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Concept 
teacher efficacy

3 dimensies

Student engagement

Instructional strategies

Classroom management



Het concept teacher efficacy
In welke mate kan je …

“… een verscheidenheid aan 
toetstechnieken toepassen?”

“… een alternatief voorbeeld of een 
alternatieve verklaring geven wanneer 

leerlingen in de war zijn?”

“… goede vragen voor uw leerlingen 
verzinnen?”

“ … andere lesmethodes toepassen in 
de klas?”



Het concept teacher efficacy
In welke mate kan je …

“… storend gedrag in de 
hand houden?”

“… leerlingen de regels 
laten volgen?”

“… overleggen met leerlingen?”
“ … een leerling die lawaai maakt 

of stoort kalmeren?”



Het concept teacher efficacy
In welke mate kan je …

“… leerlingen die weinig interesse 
vertonen motiveren?”

“… leerlingen laten geloven dat ze het 
goed kunnen doen op school?”

“… een gezin bijstaan zodat hun 
kinderen het goed doen op school?”

“ … leerlingen helpen studeren 
waardevol te vinden?”



Teacher efficacy:
Wat met de context?

Schoolsamenstelling

Context vaak genegeerd

SES, etniciteit, gender 
(en leiderschap)



Data en design

Procrustes 2012-2013 (www.procrustes.be)
59 scholen | 6380 leerlingen | 1247 leerkrachten

Multilevel analyse
Rstudio (1.1.453) en MLwiN (2.24)

http://www.procrustes.be/


Een verhaal in de schoolcontext

Teacher efficacy

Gender compositie
Etnische 

compositie

Leiderschap
Sociaaleconomische 

compositie



Resultaten

School niveau β (SE) β (SE) β (SE) β (SE)

Sociaaleconomische compositie
-.033
(.050)

.060
(.050)

-.039
(.043)

-.024
(.047)

Etnische compositie
.021

(.045)
.006

(.045)
-.027
(.039)

.000
(.043)

Gender compositie
.021

(.039)
-.083
(.039)

-.012
(.034)

-.030
(.037)

Leiderschap
.077

(.041)
.024

(.040)
.039

(.035)
.076

(.039)

ICC .015 .025 .007 .015



Resultaten

Leraren niveau β (SE) β (SE) β (SE) β (SE)

Ervaring -.008 (.072) .113 (.067) .002 (.067) .051 (.069)

Leeftijd .030 (.071) .073 (.067) .205 (.067) .122 (.069)

SES (leerkracht) .052 (.032) .015 (.030) .051 (.030) .049 (.031)

Job tevredenheid .223 (.037) .298 (.034) .299 (.035) .354 (.036)

Werklast .013 (.037) .071 (.035) .018 (.035) .026 (.036)

Stress .087 (.039) -.022 (.036) .030 (.036) .079 (.037)

Geslacht (vrouw) .099 (.073) -.064 (.067) .052 (.068) .059 (.070)



Conclusie

Gender compositie speelt     
wel een rol

Schooleffecten eerder klein

Weinig variantie op level 2
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