen duidelijk effect van de Regeling Bètalokalen 
op de doorstroom. Een belangrijke verklaring volgens de scholen is dat het nog te vroeg is 
om het effect van de Regeling op de doorstroom te meten, er is sprake van een 
incubatietijd. De aanpassingen vanuit de Regeling Bètalokalen zijn volgens hen nog niet 
lang genoeg in gebruik genomen om een effect op de doorstroom te kunnen hebben. 
Enkele subsidies zijn ingezet voor aanpassingen voor de onderbouw en de effecten op de 
doorstroom zijn dan over minimaal vijf jaar zichtbaar. Daarnaast geven scholen aan dat 
het lastig is om mogelijke effecten in de doorstroom te herleiden naar de Regeling 
Bètalokalen. 

De bezochte scholen zien een toename in het aantal leerlingen dat kiest voor een N-profiel, 
in hoeverre dat het gevolg is van de Regeling Bètalokalen kunnen de scholen echter niet 
aangeven. Wel constateren de scholen enthousiasme bij leerlingen voor bèta en hebben de 
faciliteiten bij enkele scholen een effect op de toestroom van leerlingen. De nieuwe 
faciliteiten worden bijvoorbeeld ingezet bij open dagen. Een school geeft in een bezoek 
aan: “In dit stadium van het vernieuwingsproces is geen meetbaar effect waarneembaar. 
Wel hebben de verbeterde bètafaciliteiten een aanzuigend effect op de toestroom van 
leerlingen met een bèta-interesse”. In de onderstaande paragrafen worden de N-
profielscores (en de doorstroomcijfers) van de gehonoreerde en niet-gehonoreerde scholen 
vergeleken. 

3.1.1 Effect Regeling Bètalokalen op de havo tussen groepen A, B en C 

De havo N-profielscores van de scholen uit groep A liggen in de laatste twee gemeten jaren 
(2008-2009 en 2009-2010) hoger dan de N-profielscores van de scholen uit de groep B en 
groep C, en hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit geldt voor zowel de totale N-
profielscore, als de uitgesplitste N-profielscore van de meisjes en de jongens, zoals Figuur 
6 laat zien. De totale N-profielscore laat een duidelijke stijging zien ten opzichte van 2007 
van 3,3%, wat vooral een gevolg lijkt te zijn van de stijging van de N-profielscore bij de 
meisjes. Er kan geconcludeerd worden dat groep A, de scholen waarvan de aanvraag is 
toegekend, een sterkere stijging in de N-profielscore laat zien dan de andere groepen 
scholen. 
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Figuur 6. N-profielscore havisten per groep 

Er is sprake van een significant verschil (F=7,07; p<0,05)12 in de toename (∆) van N-
profielscores tussen de groepen A, B en C. Groep A heeft een substantieel grotere stijging 
doorgemaakt dan groepen B en C. Bij de doorstroomquote en het doorstroomrendement is 
een dergelijke stijging (nog) niet zichtbaar. De doorstroomquote van de verschillende 
groepen daalt, het doorstroomrendement van alle groepen blijft min of meer gelijk. 

Tabel 5. Toename havo N-profielscore (2007-2009) van de groepen 

Groep A Groep B Groep C Landelijk  
∆ N-profielscore havo +3,3% +0,7% +1,4% +1,9% 

3.1.2 Effect Regeling Bètalokalen op het vwo tussen groepen A, B en C 

De N-profielscore van groep A ligt op het vwo alle jaren boven het gemiddelde van de 
andere groepen en het landelijk gemiddelde. Sinds 2007 is de N-profielscore van de 
scholen in groep A wel gestegen (0,4%), maar deze stijging is minder sterk dan de stijging 
van de andere groepen, zo laat Figuur 7 zien. Uit de figuur valt verder op te maken dat er 
een duidelijke stijging bij de meisjes zichtbaar is en in mindere mate bij de jongens. De N-
profielscore van de jongens ligt al wel hoger. Bij alle groepen en ook bij het landelijk 
gemiddelde daalt de N-profielscore op het vwo in het laatste jaar. 

                                               

12 Variantie-analyse (ANOVA) 
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Figuur 7. N-profielscore vwo-leerlingen per groep 

Statistische toetsing 13  waarin wordt bekeken of de N-profielscore ten opzichte van de 
nulmeting verschilt per groep leidt niet tot significante (F=0,04, p>0,05) resultaten. Er is 
op dat vlak op het vwo dus (vooralsnog) geen sprake van een positief effect vanuit de 
Regeling Bètalokalen. Ook met betrekking tot de doorstroomquote en het doorstroomren-
dement is geen effect aangetoond. 

Tabel 6. Toename havo N-profielscore (2007-2009) van de groepen 

Groep A Groep B Groep C Landelijk  
∆ N-profielscore vwo +0,4% +1,3% +1,3% +1,1% 

 

3.2 Bètaprestaties per kwadrant 

Zoals geadresseerd in hoofdstuk 2, is bij toekenning van de subsidie gebruikgemaakt van 
een indeling van scholen in kwadranten (zie Figuur 2). Bij deze indeling is hoofdzakelijk 
gekeken naar bètaprestaties als criterium voor toekenning van subsidie. In deze paragraaf 
worden verschillen ten opzichte van de nulmeting naar kwadrant uitgesplitst. 

3.2.1 Effect Regeling Bètalokalen op de havo tussen kwadranten I t/m IV 

In Figuur 8 zijn de N-profielscores uitgesplitst naar Kwadrant I tot en met IV. De toename 
van N-profielers is het sterkst bij de Kwadrant I scholen, gevolgd door Kwadrant II. 
Gegeven het feit dat het merendeel van de Kwadrant I en II scholen tot Groep A behoren, 
is dit beeld niet verwonderlijk. De verschillen tussen de kwadranten zijn echter (net) niet 
significant (F=2,572, p>0,05). Als er al sprake zou zijn van een significant verband, lijkt 

                                               

13 Variantie-analyse (ANOVA) 
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dit hoofdzakelijk te worden veroorzaakt door de groepenindeling (A, B en C) en niet zozeer 
door de kwadranten. 
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Figuur 8. N-profielscores havo-leerlingen per kwadrant 

Ook is onderzocht of er aansprekende verschillen in ontwikkeling van de N-profielscores 
tussen kwadranten waren binnen een groep. Dus: verschilt bijvoorbeeld de toename van 
N-profielers van Kwadrant II scholen binnen de groep toegekende scholen (A) van die van 
de afgewezen scholen (B)? In Tabel 7 zijn de verschillen tussen 2007 en 2009 per groep en 
kwadrant weergegeven. Scholen in Groep C (de scholen die niet hebben aangevraagd), zijn 
vanzelfsprekend niet ingedeeld in kwadranten, dus zijn ook niet opgenomen in de tabel. 

Tabel 7. Toename havo N-profiel (2007-2009) van de kwadranten 

Kwadrant I Kwadrant II Kwadrant III Kwadrant IV ∆ havo 
Groep A +3,3% +2,5% +6,5% n.v.t. 
Groep B n.v.t. +2,5% +0,5% -0,5% 

 

Wat opvalt is de grote toename van N-profielers bij de Kwadrant III scholen in groep A. 
Het geringe aantal scholen hierbinnen maakt het lastig om een verschil significant te 
krijgen. Er kan sec dus niet gesteld worden (F=0,629, p>0,05) dat er bij Kwadrant III 
scholen op de havo aantoonbare verschillen waarneembaar zijn tussen groepen. Evenmin 
is er sprake van een significant verschil binnen Kwadrant II (F=0,124, p>0,05) tussen 
groepen A en B. 

Uit de tabel blijkt verder dat de scholen met slechte prestaties in Groep B (Kwadrant III en 
IV) er niet op vooruit zijn gegaan ten opzichte van de nulmeting. Dat is opvallend gezien 
het feit dat er op deze scholen nog ‘veel te winnen’ is aan N-profielers. Wederom is (nog) 
geen effect zichtbaar met betrekking tot doorstroomquote en doorstroomrendement. 
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3.2.2 Effect Regeling Bètalokalen op het vwo tussen kwadranten I t/m IV 

Op het vwo tekent zich een minder expliciet beeld af met betrekking tot de verschillen 
binnen kwadranten. De kwadrant I scholen laten hier juist het grootste verval zien ten 
opzichte van de nulmeting (-2%). De verschillen tussen de kwadranten zijn eveneens niet 
significant (F=1,958, p>0,05). Ten algemene kan dus niet worden gesteld dat de 
bètaprestaties op het vwo en faciliteiten op de school in 2007 van betekenis zijn voor de 
uitwerking van de Regeling Bètalokalen in 2009. 
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Figuur 9. N-profielscore vwo leerlingen per kwadrant 

In Tabel 8 wordt nader bekeken of de verschillen binnen de groepen tussen kwadranten 
nog enige indicatie opleveren. Wederom staat de vraag hier centraal: is er binnen de 
kwadranten of groepen wel sprake van effecten van de Regeling Bètalokalen? Zoals 
zichtbaar in Tabel 8, levert de toename van N-profielers tussen de kwadranten een nogal 
diffuus beeld op binnen groep A. De verschillen tussen Kwadrant III en de andere 
kwadranten blijken significant (F=6,921, p<0,01). Belangrijke kanttekening is wel dat deze 
groep bestaat uit slechts 6 scholen, hetgeen de forse toename in een aanmerkelijk minder 
“zeker” perspectief plaatst. Echter, ook op de havo was een dergelijke toename bij de 
Kwadrant III scholen al zichtbaar. Het lijkt er dus op dat de toegekende Kwadrant III 
scholen (met slechte prestaties en slechte faciliteiten) hun bètapotentieel tussen 2007 en 
2009 beter hebben weten te benutten. Getuige het feit dat van een dergelijke stijging geen 
sprake is bij Kwadrant I scholen die eveneens met slechte faciliteiten te maken hadden, 
zou er sprake kunnen zijn van een N-profielscore ‘plafond’. 

Tabel 8. Toename vwo N-profielscore (2007-2009) over de kwadranten 

Kwadrant I Kwadrant II Kwadrant III Kwadrant IV ∆ vwo 
Groep A -0,9% +3,3% +14,3% n.v.t. 
Groep B n.v.t. +2,9% -0,4% +2,1% 
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Dat er mogelijk een effect van de Regeling Bètalokalen is gesignaleerd, wordt versterkt 
door de analyse binnen Kwadrant III, waaruit naar voren komt dat de scholen die zijn 
afgewezen niet zijn verbeterd ten opzichte van 2007. Ook dit verschil is significant 
(F=8,762, p<0,01). De verschillen in N-profielscore binnen kwadrant II (F=1,445, p>0,05) 
zijn niet significant. 

3.3 Universumscholen in de Regeling Bètalokalen 

Het Universum Programma (UP) beoogt het natuurwetenschappelijk profiel (het N-profiel) 
op havo en vwo in het voortgezet onderwijs te versterken en hiermee uiteindelijk een 
grotere doorstroom naar bètatechnisch vervolgonderwijs te bewerkstelligen. Om een 
mogelijk interactie-effect van de Universumscholen binnen de Regeling Bètalokalen op te 
sporen, wordt in deze sectie een uitsplitsing gemaakt naar Universumscholen versus niet-
Universumscholen. In de figuren wordt ook de landelijke trend (inclusief Universumscho-
len) weergegeven. 

3.3.1 Havo interactie-effect Universumscholen op de Regeling Bètalokalen  

De Universumscholen (UP) in de Groepen B en C presteren beter dan de niet-
Universumscholen in deze groepen. Dit mag ook worden verwacht, aangezien Universum-
scholen gericht bezig zijn met bètabeleid, waarin het doen laten stijgen van de N-
profielscores vaak een belangrijk doel is. Deze verschillen zijn zichtbaar in Figuur 10. 
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Figuur 10. N-profielscore havo-leerlingen per groep, naar Universum deelname 

Opvallender echter is dat bij de niet-Universumscholen, groep A de grootste stijging laat 
zien van 2007 naar 2009 ten opzichte van andere niet-Universumscholen in groepen B en 
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C (Zie Tabel 9). Dit verschil (tussen groepen bij de niet-Universumscholen) blijkt significant 
(F=3,571, p<0,05)14.  

Tabel 9. Toename havo N-profiel (2007-2009) naar Universum deelname 

 ∆ havo Universumscholen Niet-Universumscholen 
A +2,7% +5,9% 
B +2,1% +0,0% 
C +4,1% +0,5% 

 

Bij de Universumscholen is dit verschil tussen groepen niet significant (F=0,165, p>0,05). 
Dit suggereert dat het positieve effect van de Regeling Bètalokalen zich toespitst op die 
scholen waar het groeipotentieel nog groot is. 

3.3.2 Vwo interactie-effect Universumscholen op de Regeling Bètalokalen 

Voor het vwo is dezelfde analyse uitgevoerd. Figuur 11 laat een soortgelijk patroon zien als 
op de havo. Ook hier liggen de N-profielscores van de Universumscholen hoger dan die van 
de niet-Universumscholen. 
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Figuur 11. N-profielscore vwo-leerlingen per groep, naar Universum deelname 

De verschillen in N-profielscores tussen de groepen A, B en C voor Universum- en niet-
Universumscholen zijn uiteengezet in Tabel 10. Hieruit blijkt dat er feitelijk weinig verschil 
is tussen de Universum- en niet-Universumscholen. De toename van N-profielscores ligt 
weliswaar hoger dan bij de niet Universumscholen, maar er is geen sprake van een 
significant effect (F=1,396, p>0,05). Ook tussen de groepen A, B en C kan geen effect 
worden aangetoond. 

                                               

14 Variantie-analyse (ANOVA) 
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Tabel 10. Toename vwo N-profiel (2007-2009) naar Universum deelname 

 ∆ vwo Universumscholen Niet-Universumscholen 
A +1,3% +1,2% 
B +1,8% +0,9% 
C +4,2% +1,2% 

 

Deze bevindingen stroken met die in §3.1. Op het vwo is (nog) geen effect van de Regeling 
Bètalokalen zichtbaar. Vermoedelijk komt dit (deels) doordat de “rek” bij de N-profielscores 
op het vwo beduidend lager is dan op de havo. Dit patroon is eerder opgemerkt bij de 
Kwadrant III scholen met slechte prestaties in 2007 die dus nog wel voldoende 
groeipotentieel hadden en dit ook hebben weten te verzilveren in 2009. 

3.4 Bètavernieuwing 

Volgens de bezochte scholen heeft de Regeling Bètalokalen 
duidelijk geleid tot bètavernieuwing in de scholen. De 
scholen noemen de (verdere) ontwikkeling en implementa-
tie van nieuwe vakken als NLT, WiD en O&O, de realisering 
van een Technasiumwerkplaats, (nieuwe) mogelijkheden 
voor praktijk- en projectonderwijs en het combineren van 
theorie en praktijkonderwijs. 

Vakvernieuwing is vaak het achterliggende doel van de 
verbouwing. Enkele scholen hebben de afgelopen jaren 
gewerkt richting een Technasium en konden met de 
subsidie een Technasiumwerkplaats realiseren. Andere 
scholen ontwikkelden extra lokalen, een Science Lab of Science Floor waardoor leerlingen 
meer projectonderwijs konden krijgen. De nieuwe faciliteiten “laten nieuwe bètavakken als 
NLT beter tot hun recht komen” en “bieden meer ruimte voor zelfstandig werken van 
leerlingen”. 

De grootte van de faciliteiten lijkt vooral een belangrijke factor om bètavernieuwing te 
ondersteunen. In grotere lokalen kunnen leerlingen beter samenwerken, heeft de TOA een 
eigen ruimte en kunnen profielwerkstukken blijven staan. In enkele scholen zijn er lokalen 
gerealiseerd waar aan grote groepen leerlingen tegelijkertijd les kan worden gegeven. Het 
gaat dan vaak om het gezamenlijk aanbieden van praktijk- en theorie onderwijs of het 
aanbieden van zowel NLT als WiD. Door de nieuwe faciliteiten is het voor scholen 
makkelijker om beide vakken aan te bieden, die dan (door de kleine leerlingenaantallen) 
tegelijkertijd, in dezelfde ruimte worden gegeven. 

Het merendeel van de scholen was al actief met bètavernieuwing en door de subsidie krijgt 
deze vernieuwing een extra impuls. De subsidie maakt geplande en gestarte modernisering 
van het onderwijs, nieuwe didactische concepten en vernieuwingen in het onderwijs 
mogelijk. Na de verbouwing wordt bètavernieuwing verder doorgezet, in enkele scholen 
zitten de bètadocenten door de verbouwing letterlijk dichter bij elkaar in de buurt, wat 
weer zorgt voor beter overleg en afstemming tussen de vakken en de bevordering van 
nieuwe vakken als NLT. 

“Uitgangspunt bij het 
moderniseren van de 
bètalokalen en het 

ontwikkelen van een 
Sciencelab is het 

doorontwikkelen van het 
didactisch concept dat 

kinderen leren onderzoek te 
doen, zowel in onder- als 

bovenbouw.” 
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4 Bèta-integratie, ICT-readiness en 
tevredenheid 
In hoeverre verschillen de scholen binnen groep A ten opzichte van de nulmeting met 
betrekking tot bèta-integratie, ICT-readiness en tevredenheid over bètavoorzieningen? In 
dit hoofdstuk wordt beschreven welke aspecten van bèta-integratie en ICT-readiness zijn 
geïntensiveerd bij scholen en in hoeverre dit een effect is van de Regeling Bètalokalen 
(§4.1 en §4.2). Eveneens wordt gekeken in hoeverre de tevredenheid van docenten en 
leerlingen is gestegen door de Regeling (§4.3). In §4.4 worden andere korte termijn 
effecten van de Regeling beschreven uit de gesprekken met scholen.  

In de subparagrafen van §4.1 tot en met §4.3 wordt statistisch getoetst of er sprake is van 
samenhang tussen respectievelijk (∆) Bèta-integratie, (∆) ICT-Readiness, (∆) Tevreden-
heid, met (∆)bètaprestaties (Profielscores en doorstroom). 

 

Figuur 12. Onderzoeksvraag 2 en 3: Verschillen binnen Groep A en verdieping 

4.1 Bèta-integratie 

In de websurvey hebben we schoolvertegenwoordigers (bètacoördinatoren of schoolleiding) 
vragen voorgelegd over de mate van bèta-integratie. Dit hebben we gedaan door naar 
verschillende aspecten hiervan (bijvoorbeeld afstemming in curricula en gezamenlijke 
bètamodules) te vragen. 

4.1.1 Rol van Regeling Bètalokalen bij aanwezigheid van Bèta-integratie  

Ten eerste werd gevraagd of het genoemde aspect in de school aanwezig was, vervolgens 
werd gevraagd of dit aspect vóór de Regeling Bètalokalen (begin 2007) aanwezig was. 
Indien door scholen werd aangegeven dat het aspect begin 2007 niet aanwezig was en nu 
wel; werd deze scholen gevraagd of het aspect is verbeterd of aangelegd met behulp van 
de Regeling Bètalokalen. De resultaten van deze vragen staan in Tabel 11. 

De eerste kolom benoemt de verschillende aspecten van bèta-integratie, waarbij allereerst 
wordt aangegeven bij hoeveel scholen dit aspect aanwezig is. In de kolomen ernaast staat 
het aantal en percentage van deze scholen die aangeven dat dit aspect geïntensiveerd is 
sinds 2007. Van deze scholen staat vervolgens genoemd hoeveel deze intensivering zien 
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als het gevolg van de Regeling Bètalokalen. In de laatste kolom (‘Totaal’) staat hoeveel 
procent van de scholen het genoemde aspect toeschrijven aan de Regeling Bètalokalen.  

Tabel 11. Bèta-integratie door Regeling Bètalokalen 

aspect N % N % N % Totaal
Formele afstemming tussen bètacurricula 52 54,2% 47 90,4% 38 80,9% 39,6%
Vakoverstijgende projecten in de onderbouw 90 93,8% 69 76,7% 52 75,4% 54,2%
Vakoverstijgende projecten in de bovenbouw 74 77,1% 55 74,3% 44 80,0% 45,8%
Integratie van bètavakken in de onderbouw 58 60,4% 42 72,4% 29 69,0% 90,2%
Integratie van bètavakken in de bovenbouw 36 37,5% 31 86,1% 23 74,2% 24,0%
Gezamenlijk ontwikkelen/testen bètamodules 
bovenbouw 78 81,3% 66 84,6% 38 57,6% 39,6%
Onderwijsmodules (buiten de standaard 
lesmethode) in de bovenbouw 80 83,3% 73 91,3% 51 69,9% 53,1%

69,6% 82,3% 72,4% 41,5%

Aspect aanwezig intensivering 
t.o.v. 2007

door Regeling 
Betalokalen 

 

De Regeling Bètalokalen heeft volgens de scholen verschillende aspecten van bèta-
integratie vergroot, in het bijzonder de integratie van bètavakken in de onderbouw. Uit de 
tabel blijkt dat 90,2% van de scholen het aanwezige aspect ‘integratie van de bètavakken 
in de onderbouw’ toeschrijft aan de Regeling Bètalokalen. Veel scholen geven aan 
vakoverstijgende projecten in de onderbouw te hebben (94%) en ook gezamenlijke 
ontwikkeling / testen van onderwijsmodules in de bovenbouw (81%) wordt bij veel scholen 
gedaan. De helft van de scholen schrijft de intensivering van deze twee aspecten toe aan 
de Regeling Bètalokalen.  

4.1.2 Samenhang tussen bèta-integratie en bètaprestaties 

Een andere vraag is in hoeverre de bèta-integratie heeft bijgedragen aan bètaprestaties 
(N-profielscores, doorstroomquote en doorstroomrendement). Hiertoe zijn correlaties 
berekend en statistisch getoetst op een significantieniveau <0,01. Geen van de correlaties 
bleek significant. Er lijkt dus (nog) geen relatie te zijn tussen de mate van samenhang van 
vakken/vakoverstijgende projecten en de keuze voor een N-profiel, laat staan een keuze 
voor een bètatechnisch vervolgtraject. In bijlage II is een tabellenoverzicht genomen van 
de correlatiecoëfficiënten15 in Tabel 16, Tabel 17 en Tabel 18. 

4.2 ICT-readiness 

Bij de scholen zijn verschillende aspecten van ICT-readiness aanwezig, zo hebben alle 
ondervraagde scholen ondersteunende digitale apparaten en software. Eerder is al 
aangegeven dat het deel van de investeringen in het kader van de Regeling Bètalokalen 
dat ten goede komt aan ICT-voorzieningen door de bank genomen beperkt is. Desalniet-
temin, zoomen we in deze paragraaf in op de (∆) ICT-Readiness en gaan we op zoek naar 
eventuele positieve samenhang met op bètaprestaties. 

4.2.1 Rol van Regeling Bètalokalen bij ICT-voorzieningen 

In vergelijking met bèta-integratie worden de ICT-readiness aspecten minder toegeschre-
ven aan de Regeling Bètalokalen (14,4%). Veel aspecten van ICT-readiness zijn bij de 
scholen aanwezig, maar waren dat al vóór de Regeling. De helft van de scholen (55,6%) 

                                               

15 De samenhang is getest via Pearson R (correlatiecoëfficiënt), p<0.01 
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geeft aan dat ICT-readiness niet is geïntensiveerd ten opzichte van 2007. Uit Tabel 12 
blijkt dat de intensivering van de ondersteunende digitale apparaten door 75% van de 
scholen wordt toegeschreven aan de Regeling Bètalokalen. Een groot deel van de scholen 
(85,4%) heeft een elo, maar geen van de scholen heeft dit aangeschaft met de Regeling 
Bètalokalen. 

Tabel 12. ICT-Readiness door Regeling Bètalokalen 

aspect N % N % N % Tota
Draadloos internet-netwerk 64 66,7% 40 62,5% 11 27,5% 11,5%
Internet via een glasvezelverbinding 85 88,5% 47 55,3% 4 8,5% 4,2%
Ondersteunende digitale apparaten ten 
behoeve van onderwijsactiviteiten voor het 
bètaonderwijs

96
100,0%

95
99,0%

72
75,8% 75,0%

Software en applicaties ten behoeve van 
onderwijsactiviteiten voor het bètaonderwijs 96 100,0% 71 74,0% 46 64,8% 47,9%
Software voor digitale toetsing 68 70,8% 16 23,5% 1 6,3% 1,0%
Elektronische leeromgeving (elo) 82 85,4% 16 19,5% 0 0,0% 0,0%

85,2% 55,6% 30,5% 14,4%

Aspect aanwezig intensivering 
t.o.v. 2007

door Regeling 
Betalokalen 

al

 

4.2.2 Samenhang tussen ICT-Readiness en bètaprestaties 

In de zoektocht naar een eventueel statistisch verband tussen ICT-Readiness en 
bètaprestaties, zijn diverse relaties onderzocht. De mate van ICT-Readiness en de 
verandering (∆) hiervan van 2007 tot 2009 is gerelateerd aan N-profielscores, door-
stroomquotes en doorstroomrendementen van 2007 tot en met 2009. Ook is onderzocht of 
er een samenhang kan worden aangetoond tussen (∆) ICT-Readiness en de ∆ van deze 
drie vormen van “bètaprestaties”. Geen van de onderzochte relaties bleek significant16. In 
Tabel 19, Tabel 20 en Tabel 21 in Bijlage II is een overzicht opgenomen van de betreffende 
correlatiecoëfficiënten. 

4.3 Tevredenheid leerlingen 

Een ander korte termijn effect van de Regeling Bètalokalen is de (mogelijke) stijging in 
tevredenheid van leerlingen over de bèta-infrastructuur of de ICT faciliteiten. In de 
vragenlijst is de mening van leerlingen en docenten gevraagd over (1) de algemene 
bètaruimten en (2) ICT voorzieningen in de school. Wanneer er in de school (3) aparte 
bètaruimten (bètalab of sciencelab) of (4) ICT-ruimten (mediatheek) waren, is ook naar 
tevredenheid hierover gevraagd. Per onderdeel zijn de respondenten verschillende 
stellingen (vijfpuntsschaal) voorgelegd over de kwaliteit en kwantiteit van de voorzienin-
gen. Vervolgens konden ze een rapportcijfer geven (1-10). In de onderstaande analyse zijn 
de stellingen samengevoegd en is een gemiddelde van deze stellingen berekend; heel erg 
oneens staat gelijk aan 1 punt, heel erg eens staat gelijk aan 5 punten17. Eveneens is het 
gemiddelde van de rapportcijfers benoemd. 

                                               

16 De samenhang is getest via Pearson R (correlatiecoëfficiënt), p<0.05 
17 De Cronbachs Alpha bij het samenvoegen van items op elk van de vier punten was voldoende groot 

(<0.7), hetgeen het samenvoegen van items rechtvaardigt.  
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4.3.1 Waardering leerlingen voor uitvloeisels Regeling Bètalokalen 

In Tabel 13 staat een overzicht van de waardering van de leerlingen voor de vier 
onderdelen van bèta en ICT faciliteiten van zowel de nulmeting als de effectmeting. In de 
eerste kolom staat het aantal scholen betrokken bij de analyse, dit verschilt per meting en 
per vraag (sommige scholen hebben bijvoorbeeld geen bètalab, anderen wel).  

Tabel 13. Tevredenheid leerlingen 

N Gemiddelde Standaard-
deviatie

N Gemiddelde Standaard-
deviatie

Waardering
Aparte bètaruimte 52 3,58 0,64 59 3,86 0,42 0,003
Alle bètaruimten 61 3,43 0,44 61 3,79 0,33 0,011
Aparte ICT ruimte 61 3,55 0,41 61 3,67 0,41 0,000
Alle ICT ruimten 61 3,39 0,42 61 3,54 0,38 0,000
Rapportcijfer
Aparte bètaruimte 52 7,13 0,98 59 7,47 0,57 0,031
Alle bètaruimten 61 6,70 1,12 61 7,39 0,62 0,311
Aparte ICT ruimte 61 6,99 0,73 61 7,05 0,73 0,011
Alle ICT ruimten 61 6,83 0,75 61 7,00 0,68 0,069

Nulmeting Effectmeting Significantie

 

De bovenstaande tabel laat zien dat leerlingen een hogere waardering geven voor de 
bètafaciliteiten in de effectmeting in vergelijking met de nulmeting. Ze zijn meer tevreden 
over de kwaliteit en kwantiteit van de faciliteiten. De stijging ten opzichte van de 
nulmeting is significant (p < 0.05) voor alle vier de onderdelen. Ook de rapportcijfers zijn 
in de effectmeting hoger ten opzichte van de nulmeting, deze zijn alleen voor ‘alle 
bètaruimten’ niet significant hoger. 

Het is opvallend op bijna alle onderdelen een significante stijging te zien. Schoolleiders en 
bètadocenten van een aantal van de bezochte scholen gaven  wel aan dat leerlingen in 
eerste instantie wel onder de indruk zijn van de nieuwe faciliteiten, maar het al snel als 
‘normaal’ beschouwen.  

4.3.2 Samenhang tussen tevredenheid leerlingen en bètaprestaties 

Het is dus evident dat er over het algemeen meer tevredenheid bestaat onder leerlingen 
over de bestaande faciliteiten dan bij de nulmeting. Een andere vraag is of er eveneens 
sprake is van een relatie tussen deze tevredenheid (of de toename hiervan per school) en 
de bètaprestaties, zoals N-profielscore en doorstroomquote– en rendement. In bijlage II 
zijn de correlatiecoëfficiënten opgenomen van (∆) tevredenheid met deze bètaprestaties. 
(zie Tabel 22, Tabel 23 en Tabel 24) 

Hieruit blijkt dat er nagenoeg geen significante effecten kunnen worden aangetoond. Wel is 
het opvallend dat een hoge N-profielscore in 2009 over het algemeen gepaard gaat met 
een lagere tevredenheid van de leerlingen over de faciliteiten. Verklaringen hiervoor zijn 
mogelijk te geven. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de scholen met hoge N-
profielscores relatief minder leerlingen een NT-profiel hebben, die vermoedelijk minder 
warm lopen voor “state of the art” proefruimtes, materialen, ICT-voorzieningen etc.  

4.4 Tevredenheid docenten 

Op dezelfde wijze is de vraag naar tevredenheid aan docenten voorgelegd conform het 
format uit 2007.  
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4.4.1 Waardering docenten voor uitvloeisels Regeling Bètalokalen 

In de onderstaande tabel staat de tevredenheid van docenten over de nieuwe faciliteiten 
uit de Regeling Bètalokalen. Ook de docenten zijn nu meer tevreden over de faciliteiten 
dan dat zij tijdens de nulmeting waren. Op alle onderdelen uit de vragenlijst is er een 
significante stijging ten opzichte van de nulmeting. Bij de docenten is er een sterkere 
stijging te zien in de tevredenheid in vergelijking met de leerlingen. Zo stijgt het 
rapportcijfer voor de ‘alle bètaruimten’ meer dan een punt. 

Tabel 14. Tevredenheid docenten 

N Gemiddelde Standaard-
deviatie

N Gemiddelde Standaard-
deviatie

Waardering
Aparte bètaruimte 47 3,14 0,91 72 3,62 0,56 0,008
Alle bètaruimten 76 2,81 0,63 76 3,54 0,48 0,008
Aparte ICT ruimte 74 3,02 0,58 75 3,48 0,55 0,000
Alle ICT ruimten 76 2,97 0,56 76 3,40 0,55 0,000
Rapportcijfer
Aparte bètaruimte 47 6,61 1,52 72 7,37 0,78 0,000
Alle bètaruimten 76 6,16 1,29 76 7,24 0,72 0,000
Aparte ICT ruimte 74 6,30 0,99 76 6,82 0,90 0,000
Alle ICT ruimten 76 6,17 1,02 76 6,69 0,99 0,000

Nulmeting Effectmeting Significantie

 

4.4.2 Samenhang tussen tevredenheid docenten en bètaprestaties 

In Tabel 22, Tabel 23 en Tabel 24 in bijlage II zijn de correlatiecoëfficiënten weergegeven 
voor de samenhang tussen tevredenheid van docenten en bètaprestaties (N-profielscore, 
doorstroomquote en doorstroomrendement). Bij de docenten is geen sprake van 
significante relaties tussen hun tevredenheid en bètaprestaties van de school. 

4.5 Overige effecten 

Er lijkt dus (vooralsnog) geen samenhang te zijn van Bèta-integratie, ICT-readiness of 
tevredenheid (ware het niet dat deze sterk is gestegen) met bètaprestaties. In de enquête 
is de zoektocht naar “afgeleide” effecten geëxpliciteerd. 

In de vragenlijst over bèta-integratie en ICT-readiness is scholen gevraagd in welke mate 
(geen, gering, gematigd of substantieel) zij (indirecte) effecten van de Regeling 
Bètalokalen ervaren. De respondenten zijn bevraagd over een viertal items en konden zelf 
andere effecten noemen. Uit de onderstaande tabel (Tabel 15) blijkt dat 61,5% van de 
scholen de versterkte bètaprofilering van de school als een substantieel effect van de 
Regeling zien. Dit item werd op een drie-puntsschaal gemiddeld ingeschat als 2,5418. De 
andere effecten werden door ongeveer een derde van de scholen als een substantieel 
effect van de Regeling Bètalokalen gezien. 

                                               

18 De categorieën zijn: 0:Geen effect, 1:Gering effect, 2:Gematigd effect en 3:Substantieel effect 
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Tabel 15. Overige effecten Regeling Bètalokalen  

 Item  Gemiddelde Standaard 
deviatie 

% 

Versterkte bètaprofilering van de school 2,54 0,65 61,5% 
Belangrijkere rol voor TOA's 2,17 0,80 38,5% 
Vergrote aantrekkingskracht op potentiële leerlingen 2,22 0,71 36,5% 
Vergrote aantrekkingskracht op nieuw personeel 1,91 0,87 27,1% 

 

De andere effecten die respondenten noemen, zijn onder andere de stijging van het 
aanzien van bètaonderwijs; het vergroten van de tevredenheid van docenten (bevlogen-
heid en arbeidsvreugde); het verbeteren van de onderlinge samenwerking en het 
intensiever gebruiken van de faciliteiten (practica en ICT-toepassingen). In de schoolbe-
zoeken zijn ook andere effecten ter sprake gekomen (zie §3.4).  
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5 Samenvatting en conclusie 
Deze eerste effectmeting poogt na twee jaar inzicht te geven in de eerste resultaten van 
de Regeling Bètalokalen. In dit concluderende hoofdstuk wordt een beknopte samenvatting 
gegeven van de belangrijkste onderzoeksvragen en een overall conclusie. 

5.1 Samenvatting 

De eerste onderzoeksvraag stelde de “harde” indicatoren centraal: “In hoeverre 
verschillen de N-profielscores, doorstroomquotes en doorstroomrendement tussen de drie 
groepen scholen (A, B en C)?” Omdat na twee jaar nog geen effect op doorstroom 
verwacht kan worden, hebben we ons gefocust op (toename van) de N-profielscores. 

De N-profielscore van de toegekende scholen (groep A) laat op de havo een significante 
stijging zien ten opzichte van de N-profielscore van de niet-toegekende scholen (groep B) 
en de scholen die geen aanvraag hebben gedaan (groep C). Op het vwo ligt de N-
profielscore van groep A hoger dan die van de groepen B en C, maar het verschil in de 
stijging tussen deze groepen is niet significant.  

Binnen de groep van toegekende scholen was een stijging in N-profielscore verwacht van 
de scholen met slechte prestaties en slechte faciliteiten (kwadrant III). Deze verwachting 
lijkt te kloppen; voor de havo is een sterke stijging zichtbaar ten opzichte van de andere 
kwadranten binnen groep A. Op het vwo is deze stijging nog forser en significant. 

Er is volgens de scholen een duidelijk effect van de Regeling op de bètavernieuwing binnen 
de school. Scholen die reeds vóór de Regeling op bètavernieuwing hadden ingezet door het 
ontwikkelen en implementeren van nieuwe vakken en onderwijsvormen (NLT, wiD, 
Technasium) worden beter gefaciliteerd middels de Regeling in deze bètavernieuwing. 
Andere scholen die nog niet zo ver waren, hebben de Regeling kunnen aangrijpen als 
katalysator voor bètavernieuwing; door de nieuwe faciliteiten kunnen vakken worden 
aangeboden die eerder nog niet gegeven werden. In veel gevallen zitten de bèta-
afdelingen fysiek dichter bij elkaar en vindt er meer overleg en afstemming plaats tussen 
de vakken. 

In de tweede onderzoeksvraag wordt gekeken naar de verschillen binnen groep A ten 
opzichte van de nulmeting in termen van bèta-integratie, ICT-readiness en tevredenheid 
over bètavoorzieningen. 

De Regeling Bètalokalen heeft verschillende aspecten van bèta-integratie vergroot, in het 
bijzonder de integratie van bètavakken in de onderbouw. 90,2% van de scholen schrijft dit 
toe aan de Regeling Bètalokalen. Andere aspecten van bèta-integratie zijn bij de scholen in 
mindere mate aanwezig en worden ook in mindere mate aan de Regeling Bètalokalen 
toegeschreven. Over het algemeen wordt 41,5% van de aspecten van bèta-integratie 
toegeschreven aan de Regeling Bètalokalen. 

De meeste aspecten van ICT-readiness zijn bij de scholen aanwezig, maar waren dit al 
vóór de Regeling. De helft van de scholen (55,6%) geeft dan ook aan dat ICT-readiness 
niet is geïntensiveerd ten opzichte van 2007. In vergelijking met bèta-integratie worden de 
ICT-readiness aspecten minder toegeschreven (14,4%) aan de Regeling Bètalokalen.  
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Leerlingen geven een hogere waardering voor de bètafaciliteiten in deze effectmeting in 
vergelijking met de nulmeting. Ze zijn significant meer tevreden over de kwaliteit en 
kwantiteit van de faciliteiten. De leerlingen geven ook hogere rapportcijfers in de 
effectmeting ten opzichte van de nulmeting. 

De docenten zijn ook meer tevreden over de nieuwe faciliteiten; de waardering over de 
verschillende faciliteiten ligt significant hoger in vergelijking met de nulmeting en ook de 
stijging van de rapportcijfers is significant. 

De Regeling Bètalokalen heeft een substantieel additioneel effect op de investeringen van 
scholen. De Regeling heeft investeringen in bètafaciliteiten effectief naar voren gehaald (in 
de tijd), en bovendien hebben scholen gemiddeld veel meer geïnvesteerd dan de vereiste 
50% cofinanciering. De scholen waarvan de aanvraag is gehonoreerd, hebben gemiddeld 
zelf € 419.000,-  geïnvesteerd, bovenop de verstrekte subsidie. Wanneer we dit vergelijken 
met de gemiddelde investeringen in bètafaciliteiten van scholen waarvan de aanvraag is 
afgewezen (€ 54.392,=), zien we een enorm verschil. De afgewezen scholen hebben niet 
of gedeeltelijk geïnvesteerd in het verbeteren van de bètafaciliteiten. 

De Regeling heeft effect op de onderlinge samenwerking, wat zich uit in gezamenlijke 
vakken, studiedagen en instellen van een bètawerkgroep. Bovendien geven enkele 
bezochte scholen aan dat er meer betrokkenheid is vanuit de directie voor bèta en dat het 
bètaonderwijs beter georganiseerd is door meer samenwerking en het faciliteren van 
ontwikkeluren. Andere effecten die door scholen worden genoemd zijn de externe en 
interne profilering van de bètavakken. 

Voor de derde onderzoeksvraag wordt gezocht naar mogelijke verklaringen voor de 
verschillen in N-profielscores, doorstroomquotes en doorstroomrendementen. De toename 
in bèta-integratie, ICT-readiness en tevredenheid vertoont geen samenhang met deze 
bètaprestaties. 

5.2 Conclusie 

Er kan worden vastgesteld dat alleen op de havo een significant effect is aangetoond op de 
stijging van N-profielscore bij de scholen die hebben geparticipeerd in de Regeling 
Bètalokalen; in het bijzonder bij de niet-Universumscholen. Overige effecten (op 
doorstroom) blijven logischerwijs uit, door de incubatietijd kan de doorstroom nog niet 
gemeten worden.   

Wel is de tevredenheid onder zowel leerlingen als docenten over de bètafaciliteiten sterk 
toegenomen. Overige “afgeleide” effecten van de Regeling Bètalokalen zijn zeer divers, 
maar hebben door de bank genomen een positieve uitwerking op de manier waarop 
onderwijs wordt gegeven. Er kan gesteld worden dat de potentiële kwaliteit van het 
bètaonderwijs middels de Regeling een stimulans heeft gekregen, getuige de resultaten uit 
de enquête en schoolbezoeken. De factor “tijd” lijkt de uitwerkingen hiervan op de wat 
“hardere” bètaprestaties in de weg te staan. Na deze “incubatietijd” kan vermoedelijk een 
(verdere) uitwerking op bètaprestaties worden verwacht. 

Belangrijke kanttekening hierbij, die op diverse plaatsen in dit rapport terugkomt, is dat 
het bètapotentieel eindig lijkt. Dit patroon is te zien op (1) het vwo waar de N-profielscores 
al hoog liggen en geen significant effect vanuit de Regeling kan worden aangetoond, (2) bij 
het onderscheid tussen Universum- en niet-Universumscholen, waar opvalt dat de N-
profielscores van de (iets slechter scorende) niet-Universumscholen gestegen zijn. Ook als 
gekeken wordt naar (3) de tevredenheid van leerlingen over de bètavoorzieningen tekent 
dit patroon zich af. Daar waar de N-profielscores hoog zijn, is men over het algemeen 
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minder tevreden  dan op scholen waar de N-profielscores laag zijn. Tot slot, bleek dat juist 
(4) de scholen op het vwo die slechte bètaprestaties en faciliteiten hadden, enorm vooruit 
zijn gegaan ten opzichte van 2007.  

Een tweede effectmeting in 2011 of 2012 zou uitkomst kunnen bieden en een accurater 
beeld kunnen schetsen over de veranderingen die in gang zijn gezet op het gebied van 
bètavernieuwing en bèta-integratie. Ook kan worden gekeken of de N-profielscores en 
uiteindelijk de doorstroom na deze incubatietijd beïnvloed zijn. 
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Bijlage I: Bezochte scholen 

Naam school Vestigingsplaats 
Jacob Roelandslyceum  Boxtel 
Mondial College, locatie Lindenholt Nijmegen 
Augustinianum Eindhoven 
Porta Mosana Assen 
Arentheem College Arnhem 
Greijdanus Zwolle 
Aloysius College Den Haag 
Kandinsky College Nijmegen 
H.N. Werkman College Groningen 
Stedelijk Gymnasium Arnhem Arnhem 
Spinoza Lyceum Amsterdam 
Open SG Bijlmer Amsterdam 
Cosmicus College Rotterdam 
College Vos Vlaardingen 
Goese Lyceum Goes 
Montessori Lyceum Arnhem Arnhem 
Het Nieuwe Lyceum Bilthoven 
Staring College Lochem 
Jacobus Fruytier Apeldoorn 





Bijlage II: Correlaties hoofdstuk 4 

 

Tabel 16. Samenhang Bèta-integratie met N-profielscores 

Pearson R havo 
(N)07 

havo 
(N)08 

havo 
(N)09 

vwo 
(N)07 

vwo 
(N)08 

vwo 
(N)09 

∆havo 
(07-09) 

∆vwo 
(07-09) 

Beta-integratie 0,01 -0,02 -0,02 -0,00 -0,09 -0,20 -0,00 -0,19 
∆ Beta-integratie -0,10 -0,10 -0,05 0,06 -0,10 -0,21 -0,02 -0,25 

 

Tabel 17. Samenhang Bèta-integratie met doorstroomquote 

Pearson R havo 
(DQ)07 

havo 
(DQ)08 

havo 
(DQ0)09 

vwo 
(DQ)07 

vwo 
(DQ)09 

vwo 
(DQ)09 

∆havo 
(07-09) 

∆vwo 
(07-09) 

Beta-integratie 0,03 -0,20 -0,02 -0,06 -0,05 0,13 -0,03 0,15 
∆ Beta-integratie -0,02 -0,16 0,02 0,05 -0,02 0,16 0,03 0,16 

 

Tabel 18. Samenhang Bèta-integratie met doorstroomrendement 

Pearson R havo 
(DR)07 

havo 
(DR)08 

havo 
(DR)09 

vwo 
(DR)07 

vwo 
(DR)09 

vwo 
(DR)09 

∆havo 
(07-09) 

∆vwo 
(07-09) 

Beta-integratie 0,01 -0,06 -0,00 -0,08 0,01 0,06 -0,01 0,11 
∆ Beta-integratie -0,10 -0,07 0,00 -0,16 -0,13 -0,03 0,07 0,13 

 

 

Tabel 19. Samenhang ICT-Readiness met N-profielscores 

Pearson R havo 
(N)07 

havo 
(N)08 

havo 
(N)09 

vwo 
(N)07 

vwo 
(N)08 

vwo 
(N)09 

∆havo 
(07-09) 

∆vwo 
(07-09) 

ICT-Readiness 0,14 0,03 0,18 0,04 0,16 -0,02 0,00 -0,05 
∆ ICT-Readiness 0,13 -0,03 -0,05 0,04 -0,08 -0,17 -0,16 -0,19 

 

Tabel 20. Samenhang ICT-Readiness met doorstroomquote 

Pearson R havo 
(DQ)07 

havo 
(DQ)08 

havo 
(DQ0)09 

vwo 
(DQ)07 

vwo 
(DQ)09 

vwo 
(DQ)09 

∆havo 
(07-09) 

∆vwo 
(07-09) 

ICT-Readiness -0,06 -0,12 -0,13 0,08 -0,14 0,00 -0,03 -0,07 
∆ ICT-Readiness -0,08 -0,03 -0,13 0,02 0,01 -0,02 -0,02 -0,03 

 

Tabel 21. Samenhang ICT-Readiness met doorstroomrendement 

Pearson R havo 
(DR)07 

havo 
(DR)08 

havo 
(DR)09 

vwo 
(DR)07 

vwo 
(DR)09 

vwo 
(DR)09 

∆havo 
(07-09) 

∆vwo 
(07-09) 

ICT-Readiness 0,01 0,19 0,03 0,09 0,07 0,13 0,01 0,01 
∆ ICT-Readiness 0,01 0,03 -0,04 -0,02 -0,11 0,05 -0,04 0,06 
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Tabel 22. Samenhang tevredenheid met N-profielscores 

Pearson R havo 
(N)07 

havo 
(N)08 

havo 
(N)09 

vwo 
(N)07 

vwo 
(N)08 

vwo 
(N)09 

∆havo 
(07-09) 

∆vwo 
(07-09) 

Tevredenheid 
Leerlingen 

-0,09 
 

-0,05 -0,23 -0,02 -0,12 -0,22 -0,09 -0,18 

∆Tevredenheid 
leerlingen 

-0,06 -0,07 -0,11 -0,28 -0,13 -0,16 -0,03 0,08 

Tevredenheid 
docenten 

0,12 -0,03 -0,09 -0,06 0,03 0,05 -0,18 0,09 

∆Tevredenheid 
docenten 

-0,15 -0,29 -0,22 -0,24 -0,08 -0,15 0,00 0,05 

 

Tabel 23. Samenhang tevredenheid met doorstroomquote 

Pearson R havo 
(DQ)07 

havo 
(DQ)08 

havo 
(DQ)09 

vwo 
(DQ)07 

vwo 
(DQ)08 

vwo 
(DQ)09 

∆havo 
(07-09) 

∆vwo 
(07-09) 

Tevredenheid 
Leerlingen 

0,07 -0,08 0,13 -0,02 0,07 0,01 0,03 0,02 

∆Tevredenheid 
leerlingen 

0,08 -0,27 0,09 0,01 0,03 0,13 -0,00 0,08 

Tevredenheid 
docenten 

0,02 -0,02 -0,11 0,02 0,13 0,19 -0,09 0,11 

∆Tevredenheid 
docenten 

-0,07 0,05 -0,01 0,08 0,08 0,24 0,04 0,08 

 

Tabel 24. Samenhang tevredenheid met doorstroomrendement 

Pearson R havo 
(DR)07 

havo 
(DR)08 

havo 
(DR)09 

vwo 
(DR)07 

vwo 
(DR)08 

vwo 
(DR)09 

∆havo 
(07-09) 

∆vwo 
(07-09) 

Tevredenheid 
Leerlingen 

0,11 0,09 0,01 -0,11 -0,02 -0,05 -0,08 0,06 

∆Tevredenheid 
leerlingen 

0,11 -0,02 0,02 -0,03 -0,07 -0,01 -0,07 0,02 

Tevredenheid 
docenten 

0,06 0,02 -0,09 -0,06 0,07 0,19 -0,11 0,20 

∆Tevredenheid 
docenten 

-0,09 -0,13 -0,05 0,05 0,03 0,17 0,04 0,08 
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