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Voorwoord
“Hoe kan het ook anders dan dat het schrijven van een proefschrift over hybriditeit zorgt voor een wonder-
lijke combinatie van ervaringen”.

Het is zover, mijn proefschrift is af! Terugkijkend op de afgelopen jaren kan ik niet anders 
dan dankbaar zijn voor de betrokkenheid van een aantal mensen bij de totstandkoming 
van dit proefschrift. Om te beginnen zijn dat de middenmanagers en docenten die bereid 
waren mee te werken aan de pilotstudie, de hoofdstudie en de member check. Zonder hen 
was het niet mogelijk geweest dit onderzoek ten uitvoer te brengen en zou dit proefschrift 
niet geschreven zijn. Mijn beide promotores Fons van Wieringen en Sjoerd Karsten ben ik 
dankbaar voor hun vertrouwen, deskundige feedback en de ruimte die zij gaven om mijn 
eigen invulling te kunnen geven aan het onderzoek. Met name de mogelijkheid die jullie 
boden om het onderzoeksvoorstel grondig te herschrijven, heeft bijgedragen aan mijn 
inhoudelijk betrokkenheid bij het onderzoek. Het feit dat ik geen moment uitgekeken ben 
geweest op het onderwerp van deze studie en nog steeds geboeid ben door de thematiek, 
zie ik als een bewijs hiervan. Fons, ik ben je in het bijzonder dankbaar voor het behouden 
van het overzicht, het helpen zoeken naar de juiste opbouw van mijn proefschrift en de 
manier waarop je me hielp theorieën of  onderzoeksresultaten om te zetten in beknopte 
schema’s. Sjoerd, ik heb het zeer gewaardeerd dat je nauwgezet opmerkingen maakte in 
documenten en me van allerhande leesvoer voorzag. Ook waren je hulp en advies bij tal 
van praktische zaken die om de hoek komen bij het uitvoeren van onderzoek vaak zeer 
welkom. 

Bij het voorbereiden en draaien van analyses bleek de hulp van Frans Oort buitengewoon 
waardevol. Frans, veel dank voor je hulp bij het oplossen van methodologische vraagstuk-
ken en je adviezen bij het opschrijven van de onderzoeksresultaten. Ik ben blij dat je hulp 
ook geresulteerd heeft in een gezamenlijk artikel. Het was fijn dat ik altijd op je kon reke-
nen. Edith Hooge wil ik bedanken voor haar betrokkenheid en steun vanaf  het allereerste 
moment dat ik als AiO aan de slag ging. Soms was je een grote zus en soms een juf! Edith, 
ik heb jouw interesse in mijn onderzoek, je vertrouwen in mij en het samen schrijven aan 
een artikel als motiverend en erg leerzaam ervaren. De in de afgelopen jaren opgebouwde 
contacten buiten de vakgroep heb ik als erg plezierig en leerzaam ervaren om mijn onder-
zoek vanuit een breder perspectief  te kunnen bezien. Ik ben met name de initiatiefnemers 
van de Kameleononderzoeksgroep uit Tilburg en het NOB colloquium ‘professionals 
under pressure’ dank verschuldigd voor de mogelijkheden die zij mij boden te participeren 
en te schrijven in een boek en een themanummer.

Op een directe en soms ook meer indirecte manier hebben collega’s en vrienden bewezen 
belangrijk te zijn bij de uitvoering van het onderzoek en het schrijven van dit proefschrift. 
In het bijzonder wil ik mijn kamergenootjes Sanne Huijbregts, Nienke Moolenaar, Louise 
Elffers en Inge Molenaar, bedanken voor hun aanwezigheid, de afleiding en gezelligheid 
die het doen van onderzoek een minder eenzame bezigheid maakten. Hester met jou was 
het niet alleen heel prettig om een kamer te delen maar ook onze ervaringen uit te wis-
selen. Dank voor je kameraadschap. Ghislaine Schmidt en Erik Thoonen jullie waren erg 
prettige collega’s en ganggenoten. 
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Voor Peter Karstanje geldt het gezegde: ‘Beter een goed buur dan een verre vriend”. Op 
beide werkplekken was je mijn directe buurman, zorgde je voor bedrijvigheid en was je een 
aangename gesprekspartner. De kamerdeur van Meta Krüger stond gelukkig vaak open 
zodat ik binnen kon lopen voor advies. Dank voor het zo nu en dan meedenken. Ilona 
Koning hield als oud-collega van het Max Goote Kenniscentrum een vinger aan de pols.  
Dank voor je lieve betrokkenheid, je hulp bij het aanmaken van de adressenbestanden van 
onderwijsinstellingen en het redigeren van de eerste hoofdstukken van het manuscript. 

Lieve Lenneke, in de afgelopen jaren was je meer in de VS dan in Leiden. Gelukkig had ik 
de mogelijkheid je twee maanden in DC te bezoeken. Zo was het mogelijk een prachtige 
Indian Summer samen te beleven en te combineren met werkbezoekjes aan Georgetown 
en Princeton. Inmiddels is het een traditie dat Sebastiaan Berntsen met een rood pennetje 
mijn werk leest. Dank voor je feedback en de unieke associatieve schetsjes in de marge. 
In de laatste maanden dat ik aan mijn proefschrift werkte, kwam ik praktisch alleen buiten 
om te racefietsen of  te roeien. Gelukkig hoefde ik dat niet alleen te doen. Annemarijn, 
Carolien, Janna, Lot, Mariken, Sabine en Veronique, dank voor de sportieve inburgering 
op en rond de IJssel. 

Lieve paranimfen, jullie hebben me de afgelopen jaren op allerlei manieren en momenten 
laten merken dat ik er met mijn onderzoek niet alleen voor stond. Floor, dank voor je 
aanwezigheid en gezelschap tijdens lunchwandelingen naar Hartog en de gesprekken op 
ons bankje aan de Amstel, oftewel de IJssel. Dank voor je hulp bij tal van werkzaamheden, 
zoals het verzenden en nummeren van vragenlijsten, het leiden van de rondetafelgesprek-
ken in de afsluitende member check, het corrigeren van artikelen en het lezen van het 
manuscript. Je bent een engel. Yvette, dankzij een gemeenschappelijke verslaving zagen we 
elkaar meerdere malen per week en volgden we elkaar de afgelopen tien jaar op de voet. 
Dank voor je steun, betrokkenheid en zorg voor en om mij. 

Lieve Corneel, mijn grote broer. Dank voor je vertrouwen. Anne, je bent een fantasti-
sche zus en een bron van herkenning. Pap, nu deze klus geklaard is, kunnen we de Mont 
Ventoux beklimmen. Ik verheug me op ons fietsavontuur. Mam, Kluisje heet weer Lotje! 
Wanneer gaan we samen op stap? 

De allerlaatste woorden zijn voor Diederik. Lief, zonder jou zou niet alleen mijn proef-
schrift maar ook mijn leven er heel anders uitzien. Want met jou erbij……
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Inleiding
Discussie over de rol van private partijen en de overheid in het onderwijs is van alle tijden. 
Dit geldt zeker voor het beroepsonderwijs. Vrijwel direct nadat bij de Staatsregeling van 
1798 de gilden officieel waren afgeschaft werd al discussie gevoerd over de functie en 
noodzaak van het afleggen van een meesterproef  (Goudswaard, 1981). De gildenbesturen 
voerden acties en wilden de meesterproef  behouden als bewijs van vakmanschap. Voor  
agent van financiën, later minister, Gogel stond echter vast dat het monopolie van de 
gilden op de markt doorbroken moest worden om een grotere vrijheid in de bedrijfsvoer-
ing te bewerkstelligen. Hoewel de regering inzag dat werken in de gemoderniseerde nijver-
heid om andere bekwaamheden vroeg dan traditionele arbeidsmethoden van de ambachts-
meesters, zag de regering het niet als haar taak om dagonderwijs op te zetten voor in de 
nijverheid werkenden ter vervanging van de verloren gegane dagopleidingen van de gilden 
(Goudswaard, 1981). Ook vanuit de industrie werd de voorkeur gegeven aan opleiden in 
de praktijk (Meijers, 2004). In de eerste helft van de negentiende eeuw stelde het beroeps-
onderwijs als aparte vorm van onderwijs dan ook weinig voor. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw verbeterde dit doordat het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), zij het 
in beperkte mate, opgenomen werd in de Middelbaar-onderwijswet van 1863. Het duurde 
echter tot 1919 voordat de eerste wet op het Nijverheidsonderwijs aangenomen werd en 
de onderwijswetgeving voor het beroepsonderwijs een meer solide karakter kreeg. 

Nu de rol van de overheid in de afgelopen decennia langzaamaan veranderd is in sturen, 
ordenen, garanderen en toezien op de totstandkoming van onderwijs, is aan de discussie 
over de verhouding tussen de overheid en de private partijen een nieuwe vraag toegevoegd. 
Het is niet alleen van belang om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het verzorgen van 
onderwijs, maar ook op welke manier deze verantwoordelijkheid vorm moet krijgen. 
Deze laatste vraag kan getypeerd worden als een zoektocht naar de meest geschikte 
besturingswijze voor het aanbieden van onderwijs. Met de inwerkingtreding van de Wet 
educatie en beroepsonderwijs in 1996, is een aantal door de overheid gemaakte keuzen in 
de zoektocht naar de meest geschikte besturingswijze voor het middelbaar beroeps- 
onderwijs duidelijk geworden. Het antwoord van de overheid bestaat onder meer uit één 
wettelijk kader waarbinnen de bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen beide 
over de licenties kunnen beschikken om opleidingen te verzorgen die tot dezelfde kwali-
ficaties leiden. De opname van bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen in 
hetzelfde wettelijke kader is niet alleen een noviteit in de onderwijswetgeving, maar ook 
een uiting van een bredere maatschappelijke tendens van hybridisering. 

Hybridisering vindt plaats als ‘zuivere soorten’ vermengen. Deze vermenging treedt dik- 
wijls op als gevolg van het vervagen of  wegvallen van een grens, zoals die tussen de 
publieke en private sector. Op verschillende maatschappelijke terreinen zien we hybride 
organisaties (ontstaan) als gevolg van grensvervaging. Het gegeven van hybriditeit in tal 
van met name maatschappelijke organisaties in de Nederlandse samenleving roept com-
plexe vraagstukken op voor onder andere juristen, economen, filosofen, bestuurskundigen, 
sociologen en burgers. In deze empirische studie verkennen we zowel het proces als de 
gevolgen van hybridisering binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Dit doen we door 
het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers in de bekostigde en de  
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niet-bekostigde onderwijsinstellingen te verkennen en te analyseren. De opbouw van deze 
studie is als volgt: in hoofdstuk 1 blikken we terug op de bestuurlijke verhouding tussen de 
overheid en de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen voor (middelbaar) 
beroepsonderwijs. In het tweede deel van dit hoofdstuk analyseren we het door de over-
heid gevoerde onderwijsbeleid vanaf  de jaren tachtig en laten we zien dat de bekostigde 
en niet-bekostigde onderwijsinstellingen in het veld voor beroepsonderwijs en educatie 
(bve-veld) hybride organisaties zijn geworden. Hoofdstuk 2 omvat theoretische noties 
over hybriditeit. We presenteren enkele perspectieven op hybriditeit en definiëren wat wij 
in deze studie verstaan onder hybride organisaties. In hoofdstuk 3 besteden we aandacht 
aan de schoolorganisatie in haar omgeving. Aan de hand van enkele theoretische noties uit 
de organisatietheorie en de neo-institutionele theorie karakteriseren we de schoolorgani-
satie om vervolgens in te gaan op de gevolgen van de hervormingen voor managers en 
docenten. We sluiten het derde hoofdstuk af  met de formulering van de probleemstelling 
van deze studie. Het centrale onderzoeksconcept, organisatiegedrag, behandelen we in 
hoofdstuk 4. In dit vierde hoofdstuk presenteren we de variabelen die we selecteerden om 
zicht te krijgen op het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers in het bve-veld. 
Vervolgens gaan we in hoofdstuk 5 in op de onderzoeksopzet, de instrumentontwikkeling, 
schaalconstructie, dataverzameling en voorbereidende analyses. De resultaten van het sur-
veyonderzoek presenteren we in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 doen we vervolgens verslag 
van de member check die we uitgevoerd hebben om respondenten te laten reageren op 
de uitkomsten van het surveyonderzoek. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 8, bevat een 
reflectie op deze studie waarin de resultaten uit het surveyonderzoek en de member check 
worden besproken. Ook gaan we in op enkele methodologische keuzen. We sluiten dit 
laatste hoofdstuk af  met een beknopte weergave van de opbrengsten van deze studie.  



hoofdstuk1
De bestuurlijke verhouding tussen 

overheid en onderwijsinstellingen in 
het middelbaar beroepsonderwijs  

vanuit historisch perspectief  
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1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk plaatsen we de bestuurlijke verhouding tussen onderwijsaanbieders van 
middelbaar beroepsonderwijs en de overheid in een historisch kader. We laten zien hoe 
de door de overheid bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen, die erkende 
opleidingen aanbieden in het middelbaar beroepsonderwijs, zich ontwikkeld hebben tot 
hybride onderwijsinstellingen. Het schetsen van een historisch kader is om drie redenen 
van belang voor deze studie.

De eerste reden is de padafhankelijkheid van beleid. De ruimte en mogelijkheden die 
bestuurders en beleidsmakers hebben worden grotendeels bepaald door in het verleden 
gemaakte keuzen (Hazeu, 2000). Bestuurders en beleidsmakers hebben daardoor geen 
‘carte blanche’, maar bouwen met het beleid dat zij ontwikkelen voort op eerder gemaakte 
keuzen. Voor de vormgeving van het huidige middelbaar beroepsonderwijs zijn de  
afschaffing van de ambachtsgilden in 1798, de ontwikkeling van het beroepsonderwijs 
sinds 1921 als afzonderlijk subsysteem van het onderwijsbestel en de opname van het 
beroepsonderwijs in de Wet op het voortgezet onderwijs (‘Mammoetwet’) van 1963 zeer 
bepalend. 

In de tweede plaats wordt uit de historische terugblik duidelijk dat de wortels voor veel  
veranderingen in het onderwijs buiten het onderwijs zelf  liggen. ‘Verschuivingen in de 
mate van staatsbemoeienis met het onderwijs zijn vrijwel altijd onderdeel van meer- 
omvattende veranderingen in de rol die de staat in het maatschappelijk leven speelt’, zo 
stelt Leune (2003). Met name wijzigingen in de economische situatie waarin een land 
verkeert, zijn bepalende factoren voor veranderingen in de verhouding tussen onderwijs 
en overheid (Leune, 2003). Voor het beroepsonderwijs, dat zich direct richt op de arbeids-
markt, geldt dit in nog sterkere mate dan voor het algemeen onderwijs. 

De derde reden om terug te blikken op de verhouding tussen overheid en onderwijs- 
aanbieders komt voort uit het vergelijkende karakter van deze studie. Het zogenoemde 
niet-bekostigde erkende beroepsonderwijs en het door de overheid bekostigde onderwijs 
hebben een verschillende institutionele geschiedenis. Door beide typen onderwijs, en met 
name door hun verhouding ten opzichte van de overheid, in historisch perspectief  te 
plaatsen ontstaat een beter begrip van de betekenis die de opname van beide onderwijs- 
typen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) heeft. 

De structuur van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf  1.2 blikken we beknopt terug op 
de positie van het bekostigde beroepsonderwijs tussen bedrijven, particulier initiatief  en de 
overheid sinds de afschaffing van de gilden in 1798 tot de opname van het beroepsonder-
wijs in het algemeen onderwijsstelsel in 1963. In paragraaf  1.3 behandelen we het ontstaan 
en de groei van het particulier onderwijs dat we tegenwoordig niet-bekostigd erkend 
onderwijs noemen. We gaan in deze paragraaf  in op de pogingen van de overheid om de 
wildgroei aan particuliere opleidingen tegen te gaan, om de kwaliteit van de opleidingen 
te waarborgen en consumenten te beschermen. Vanaf  paragraaf  1.4 verschuift het accent 
in de richting van een beleidsanalyse. In deze paragraaf  staat het onderwijsbeleid vanaf  de 
jaren tachtig centraal. We gaan met name in op de perspectiefwisseling in het denken over 
de functies van het beroepsonderwijs en de positie van het beroepsonderwijs ten opzichte 
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van overheid en arbeidsmarkt. In paragraaf  1.5 werken we de invulling hiervan in de aan-
loop naar de WEB verder uit. Centraal staan de vormgeving van de zelfstandige school en 
de actoren die in het kader van een herordening van het veld in stelling gebracht werden 
worden. In paragraaf  1.6 gaan we in op de WEB uit 1996. In deze wet krijgt het merendeel 
van de in de jaren tachtig ingezette wijzigingen beslag. We behandelen in paragraaf  1.7 de 
consequenties van de inwerkingtreding van de WEB voor de bekostigde en niet-bekostigde 
onderwijsaanbieders. Paragraaf  1.8 bevat de conclusies van dit eerste hoofdstuk. 

1.2  Van de afschaffing van gilden tot opname in het onderwijsbestel 
Eeuwenlang vielen beroepsonderwijs en beroepsuitoefening samen in de ambachtsgilden. 
Met de Staatsregeling van 1798 werden de gilden officieel afgeschaft en daarmee verdween 
ook het leerlingstelsel van de gilden waarin theorie en praktijk als vanzelf  een didactische 
eenheid vormden (Goudswaard, 1981). In de daaropvolgende halve eeuw stelde het 
beroeponderwijs als aparte vorm van onderwijs weinig voor. De overheid realiseerde zich 
dat voor het werken in de zich moderniserende nijverheid enige scholing vereist was, maar 
zag het niet als haar taak (dag)onderwijs op te zetten voor werkenden in de nijverheid ter 
vervanging van de verloren gegane dagopleidingen van de gilden. 

Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw kreeg het beroepsonderwijs, toen vak-
onderwijs geheten, gestalte. Meestal gebeurde dit op basis van particulier initiatief. Het 
onderwijs was met name gericht op het opleiden van ambachtslieden voor de traditionele, 
vooral agrarische georiënteerde economie en van technici voor de nieuwe, industriële 
economie (Meijers, 2004). Ondanks het feit dat de docenten die het onderwijs in de 
ambachtsscholen verzorgden vrijwel allemaal als vaklieden hadden gewerkt, werd binnen 
de industrie de voorkeur gegeven aan het opleiden van vaklieden in de praktijk (Meijers, 
2004). 

Over het op de beroepsvorming gerichte onderwijs strekte de Middelbaar-onderwijswet 
van 1863 (Stb. 1863, nr. 50) zich in beperkte mate uit. Deze wet kende een beperkte 
omvang en weerspiegelde de idee dat medewerking van belanghebbenden ingeroepen zou 
worden en noodzakelijk geacht werd bij de voorziening van onderwijs. De achterliggende 
gedachte was dat de omvang en verspreiding van het onderwijs op den duur beperkter 
zou blijven als het onderwijs uitsluitend zou aankomen op staatszorg  (Idenburg, 1960). 
Op deze manier werd de scheiding tussen hoofd- en handenarbeid, die gebaseerd was op 
de standen van de achttiende en negentiende eeuw, in het onderwijsstelsel geformaliseerd 
(Van Kemenade, 1981). Zo bleef  het beroepsonderwijs zich zonder verdere financiële 
overheidssteun ontwikkelen op basis van particuliere initiatieven en onder sterke invloed 
vanuit het bedrijfsleven. Hoewel het aantal teken- en industriescholen gestaag groeide1 en 
het aantal ambachtsscholen vanaf  1880 ook toenam, bleek het toch niet mogelijk om in 
het hele land scholen op te richten. 

1 In 1865 waren er 87 industrie- en/of  tekenscholen met ongeveer 7.500 duizend leerlingen. In 1900 was 
dit aantal gegroeid tot 15.000. In 1900 waren er ook 23 ambachtsscholen met meer dan 3.000 leerlingen                 
(Mandemakers,1999).
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Om tot een betere afstemming te komen tussen de verschillende vormen van onderwijs 
stelde de regering in 1903 de zogenaamde Ineenschakelingscommissie in, die voorstellen 
moest doen voor een reorganisatie van het lager, middelbaar en hoger onderwijs          
(Van Kemenade, 1981).2  De Ineenschakelingscommissie stond afkeurend tegenover de 
tweedeling in het onderwijs en heeft overwogen voor de verschillende vormen van vak-
onderwijs geen aparte wettelijke regelingen te treffen maar één wettelijk kader op te stellen 
naar het voorbeeld van de Middelbaar-onderwijswet van 1863. Vanuit praktisch oogpunt 
werd besloten het lager- en middelbaar beroepsonderwijs in één wet samen te voegen en 
het hoger beroepsonderwijs in een afzonderlijke wet onder te brengen (Wolthuis, 1999). 

De Nijverheidswet

In 1919 nam het parlement de eerste wet op het terrein van het beroepsonderwijs en het 
leerlingwezen aan: de Nijverheidswet. Deze trad in 1921 in werking en liet veel ruimte aan 
het particulier initiatief  bij de oprichting en de inrichting van scholen. Vanwege de hogere 
subsidie van de overheid vroeg een groter aantal onderwijsinstellingen subsidie aan. De 
minister weigerde vanwege de beperkte middelen echter om alle aanvragen te honoreren 
(Wolthuis, 1999). Tegen de oorspronkelijke bedoeling van de wet in en ondanks de pro-
testen van professionele groepen tegen een verdergaande centralisatie heeft de Nijver-
heidswet de centralisatie van het beroepsonderwijs mogelijk gemaakt. Na de inwerkingtre-
ding van de Nijverheidswet ontwikkelde het beroepsonderwijs zich tot een ‘subsysteem’ 
van het nationale onderwijsbestel (Wolthuis, 1999). Tussen 1920 en 1945 nam het aantal 
scholen bijna met de helft toe en het aantal leerlingen was meer dan verdrievoudigd. De 
ontwikkeling van het beroepsonderwijs als subsysteem heeft eveneens langzaam geleid 
tot een scheiding tussen door de overheid bekostigde en niet door de overheid bekostigde 
(private) vormen van beroepsonderwijs. 

Na 1945

In navolging van Van Wieringen (1984) kunnen we twee opeenvolgende perioden in het 
denken over de maatschappelijk betekenis van het middelbaar beroepsonderwijs onder-
scheiden. De eerste periode heeft als beginpunt de wederopbouw na de Tweede Wereld-
oorlog. Door de expanderende economische bedrijvigheid werd in die tijd een stevige 
band tussen onderwijs en arbeid gelegd. De ambachtsscholen en het nijverheidsonderwijs 
kregen de taak om jongeren te interesseren voor het werken in de industrie. Ook was er 
een sterke behoefte aan laaggeschoolde werknemers die via ‘training on the job’ voldoende 
kennis opdeden om in de industrie te functioneren. 

De tweede periode, laat een omslag zien in het denken over de maatschappelijke functie 
van het middelbaar beroepsonderwijs. Deze periode startte in de loop van de jaren 
zestig. Vanaf  dat moment stond het ontplooiings- en gelijkheidsdenken voorop in het 

2 In 1910 publiceerde de Ineenschakelingscommissie haar rapport. Op het voorstel voor wetsontwerp voor het 
beroepsonderwijs werd positief  gereageerd. Maar over de mate van regulering in de wetgeving ontstond discus-
sie. De mate van regulering van de opleidingen, de opleidingsduur en het docerende personeel werden als niet 
passend bij het beroepsonderwijs beschouwd. Gesteld werd dat het beroepsonderwijs zich verder zou moeten 
ontwikkelen en aanpassen aan de voortgaande ontwikkelingen in de praktijk, het vakmanschap en de industrie 
(Wolthuis, 1999).  
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onderwijsbeleid. Deze beweging werd al eerder bepleit door de ministeriële commissie-
Goote (1948). Volgens de commissie is het onderwijs niet in te richten vanuit de directe 
en concrete behoeften van de arbeidsmarkt; ‘het onderwijs kan slechts voorbereiden op 
werk maar hoeft niet de vakman af  te leveren’ (Mertens & Van Wieringen, 2000). Met dit 
standpunt zorgde de commissie-Goote zowel voor een omwenteling in het denken over de 
maatschappelijke functie van het middelbaar beroepsonderwijs als voor overheidsbemoei-
enis met vernieuwing en de inhoud van het beroepsonderwijs. 

De centralisatie en verstatelijking van het beroepsonderwijs kregen een forse impuls met 
de Wet op het voortgezet onderwijs (‘Mammoetwet’) van 1963 die ingevoerd werd in 1968. 
Voor het beroepsonderwijs werd een drieslag gehanteerd: lager, middelbaar en hoger be-
roepsonderwijs (De Vijlder, 2004). Door de opname van het secundaire onderwijs in één 
Wet op het voortgezet onderwijs raakte het beroepsonderwijs geïntegreerd binnen het   
algemene onderwijsbestel en veralgemeniseerde het beroepsonderwijs (Bronneman-Hel-
mers, 2006). De integratie van het beroepsonderwijs binnen het totale onderwijs- 
systeem wordt wel verklaard als een gevolg van de meritocratisering van de samenleving 
(Wesselingh, 1985). Schooldiploma’s krijgen een bepalende rol in de verdeling van indivi-
duen over de maatschappelijke ladder. De geldende visie vanuit de onderwijssector is dat 
onderwijs horizontale en verticale mobiliteit mogelijk moet maken. Een te grote invloed 
vanuit het bedrijfsleven op onderwijs wordt daarbij als een gevaar gezien (Dercksen & Van 
Lieshout, 1993). Dit staat in contrast met de voorgaande periode waarin beroepsonderwijs 
en bedrijfsleven nauw samenwerkten. 

De nadruk die uiteindelijk kwam te liggen op theoretische kennis in het beroepsonderwijs 
was sterker dan de meeste onderwijsinnovatoren in de jaren vijftig en zestig voor ogen 
hadden. Voor het bedrijfsleven kende de veralgemenisering van het beroepsonderwijs 
enkele nadelen: een grotere afstand tot de beroepspraktijk, binnen de school werd de 
jongeren niet de juiste arbeidshouding aangeleerd en het beroepsonderwijs beroofde de 
werkgevers van wervings- en selectiemogelijkheden (Meijers, 2004). Bovendien ontwikkel-
de het onderwijs zich meer dan voorheen tot een zelfstandige bedrijfstak die door eigen 
professionals werd bestuurd. Het beroepsonderwijs raakte in zichzelf  gekeerd, werd daar-
door minder herkenbaar voor de verschillende beroepenvelden en verloor maatschappelijk 
draagvlak (Mertens, 1997). 
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1.3  Niet-bekostigd onderwijs en overheid in historisch perspectief
De geschiedenis van de directe bemoeienis van de overheid met het niet-bekostigd onder- 
wijs heeft haar wortels met name in het schriftelijk onderwijs. Of  zoals het in die tijd 
heette ‘onderwijs per correspondentie’. Het mondeling particulier onderwijs, dat al langere 
tijd bestond en vaak individueel gegeven werd, heeft in het ontstaan van toezicht vanuit de 
overheid op het particuliere onderwijs geen enkele rol gespeeld (Backx, 1994). 

Rond 1890 startten individuele leerkrachten met het aanbieden van cursussen om kantoor- 
en handelsbedienden bij te scholen in hun beroep (Backx, 1994). Sommige leerkrachten 
hanteerden de term school, maar van onderwijsinstituten was geen sprake. De meeste 
leerkrachten opereerden zelfstandig. Met name naar handelsonderwijs, talenonderwijs en 
technisch onderwijs was veel vraag als gevolg van een ontoereikend regulier aanbod. De 
cursisten volgden meestal enkele vakken om zich in hun eigen beroep bij te scholen. 

Nadat in 1912 het Polytechnisch Bureau Nederland Arnhem (PBNA) werd opgericht, 
ontstonden na de Eerste Wereldoorlog meer instituten zoals bijvoorbeeld de Leidse 
Onderwijsinstellingen (LOI) in 1923. De industrialisatie zette door en de dienstverlenende 
sector dijde sterk uit. Ondanks de enorme groei in het reguliere beroepsonderwijs bleef  
ook de behoefte aan vakgerichte bijscholing bestaan. De toename van kwalificatie-eisen 
die vanuit de overheid en het bedrijfsleven gesteld werden voor de uitoefening van een 
beroep of  het vestigen van een bedrijf, veroorzaakte een groei binnen het schriftelijk 
onderwijs. Ook de stijgende werkloosheid vlak voor de Tweede Wereldoorlog zorgde voor 
een groei in het schriftelijk onderwijs. Binnen het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen maakte men zich zorgen over de wildgroei aan opleidingen, het versnip-
perde aanbod en het commerciële karakter van het afstandsonderwijs. In 1942 kregen de 
onderwijsinstellingen voor schriftelijk onderwijs een meldingsplicht. Zo werd de basis voor 
het erkende onderwijs gelegd. Uit de aanmeldingen van de onderwijsinstellingen in 1942 
kan opgemaakt worden dat er 3.000 instituten waren en dat er in totaal 150.000 leerlingen 
ingeschreven stonden (Backx, 1994). De helft van deze cursussen bestond uit economisch-
administratief  onderwijs. Het ministerie onderzocht of  het mogelijk zou zijn toezicht te 
houden op de onderwijskwaliteit en het reilen en zeilen binnen de particuliere onderwijs-
instellingen. 

Na 1946 groeide binnen het ministerie het besef  dat deze vorm van toezicht niet mogelijk 
was. Vertegenwoordigers van het particulier schriftelijk onderwijs hebben zich, nadat 
duidelijk werd dat minister Gielen geen toezicht op het particulier onderwijs in het leven 
zou roepen, tot de onderwijscommissie van de Maatschappij tot het Nut van ‘t Algemeen 
gericht met de vraag of  het Nut zich hiermee bezig zou willen houden. Het Nut voelde 
wel voor een commissie die het toezicht op de schriftelijke instellingen zou gaan organi-
seren. Dit toezicht werd gekoppeld aan een erkenning die aan de onderwijsinstellingen 
afgegeven zou worden als zij zich zouden onderwerpen aan een aantal deugdelijkheids- 
normen. In 1947 werd daartoe de stichting Inspectie Schriftelijk Onderwijs (ISO) opge-
richt waarin de overheid naast de instellingen voor schriftelijk onderwijs, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de consumentenorganisaties een plek kreeg. Van de 
124 instellingen die in 1947 in aanmerking wilden komen voor een ISO-erkenning werden 
er slechts 37 erkend (Backx, 1994).  
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Het vertrouwen in de kwaliteit van het ISO als toezichtorgaan raakte in 1960 beschadigd.3 
Binnen de Tweede Kamer en het departement was het algemene gevoel op dat moment 
dat de overheid de consumenten bescherming moest bieden tegen mogelijke misstanden in 
het particuliere onderwijs. In 1970 diende de regering een wetsvoorstel, de Wet erkenning 
instellingen schriftelijk onderwijs (WEISO; TK, 1969-’70 10658 nrs. 1-2) in waarin het 
toezicht op het particulier onderwijs geregeld werd. De wet was uitsluitend gericht op het 
schriftelijk onderwijs en trad in 1973 in werking. Vanuit de deelnemers, het bedrijfsleven en 
de bemiddelende instanties op het terrein van om-, her- en bijscholing nam ook de druk 
toe om tot een vergelijkbare erkenningsregeling te komen, zodat er meer duidelijkheid zou 
ontstaan over de kwaliteit van het buitenschoolse mondelinge onderwijs. Ook de overheid 
zelf  had  in het kader van volwasseneneducatie behoefte aan een ruimere erkennings- 
regeling (Backx, 1994). In 1985 verscheen de Wet op de erkende onderwijsinstellingen 
(WEO) in het Staatsblad en de WEISO werd ingetrokken (Stb. 1985, nr. 407). Met deze 
wet wilde de overheid de consument in het particulier onderwijs beschermen en de kwa-
liteit van het onderwijs bevorderen. 

De wens tot bescherming van de consument bleek echter al snel niet meer passend als 
gevolg van de ingrijpende wijziging in de besturingsfilosofie van de overheid in de jaren 
tachtig (zie § 1.4 en 1.6). De overheid stelde zich namelijk in die tijd enerzijds terug-
houdend op en wilde zich afzijdig houden van het particulier onderwijs. Anderzijds kreeg 
het particulier beroepsonderwijs, zoals we nog zullen zien, een wettelijk positie die verge- 
lijkbaar is met het bekostigde onderwijs. 

1.4  Deregulering en autonomievergroting in het onderwijsbeleid 
Na een periode van wederopbouw en economische groei stagneerde in de loop van de 
jaren zeventig de economie onder meer als gevolg van de oliecrisis en sloeg het politieke 
klimaat om. De kosten van de verzorgingsstaat liepen hoog op en dwongen tot een 
herbezinning op de verantwoordelijkheden en uitgaven van de overheid. De intensieve 
overheidsbemoeienis bleek op veel terreinen weinig doeltreffend en aarzelingen over het 
sturend vermogen van de overheid waren in de samenleving eerder regel dan uitzondering 
(Rosenthal, Ringeling, Bovens et al., 1996). Bezinning van de overheid op haar taken en 
positie leidde tot een wijziging in de beleidsfilosofie. De overheid besloot dat zij zich in de 
toekomst meer zou richten op de hoofdlijnen van het beleid en minder op de uitvoering 
ervan. 

3 De ISO beschouwde de methode die het Nederlands Talen Instituut (NTI) toepaste bij de werving van nieuwe 
cursisten in strijd met haar erecode en weigerde de NTI om die reden in 1957 te erkennen. In 1959 probeerde 
het NTI opnieuw om de erkenning te krijgen. De erkenning werd in eerste instantie niet afgegeven omdat er 
onvoldoende vertrouwen was dat de wervingsactiviteiten van het NTI zouden veranderen. Het NTI ging in 
beroep bij de Commissie van beroep die het bestuursbesluit van het ISO vernietigde en het NTI verkreeg alsnog 
de erkenning. Concurrerende aanbieders van schriftelijk onderwijs waren hier niet over te spreken. Zij vonden 
het verachtelijk dat een instelling die in hun ogen misleidende wervingsactiviteiten toepaste ook ISO-erkend was. 
De kritiek op de ISO nam toe en in 1960 werden er voor het eerst Kamervragen gesteld over de onvrede rond de 
ISO (Backx, 1994). 
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Deregulering in het onderwijs

In 1985 verschenen drie ministeriële nota’s waarin een vertaling van deze nieuwe beleids- 
filosofie voor het onderwijs staat: ‘Minder regels meer ruimte’a, ‘Meer over management’b 
en ‘Hoger Onderwijs Autonomie en Kwaliteit’c (HOAK) (Min. O&W, 1985). Voor het 
hoger beroepsonderwijs is met name de HOAK-nota van belang.4 In deze nota staat de 
gewenste bestuurswijze voor de toekomst beschreven: verschuiving van de verantwoorde-
lijkheidsverdeling tussen de overheid en de instellingen, verschuiving van aanbod- naar 
vraagzijde en een maximale autonomie voor de onderwijsinstellingen (Min. O&W, 1985c). 
Uit de beschrijving van de gewenste besturingswijze blijkt dat het zwaartepunt in de 
beleidsvorming moet komen te liggen bij de ontwikkeling van structuren die een eigen 
kwaliteitsverhogende dynamiek in gang kunnen zetten in plaats van bij de onderwijsinhoud 
(Van Beek, 1997). Hierbij horen begrippen als kaderwetgeving, deregulering, autonomie-
vergroting, decentralisatie, privatisering, doelmatigheid, doeltreffendheid, zelfsturing en 
marktwerking. 

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs hebben met name de Adviescommissie inzake de 
voortgang van het industriebeleid onder leiding van Wagner (1981-1983) en de Tijdelijke 
Adviescommissie onderwijs en arbeidsmarkt onder leiding van Rauwenhoff  (1990) grote 
wijzigingen teweeg gebracht. 

Commissie-Wagner

In 1981 stelde de minister van Economische zaken de commissie-Wagner in om advies 
uit te brengen ten aanzien van het overheidsbeleid op het gebied van de industrie en het 
revitaliseren van de economie. De commissie besteedde in haar rapport aandacht aan de 
bijdragen die scholing in het algemeen en het beroepsonderwijs in het bijzonder kunnen 
leveren aan de economie. Volgens de commissie-Wagner (1983) waren de werelden van 
onderwijs en bedrijfsleven van elkaar vervreemd geraakt. 

Een verbetering in de aansluiting van onderwijs en beroepspraktijk is volgens commissie-
Wagner noodzakelijk om te kunnen profiteren van de bijdragen van onderwijs en scholing 
aan de economische ontwikkeling. Hiertoe stelde de commissie duale trajecten voor in 
verschillende fasen van het onderwijsproces. Een tweede belangrijke aanbeveling van de 
commissie was de herziening van landelijke organen voor het mbo en het hbo waarbij ver-
tegenwoordigers van werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen een plaats zouden 
moeten krijgen.5 

4 In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek  (WHW) (1992) krijgen de gedachten 
uit de HOAK-nota vorm. De WHW vormt later een inspiratiebron voor de Wet educatie en beroepsonderwijs 
(WEB) van 1996 (De Vijlder, 2004). 

5 Landelijke opleidingsorganen bestonden op dat moment in een andere vorm al in het bedrijfsleven 
ontstane leerlingwezen. In de Wet op het Leerlingwezen (1968) was opgenomen dat de leerlingstelsels zich 
landelijk per bedrijfstak moesten organiseren. De Landelijke opleidingsorganen hadden de primaire zorg voor 
het praktijkleren en onderhielden het contact met het schoolwezen en de werkorganisaties. Zij regelden de 
leerovereenkomsten, namen vaktechnische praktijkbegeleiding op zich en boden leerlingen de gelegenheid om 
een examen af  te leggen. 
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In het Open Overleg Wagner, dat naar aanleiding van dit advies werd vormgegeven 
spraken vertegenwoordigers uit onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven met elkaar over 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven voor het beroeps- 
onderwijs. Hoewel de gesprekpartners het niet eens werden over de uitwerking van deze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, gaf  het overleg een belangrijke impuls aan de ontwik-
keling van verschillende institutionele bindingen van onderwijs en arbeid.  

Bovendien bepleitte de commissie-Wagner onderwijs voor volwassenen om arbeidsbe-
kwaam te blijven. Om ook in de behoefte aan onderwijs van werkenden te kunnen voor-
zien, was volgens de commissie verbetering in de samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen noodzakelijk. Een verbetering in deze samenwerking zou volgens de 
commissie-Wagner leiden tot betere benutting van de bestaande onderwijsinfrastructuur. 

De bevindingen en aanbevelingen van de commissie-Wagner hebben een stempel gedrukt 
op de beleidsontwikkeling voor het middelbaar beroepsonderwijs en zorgden voor her- 
nieuwde aandacht voor het tot stand brengen van nauwere samenwerking met het bedrijfs- 
leven en het aanbieden van onderwijs aan werkenden. 

Sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs

In 1986 verscheen de ministeriële notitie ‘Hoofdlijnen van beleid inzake sectorvorming 
en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs’ (Min. O&W, 1986). In lijn met de 
adviezen van de commissie-Wagner en de gewijzigde beleidsfilosofie van de overheid, 
beoogde de minister met deze notitie een grotere mate van samenhang in het stelsel voor 
beroepsonderwijs, flexibilisering van het onderwijsaanbod, deregulering, autonomiever-
groting van de instellingen en schaalvergroting te bewerkstelligen. 

Om de afstemming tussen de opleidingen te verbeteren, moesten opleidingsprogramma’s 
die gericht waren op één deel van de arbeidsmarkt of  op één beroepencategorie samen-
gevoegd worden in één instituut.6 Deze vorm van integratie zou scholen stimuleren om 
flexibeler om te gaan met het opleidingsaanbod en om in te spelen op veranderende vra-
gen en omstandigheden (Min. O&W, 1986). 

De schaalvergroting, die gepaard ging met de integratie van de opleidingen in één instituut, 
heeft voor een aanzienlijke reductie in het aantal onderwijsinstellingen en een stijging 
van het gemiddelde aantal leerlingen per instelling gezorgd. Het aantal mbo-scholen nam 
tussen 1986 en 1991 af  van 350 naar 143 instellingen (Bronneman-Helmers, 2006). Met 
de SVM-operatie beoogde de minister niet alleen onderwijsinhoudelijke vernieuwingen 
te bevorderen maar ook de bestuurlijke positie van onderwijsinstellingen te versterken, 
de autonomie van de mbo-scholen te vergroten en het onderwijsrendement te verhogen. 
Deze doelen komen overeen met eerder in de HOAK-nota (Min. O&W, 1985c) beschre-
ven doelstellingen. 

6 In de jaren tachtig van de twintigste eeuw is het aanbod aan onderwijs- en opleidingsvoorzieningen voor 
zestienjarigen en ouder, tot en met het niveau van het leerlingwezen onoverzichtelijk en onsamenhangend (zie 
ACOA, 2006). Om hier een einde aan te maken moesten ook de opleidingen met een verschillende cursusduur 
binnen dezelfde beroepsgroep samengevoegd worden in één instelling. 
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Wetswijziging contractactiviteiten

In 1987 bracht de Sociaal Economische Raad (SER) positief  advies uit over de mogelijk-
heden voor het aanbieden van contractactiviteiten binnen de bekostigde onderwijs- 
instellingen. ‘Enerzijds zal dit vanwege de betere benutting van de onderwijsinfrastructuur 
tot een meer doelmatige besteding van overheidsmiddelen leiden. Anderzijds mag er een 
positief  effect worden verwacht naar het reguliere onderwijs, namelijk in die zin dat de 
gerichtheid van het reguliere onderwijs op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt wordt 
versterkt’ (SER, 1987). Het advies van de SER weerspiegelt het in de maatschappij en bij 
de overheid groeiende besef  dat onderwijs sociaal-economische waarde heeft. Tevens 
blijkt uit dit advies vertrouwen in het combineren van publieke en private activiteiten van- 
uit één instelling. In juni 1989 trad de Wetswijziging contractactiviteiten in werking. Vanaf  
dat moment kunnen onderwijsinstellingen contractonderwijs aanbieden zonder dat zij 
daarvoor gebruik hoeven te maken van een afzonderlijk rechtspersoon, hetgeen tot dan 
toe niet mogelijk was (Stb. 1989 nr. 297).7 

Uit de Memorie van Toelichting op deze wet blijkt onder meer dat de overheid spin-off  
verwachtte naar het reguliere onderwijs, een vergroting en verbreding van de markt, een 
betere benutting van de onderwijsinfrastructuur, actualisering van de kwalificaties van de 
docenten en een vermindering van het aantal neven- en afzonderlijke stichtingen voor 
contractonderwijs (TK, 1987-’88, 20 483,).  Door het stimuleren van de uitvoering van 
contractactiviteiten hoopte de overheid dat de positie van de onderwijsinstellingen zou 
versterken en het financiële draagvlak van de onderwijsinstellingen zou verbreden.8

Commissie-Rauwenhoff

Het rapport dat de in 1989 geïnstalleerde Tijdelijke Adviescommissie onderwijs en arbeids-
markt Rauwenhoff  uitbracht, sluit in een aantal opzichten nauw aan bij het werk van de 
commissie-Wagner9 en bij de inmiddels ingang gezette Sectorvorming en vernieuwing van 
het middelbaar beroepsonderwijs (SVM-operatie). Het uitgangspunt in het rapport van 
de commissie-Rauwenhoff  (1990) is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, 
scholen, beroepsleven en individuen voor het beroepsonderwijs. 

7 De contractactiviteiten moeten verband houden met de werkzaamheden waarvoor de instelling uit de openbare 
kas bekostigd wordt en mogen de uitvoering van die werkzaamheden niet schaden. Het bevoegd gezag van een 
instelling is er verantwoordelijk voor dat minder dan 51% van de personeelskosten van de instelling, het centrum 
of  het kenniscentrum wordt bekostigd uit de openbare kas.

8 Uit studies naar de uitvoering van contractactiviteiten blijkt dat van spin-off  naar de reguliere onderwijsactivi-
teiten, een verbreding van de markt en een vermindering van het aantal nevenstichtingen voor het aanbieden van 
contractactiviteiten nauwelijks sprake is (zie Vrancken, 1994; Honingh, 2002; Huisman, 2004). 

9 De commissie-Rauwenhoff  stelde dualisering van het beroepsonderwijs voor. De onderwijsinstellingen zouden 
nauwer moeten samenwerken met ondernemingen in de regio. Dit plan gaat in tegen de Landelijke organen 
die de commissie-Wagner voorstelde. Het dualiseringsplan van de commissie-Rauwenhoff  haalde het niet. In 
convenanten en notities die daarop verschenen, werd de ontwikkeling van een landelijke kwalificatiestructuur als 
belangrijke voorwaarde voor kwaliteit, toegankelijkheid en herkenbaarheid van het secundair beroepsonderwijs 
gezien.  
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In de uitwerking krijgt de zelfstandige school (brede colleges voor beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie) een centrale plaats en het rapport sluit aan bij de door de overheid 
gewenste autonomie-vergroting van de onderwijsinstellingen. De commissie-Rauwenhoff  
heeft zelfstandige instellingen in gedachten die in onderhandeling met arbeidsmarkt en 
overheid tot een onderwijsaanbod zouden moeten komen. Op deze manier zouden 
onderwijsinstellingen een sterkere gevoeligheid voor hun omgeving ontwikkelen en zou de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt een plek krijgen in het onderwijssysteem zelf.  

Een ander centraal punt in het rapport van de commissie is de startkwalificatie. Van de 
onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij zich inzetten voor een verhoging van het 
kwalificatieniveau van de beroepsbevolking. Schoolverlaters zouden een minimum-  
kwalificatie moeten hebben op het niveau van het primair leerlingwezen, de zogenoemde 
primaire startkwalificatie.10

De regering beschouwde het adviesrapport als richtinggevend (Dercksen & Van Lieshout, 
1993). Zij kon zich vinden in een grotere bedrijfseconomische zelfstandigheid van scholen, 
het belang van een intensievere samenwerking tussen scholen en bedrijven en de combina- combina-
tie van leren en werken als middel om de aansluiting van onderwijs en arbeid te verbeter-
en.11 Ook onderschreef  de regering het belang van het behalen van een startkwalificatie en 
het uitgangspunt dat werkgevers en werknemers als eerste verantwoordelijk zijn voor de 
scholing van werkenden. 

In de jaren die volgden sloten de ministers van Onderwijs en Wetenschappen, Economi-
sche Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de centrale organisaties van werk-
gevers en werknemers het convenant ‘Samen werken aan beroepsonderwijs’. Toch lukte 
het maar in beperkte mate om het beleid met betrekking tot de aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt te ontkokeren en om de samenwerking met de sociale partners van de grond 
te krijgen. Deels is dit te verklaren door een poging van het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen om een gedeelte van de kosten voor het beroepsonderwijs te verschuiven 
naar het bedrijfsleven (Veld, 1994).12  Dit voorstel van minister Ritzen viel niet in goede 
aarde en bemoeilijkte de verdere bespreking van meer structurele onderwerpen rond de 
vorming van de regionale opleidingen centra (ROC’s). Van de oorspronkelijke ideeën van 
de commissie-Rauwenhoff  voor de vorming van zelfstandige onderwijsinstellingen bleef  
uiteindelijk een beleidsdoel over dat het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen zelf-
standig zou kunnen realiseren: de samenvoeging van het secundair beroepsonderwijs en 
volwassenenonderwijs in nieuwe, grootschalige regionale instellingen, de ROC’s. 

10 In het huidige kwalificatiestelsel komt dat overeen met kwalificatieniveau 2. Opleidingen op niveau 2  
(uitvoerende werkzaamheden), zijn basisberoepsopleidingen die twee tot drie jaar duren.

11 De overheid gaat hier minder ver in dan de commissie-Rauwenhoff  die een dualisering van het gehele mid-
delbaar beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs voorstelde.

12 In de ontwerpbegroting van 1991 had minister Ritzen opgenomen dat het bedrijfsleven voor 145 miljoen zou 
bijdragen aan de kosten voor het beroepsonderwijs.
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1.5  De aanloop naar de Wet educatie en beroepsonderwijs  
In de ‘Hoofdlijnennotitie ROC’s: een notitie over de vorming van regionale opleidingen 
centra’ (Min. O&W, 1991) en de bijgestelde notitie ‘Hoofdlijnen van ROC’s’ (Min. O&W, 
1992)13, gaat de minister verder in op de vorming van de ROC’s. Uit deze notities blijkt de 
nadrukkelijke wens om scholen meer vrijheid te geven en te stimuleren zich te ontwikkelen 
tot zelfstandige scholen. De argumentatie in deze en latere notities over de vorming van 
ROC’s laten echter geen eenduidige visie op de zelfstandige school zien. De overheid 
hanteert bij schaalvergrotingsoperaties verschillende doelstellingen: onderwijsinhoudelijke, 
financieel-economische en bestuurlijke. Vaak gaat het echter om een combinatie van over-
wegingen, waarbij in de loop van het proces nu eens de ene dan weer de andere overwe-
ging prevaleert (Veld, 1994; Onderwijsraad, 2000). 

Hoofdlijnennotitie ROC’s 

In de eerste Hoofdlijnennotitie, die een sterk inhoudelijk karakter heeft, wordt de vorming 
van ROC’s beschreven als het voertuig (lees: het middel) voor inhoudelijke vernieuwing. 
‘Het leveren van maatwerk om ervoor te zorgen dat elke jongere die het onderwijs verlaat 
in het bezit is van een startkwalificatie, is slechts mogelijk door de vorming van Regionale 
Opleidingen Centra’ (Min. O&W, 1991). De in de notitie gemaakte koppeling tussen 
institutionele wijzigingen en inhoudelijke doelstellingen heeft in het veld veel weerstand 
opgeroepen. Vanuit de onderwijsinstellingen werd gevreesd voor een onevenredige ver-
deling van de aandacht in het voordeel van de institutionele vernieuwing ten koste van de 
onderwijsinhoud (Veld, 1994). Ook uitten de onderwijsinstellingen kritiek op het verplich-
tende karakter van de ROC-vorming. 

Hoofdlijnen van ROC’s 

In de bijgestelde tweede versie van de Hoofdlijnennotitie, die in januari 1992 verscheen, 
wordt de nadruk gelegd op vergroting van autonomie van de onderwijsinstellingen. Het 
dwingende karakter van de ROC-vorming is in de tweede notitie vervangen door de 
vrijwillige vorming van ROC’s. Ook op deze notitie kwam forse kritiek. De Onderwijs- 
raad kwam uit eigen initiatief  met kritische opmerkingen over de inhoud van de notitie en 
over het beleidsvormingsproces. De Onderwijsraad wees op de gebrekkige onderbouwing 
voor de samenvoeging van volwasseneneducatie en secundair beroepsonderwijs en pleitte 
voor het laten vallen van de verplichte fusie van de onderwijsinstellingen. Ook over het 
gebrek aan doorzichtigheid in het beleidsvormingsproces uitte de raad zich kritisch (Veld, 
1994). 

De Kernpuntennotitie 

In de Kernpuntennotitie Wet educatie en beroepsonderwijs (Min. O&W, 1993) ging de 
minister voor het eerst inhoudelijk in op de bestuurlijke vernieuwing die hij voor ogen had 
voor het middelbaar beroepsonderwijs. Op dat moment werd duidelijk dat de herordening 
van het veld van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie de centrale doelstelling was van 
de minister (Veld, 1994). Deze herordening is nodig om de onderwijsinstellingen veilig te     

13 Deze notities beperken zich tot het door de overheid bekostigde onderwijs.
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stellen, het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren en een nauwere samenwerking 
met het bedrijfsleven na te streven (Min. O&W, 1993). Veld (1994) vat deze centrale doel-
stelling samen als het ontwikkelen van een stelsel waarbij de overheid op grotere afstand 
staat, de mate van zelfregulering toeneemt en er een beperkte mate van concurrentie 
ontstaat tussen de onderwijsinstellingen. 

Om op gewenste afstand te kunnen opereren en om zelfregulering van het stelsel te sti-
muleren, bracht de overheid een aantal actoren in stelling. Dit waren allereerst de gemeen-
telijke overheden, die de taken van de Rijksoverheid wat betreft educatie zouden gaan 
overnemen zodat zij in de toekomst de educatiecontracten met de ROC’s14 zouden kunnen 
afsluiten. De gemeenten werden hiermee zowel beleidsbepaler als klant en co-producent 
van volwasseneneducatie.

De toenmalige Landelijke Organen voor Beroepsonderwijs (LOB’s, inmiddels: ‘Kennis- 
centra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven’) kregen ook een nieuwe rol. Zij zouden zich niet 
langer bezig hoeven houden met de begeleiding van leerlingen in leerbedrijven maar 
zouden worden belast met de vaststelling van de kwalificatiestructuur, de eindtermen en 
het toezicht op de toetsing hiervan. De positie die de LOB’s kregen, hebben voor een 
primeur in onderwijsland gezorgd. Voor het eerst kreeg het bedrijfsleven een wettelijke 
stem binnen het beroepsonderwijs en konden bedrijven via de LOB’s invloed uitoefenen 
op de invulling van de curricula en de eindtermen van het middelbaar beroepsonderwijs 
(Hooge & Honingh, 2004). 

Door deze actoren in stelling te brengen gaat het ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen ervan uit dat zij in de toekomst als metabestuurder op grotere afstand van de 
onderwijsinstellingen kan functioneren. ‘Het nieuwe bestel zal door de aanwijzing en 
positionering van deze actoren een hoge mate van zelfregulering moeten kennen, waarbij 
de diverse actoren binnen de aan hen bemeten taken en verantwoordelijkheden kunnen 
functioneren zonder voortdurende ingrepen en bijsturing door bijvoorbeeld de zijde van 
de Rijksoverheid’ (Min. O&W, 1993).

Om te zorgen dat zelfregulering in het veld voor middelbaar beroepsonderwijs en de 
volwasseneneducatie (bve-veld) toeneemt en er een beperkte mate van concurrentie zal 
ontstaan tussen de onderwijsinstellingen, introduceert de overheid een aantal voor het 
onderwijs nieuwe sturingsmechanismen. Deze mechanismen zijn veelal ontleent aan ‘New 
Public Management’15 (NPM) (zie hfdst. 2). Waar traditionele aansturing van de overheid 
getypeerd kan worden als een gedetailleerde regelgeving met bestedingsregels en ex-ante 
bekostiging, verschuift de aansturing in de richting van een doelgericht bedrijfsmatig   
management en ex-post verantwoording (Honingh, 2007). Principes van NPM krijgen in 
het middelbaar beroepsonderwijs onder meer vorm door wijzigingen in het bekostigings-
stelsel, de verantwoordingsmechanismen en de schaalvergrotingsoperaties (Honingh & 

14 Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2007 is de verplichte winkelnering voor 
inburgeringscursussen bij ROC’s komen te vervallen (Stb. 2006, nr. 645). Per 1 augustus 2006 is het cursusaanbod 
van het onderwijs binnen de Wet inburgering nieuwkomers vrijgegeven.

15 In het onderwijs wordt deze stroming ook vaak aangeduid met New Managerialism (Deem & Brehony, 2005; 
Meyer, 2002b)



Beroepsonderwijs tussen Publiek en Privaat

14

Karsten, 2007). Als gevolg van lumpsumbekostiging wijzigt de relatie tussen de instelling 
en het ministerie van OCW in een contractrelatie waarin de ‘productie’ van onderwijs 
wordt uitbesteed aan zelfstandig opererende instellingen (Karsten, Meijer & Vermeulen, 
1997). De verwachting is dat door onderwijsinstellingen de vrijheid te geven de ontvangen 
financiële midddelen naar eigen inzicht te besteden, de besteding van middelen efficiënter 
zal zijn. ‘Door het bekostigingssysteem vooral te richten op prestaties van instellingen, zal 
de prikkel tot optimalisatie van prestaties en het voorkomen van inefficiënties groot zijn’  
(TK, 1993-’94, 23778  nr.3). 

Een tweede doel van deze bekostigingsmethodiek is dat de onderwijsinstelling een grotere 
planningsbehoefte ontwikkelen en meer zicht krijgen op hun financiële situatie zodat zij 
zich richten op resultaten en kwaliteitsbewaking, nu de overheid dit minder doet. Deze 
verschuiving naar een productoriëntatie biedt de afnemers van onderwijs de mogelijkheid 
organisaties aan te spreken op prestaties en organisaties met elkaar te vergelijken. Boven- 
dien krijgen de LOB’s een taak in de externe legitimering van de onderwijsinstellingen. 
Hiermee ontstaat een systeem waarin de onderwijsinstellingen niet alleen aan de minister 
maar ook aan de samenleving verantwoording afleggen over de geleverde prestaties. De 
Vijlder en Westerhuis (2002) spreken over het ontstaan van een situatie waarin onderwijs- 
instellingen zowel in verticale richting (aan de minister) als in horizontale richting (aan de 
samenleving) verantwoording afleggen. 

De vorming van ROC’s werd gezien als een voorwaarde voor de versterking van de positie 
van de onderwijsinstellingen, flexibilisering in de opleidingen en een grotere mate van 
responsiviteit van de instellingen (Min. O&W, 1993). Als gevolg van de introductie van de 
nieuwe sturingsmechanismen komt de aandacht van het management en het aangrijping-
spunt van het te voeren beleid in de toekomst meer bij de output te liggen dan bij de input, 
zoals tot dan toe gebruikelijk was binnen het onderwijs. 

1.6  De samenvoeging van bekostigde en niet-bekostigde onderwijs-
instellingen in één wettelijk kader.  
In 1995 verschijnt de Wet educatie en beroepsonderwijs in het staatsblad (Stb. 1995, nr. 
501) en op 1 januari 1996 treedt de WEB in werking. Deze wet brengt het beroepsonder-
wijs en de volwasseneneducatie samen binnen één wettelijk kader en vervangt daarmee de 
afzonderlijke sectorale wetten.16 Door het integreren van verschillende vormen van  
secundair beroepsonderwijs door de (verplichte) ROC-vorming krijgen in de jaren tachtig 
en negentig eerder gestimuleerde ontwikkelingen een impuls. Dit geldt onder meer voor de 
bekostigingssystematiek die als onderdeel van de SVM-operatie werd gewijzigd. 

16 De WEB vervangt: de wet sectorvorming en vernieuwing middelbaar beroepsonderwijs (SVM), de Wet voort-
gezet algemeen volwassenenonderwijs, de kaderwet volwasseneducatie1991 (KVE), de Wet cursorisch beroeps-
onderwijs (WCBO) en de delen uit de Wet voortgezet onderwijs (WVO) die handelen over  mbo en vavo. De Wet 
op het Leerlingwezen (WLW) was begin jaren negentig al opgegaan in de WCBO (Onderwijsraad, 2000).
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De voltijds mbo-instellingen ontvangen al sinds 1992 bekostiging op basis van het lump-
sumprincipe. Tot 2000 zal het bedrag dat onderwijsinstellingen ontvangen vastgesteld 
worden op basis van het aantal deelnemers. Daarna bepalen prestaties van de deelnemers 
in de vorm van behaalde diploma’s voor 20% de bekostiging van de onderwijsinstelling. 
Op basis van deze rendementstelling worden de instellingen gestimuleerd deelnemers op 
een zo efficiënt en effectief  mogelijke manier naar het einddiploma te leiden. 

Opname van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen

Vernieuwend in de WEB is de opname van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen die 
erkende opleidingen verzorgen (WEB art.1.4.1). De WEB biedt particuliere onderwijs- 
aanbieders de mogelijkheid opgenomen te worden in het Centraal Register Educatie en 
Beroepsonderwijs (CREBO), zodat zij diploma’s met hetzelfde civiele effect mogen uit-
reiken als de door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen. De kwaliteitseisen om  
opgenomen te kunnen worden in het CREBO-register hebben betrekking op de registratie 
van de opleiding, de kwaliteitsbewaking, de onderwijsorganisatie en de consumenten- 
bescherming (Goetheer & Zoontjens, 2002). 

Uit de mogelijkheid die de overheid biedt om opgenomen te worden in het CREBO-    
register, aan niet-bekostigde onderwijsinstellingen die erkende opleidingen verzorgen 
blijkt een koerswijziging ten aanzien van de opleidingen die eerder onder de Wet erkende 
opleidingen (WEO) vielen.17 De opname van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen is 
ten eerste te verklaren vanuit het streven van de overheid om het niveau van de beroeps- 
bevolking en schoolverlaters op het niveau van een primaire startkwalificatie te brengen. 
De overheid verwachtte van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen, die een sterk  
ontwikkelde infrastructuur van onderwijsvoorzieningen en onderwijsaanbod hadden, dat 
zij zouden kunnen bijdragen aan de verhoging van het kwalificatieniveau van de beroeps- 
bevolking (Onderwijsraad, 2000). Ook zou de overheid als gevolg van een toename in het 
opleidingsaanbod zelf  het onderwijsaanbod niet hoeven te vergroten. De minister zou in 
beslissingen om een instelling te bekostigen in het vervolg immers ook het niet-bekostigde 
aanbod kunnen meewegen in zijn oordeel of  een reguliere instelling rijkssubsidie zou 
moeten ontvangen (TK, 1993-’94, 23778 nr. 3). Op die manier zou de overheid ook hier 
selectiever kunnen optreden.18 Deze tweede reden past binnen de beleidsfilosofie van de 
overheid om zich te richten op de kerntaken en het algemeen wetgevingsbeleid. Een derde 
en laatste verklaring voor de koerswijziging van de overheid ten opzichte van de niet- 
bekostigde erkende onderwijsinstellingen is de kritiek die de minister had ten aanzien van 
de WEO. Zijn kritiek was met name gericht op de rol van de overheid als consumentenbe-
schermer, de kwaliteit van het erkenningsysteem en de bestuurslast die voortkomt uit de 
WEO (TK, 1993-’94 23778 nr. 3). 

17 Met de inwerkingtreding van de WEB kwam ook de WEO te vervallen. 

18 In de jaren negentig voerde de overheid een terughoudend beleid bij de start van nieuwe opleidingen. Zij stelde 
een commissie aan die de macro-doelmatigheid van het aanbod moest vaststellen. Deze toets is inmiddels verval-
len en vervangen door een systematiek van regionale verantwoording (Bronneman-Helmers (2001). 
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In de WEB werd voor deze problemen een oplossing gevonden door de opname van de 
niet-bekostigde erkende onderwijsinstellingen te koppelen aan de kwalificatiestructuur. Dit 
had tot gevolg dat de overheid zich met een beperkter deel van het particulier beroeps-
onderwijs zou gaan bemoeien. De minister zag het niet als zijn taak om specifieke onder-
wijsregelingen te treffen met betrekking tot de niet-erkende opleidingen.19 Hij stelde bij de 
behandeling van de WEB voor dat de aanbieders van niet-erkende particuliere opleidingen 
zelf  een systeem van accreditering of  branche-erkenning in het leven zouden roepen als 
zij daar de behoefte toe voelden (TK, 1993-’94, 23778 nr. 3). Het aantal niet-erkende aan-
bieders in het secundaire beroepsonderwijs is naar schatting aanzienlijk. Ruim een derde 
van de totale deelname aan niet-bekostigd onderwijs bestaat uit opleidingen op mbo-
niveau, concludeert Van Herpen (2005) op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS).20

Met de inwerkingtreding van de WEB vervalt het monopolie van de bekostigde onderwijs-
instellingen op het uitreiken van diploma’s uit de kwalificatiestructuur. De in dit opzicht 
ontstane gelijkheid tussen bekostigde en niet-bekostigde erkende onderwijsintellingen zou 
volgens de wetgever voor een kwaliteitsimpuls binnen het bekostigde onderwijs moeten 
zorgen en de concurrentie tussen beide typen onderwijsinstellingen moeten bevorderen 
(Onderwijsraad, 2000). Uit reacties vanuit de bekostigde onderwijsinstellingen blijkt echter 
dat zij de opname van niet-bekostigde onderwijsinstellingen in de WEB als een bedreiging 
voor hun concurrentiepositie zagen. De WEB zou in hun ogen juist bescherming moeten 
bieden tegen deze concurrentie. (Min OC&W, 1994). 

Kwaliteitszorg

Een tweede vernieuwing, naast de opname van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
in de WEB, was de invoering van een stelsel van kwaliteitszorg. Het stelsel voor kwaliteits-
zorg moest inzicht geven in de positionering van de instelling, de missie van die instelling, 
de wensen van deelnemers, het bestaan van wachtlijsten en de uitvoering en vormgeving 
van het primaire proces. De idee was dat een beter zicht op de uitkomsten, kosten, de  
werkwijze en een grotere verantwoordelijkheid van het management binnen de onderwijs-
instelling met behulp van de nieuwe sturingsmechanismen zouden leiden tot een efficiënter 
gebruik van de voor handen zijnde middelen. De WEB verplichtte de onderwijsinstelling 
een stelsel van kwaliteitszorg op te zetten en te onderhouden (WEB art. 1.3.6). Eens in 
de twee jaar dienen de instellingen een kwaliteitszorgverslag  openbaar te maken waarin 
zij verantwoording afleggen over het kwaliteitszorgstelsel en aandacht besteden aan het 
zelfregulerend en zelfcorrigerend vermogen van de instelling. 

19 Al het particulier onderwijs wordt geconfronteerd met gevolgen van overheidsbeleid en algemene wetgeving 
ten aanzien van milieu-, arbeidsrechtelijke en fiscale zaken (Backx, 1994).  

20 De totale deelname aan niet-bekostigd onderwijs op het niveau van vwo, havo en mbo in 2003 is 196. 000 en 
210.000 in 2005 (CBS, StatLine)
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Functies van het beroepsonderwijs

In 1994 constateerde de onderwijsinspectie dat het aantal lesuren voor de algemene vakken 
in het middelbaar beroepsonderwijs sterk verminderd was in vergelijking met het verleden. 
Uit zorg over de toenemende invloed van het bedrijfsleven is in de WEB expliciet vermeld 
dat het beroepsonderwijs ook de algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van 
deelnemers zou moeten bevorderen om op manier bij te dragen aan het maatschappelijk 
functioneren van de deelnemers (Vrieze, Mok & Smit, 2003). Ook in beleidsdocumenten 
die enkele jaren later verschenen, ‘Koers BVE. Perspectief  voor het middelbaar beroeps- 
onderwijs en de volwasseneneducatie’ (Min. OCW, 2000) en ‘Koers BVE. Het regionale 
netwerk aan zet’ (Min. OCW, 2004), zijn hierover passages opgenomen. Honingh en 
Hooge (2004) constateren op basis van een doelboomanalyse van Koers II dat de twee 
centrale doelen in dit document het versterken van de kenniseconomie en het bijdragen 
aan sociale cohesie zijn. Deze centrale doelen zijn gebaseerd op twee verschillende waarde-
oriëntaties; een oriëntatie op het maatschappelijk-economisch bestel en de arbeidsmarkt 
en een oriëntatie op het sociaal cultureel leven (Van Wieringen, 1996). Van onderwijsin-
stellingen in het bve-veld wordt invulling van beide oriëntaties verwacht. In de praktijk 
betekent dat het opleiden van deelnemers voor de arbeidsmarkt, het vervullen van een 
trainingsfunctie voor het bedrijfsleven maar ook het opleiden van deelnemers tot volwaar-
dige, actief  in de maatschappij participerende burgers. Het is de vraag in hoeverre onder-
wijsinstellingen zich op beide taken kunnen toeleggen. 

De evaluatie van de WEB

Volgens artikel 12.5.1 in de WEB moest de minister van OCW voor 1 januari 2002 verslag 
uitbrengen over de werking van de WEB aan de Eerste en Tweede Kamer. In juni 2001 
heeft de Stuurgroep Evaluatie WEB verslag gedaan van haar bevindingen. Op het moment 
van de evaluatie bleek echter dat de WEB nog niet volledig geïmplementeerd was en eigen-
lijk nog niet geëvalueerd kon worden. 

Uit die evaluatie werd duidelijk dat de Wet de actoren nog niet zodanig aanstuurde als werd 
beoogd (Brandsma, 2001). Deels is dit verklaarbaar door de op dat moment net afgeronde 
ROC-vorming maar ook doordat assumpties die ten grondslag liggen aan de WEB niet 
bewaarheid worden. Zo bleek dat de taakverdeling tussen de actoren niet volledig duidelijk 
was. Hoewel tijdens de evaluatie onduidelijk was in hoeverre sprake was van van oneigen- 
lijke concurrentie bij de uitvoering van contractactiviteiten, staat in de evaluatie een aantal 
aanbevelingen ter bevordering van evenwichtige verhoudingen tussen bekostigde en niet- 
bekostigde onderwijsinstellingen (Karstanje, 2001). Heijke (2001) stelt dat de belangrijkste 
bevinding uit de evaluatie is dat de sturingsmechanismen in de WEB onvoldoende garan-
deren dat door de ROC’s beroepsopleidingen worden verzorgd die breed en duurzaam 
kwalificeren voor de arbeidsmarkt en optimale ontplooiingsmogelijkheden bieden aan het 
leerlingenpotentieel. Hiermee stelt Heijke de kwaliteit in de uitvoering van de twee centrale 
taken van de onderwijsinstellingen ter discussie. Bovendien was de bestuurslast voor 
instellingen toegenomen in plaats van afgenomen zoals verwacht werd in de Memorie van 
Toelichting op de Kernpuntennotitie Wet educatie en beroepsonderwijs (TK, 1993-’94, 
23778, nr. 3). 
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1.7  Publiek-private vermenging in de WEB  
De inwerkingtreding van de WEB heeft voor fundamentele veranderingen gezorgd in 
de verhouding tussen onderwijsaanbieders en de overheid. De sturing van de overheid 
verloopt ten dele indirect via de in stelling gebrachte actoren in het bve-veld. De zelfregu-
lering die de overheid hiermee beoogt te realiseren in het bestel is te beschouwen als een  
geregisseerde vorm van marktwerking. In beleidsnotities wordt frequent gesproken over de 
markt (Bronneman-Helmers, 2001; De Heer, 2001). Aan voorwaarden voor marktwerking 
wordt binnen het middelbaar beroepsonderwijs echter niet voldaan (Onderwijsraad, 2001; 
Kalma, 2002). De overheid heeft in de praktijk een aanzienlijke invloed op het onder- 
wijsaanbod en de onderwijsvraag, wat de mogelijkheden van de aanbieders van onderwijs 
en de keuzemogelijkheden van de consumenten beperkt. Om die reden wordt de onder-
wijsmarkt ook wel een quasi-markt genoemd (Onderwijsraad, 2001; SER, 2005). 

Een quasi-markt verschilt in een aantal opzichten van een volledige markt. De verschil-
len zijn zowel te vinden in de aanbod- als vraagzijde. De aanbieders op een quasi-markt 
zijn in principe niet gericht op winstmaximalisatie. Vaak streven zij meerdere doelen na 
en is onduidelijk welke maximalisatie zij nastreven. Bovendien zijn non-profitorganisaties 
geen persoonlijk eigendom. De non-profitorganisaties die, soms ook in aanwezigheid 
van profitorganisaties, op een quasi-markt actief  zijn, beconcurreren elkaar om klanten 
en financiers in plaats van om geld. Ook kunnen de consumenten op de quasi-markt 
vertegenwoordigd zijn door derden in plaats van dat zij zelf  handelen (Le Grand, 1991). 
Van de onderwijsinstellingen die opereren op een quasi-markt wordt verwacht dat zij zich 
ondernemend opstellen als ware het echte ondernemingen (Kalma, 2002). Dit betekent in 
de praktijk dat zij vorm zullen geven aan geconditioneerd ondernemerschap (SER, 2005).  

Centraal in dit type ondernemerschap staat het zo goed mogelijk dienen van het publiek 
belang waarbij winst wel een middel kan zijn maar geen doel op zich (SER, 2005). ‘Van 
publiek gefinancierde instellingen wordt tegenwoordig ondernemingslust en een publieke 
‘spirit’ verwacht. Zij vervullen een maatschappelijke opdracht door op eigen initiatief  in te 
spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Ze moeten problemen die zich intern 
of  in hun directe omgeving voordoen met voortvarendheid en creativiteit kunnen aan-
pakken, of  het nu gaat om een school voor primair onderwijs of  om een universiteit’ (Min. 
OCW, 1999). Aan de basis van de quasi-markt die binnen het bve-veld ontstaan is, ligt de 
opname van private elementen in de WEB. 

Op stelselniveau leidt dit tot een vorm van publiek-private vermenging zoals blijkt uit de 
eerder beschreven mogelijkheid om als niet-bekostigde onderwijsinstelling opleidingen 
aan te bieden die opleiden tot kwalificaties uit de wettelijk vastgestelde kwalificatiestruc-
tuur. Hierdoor komen onderwijsaanbieders die aan te merken zijn als rechtspersonen met 
een wettelijke taak (meestal stichtingen) en de private onderwijsaanbieders die een BV 
of  stichtingsvorm hebben samen binnen één wettelijk kader. Een tweede uiting van de 
vermenging betreft de contractrelatie die ontstaan is tussen onderwijsinstellingen en de 
overheid als gevolg van bekostiging op basis van lumpsumfinanciering. Met de regeling dat 
de bekostiging gedeeltelijk vastgesteld wordt op basis van het aantal behaalde diploma’s 
(WEB art. 2.2.2) is een principe uit de private sector opgenomen in de publieke wetgeving. 
Ook de wettelijke stem die bedrijven en de al dan niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
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via de LOB’s hebben in de onderwijswetgeving zorgen voor publiek-private vermenging 
op stelselniveau. Binnen de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zelf  
ontstaan ook soortgelijke vormen van vermenging. Een uiting hiervan is het op commer-
ciële basis aanbieden van onderwijs en cursussen door een bekostigde onderwijsinstelling, 
de zogenaamde contractactiviteiten. Voor het aanbieden van volwasseneneducatie aan de 
gemeenten geldt een vergelijkbare situatie. Gemeenten mogen naar eigen inzicht educatie 
inkopen bij een onderwijsinstelling naar keuze. Daarmee zijn de gemeentelijke overheden 
beleidsbepalers, klanten en co-producenten van educatie in hun regio. Ook de hiermee 
ontstane combinatie van ambtelijke verantwoordingsregimes uit het openbaar bestuur  
enerzijds en beginselen van commerciële bedrijfsverantwoordelijkheid op de vrije markt 
anderzijds, tonen de vermenging waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben. De 
bekostigde onderwijsinstellingen leggen wat betreft financiën rekenschap af  aan het  
ministerie van OCW via de Centrale financiën instellingen (CFI) en de auditdienst. Ook 
heeft de minister de bevoegdheid om een onderzoek in te stellen naar de jaarrekening, 
rechtmatigheid van de bestedingen en naar de doelmatigheid van het beheer van de instel-
ling (WEB art. 2.5.6). Over de deugdelijkheid van het onderwijs (ook binnen het niet-
bekostigde onderwijs) vindt verantwoording plaats via de Inspectie van het onderwijs en 
tot voor kort het KwaliteitsCentrum Examinering (KCE). Ten slotte leggen alle onder-
wijsinstellingen verantwoording af  over de inhoud en het niveau van de opleiding via de 
landelijke kwalificatiestructuur en de beroepspraktijkvorming. 

Uit deze voorbeelden blijkt dat zowel de bekostigde als de niet-bekostigde onderwijs- 
instellingen in hun omgeving en in de organisatie zelf  te maken hebben met elementen uit 
zowel de publieke als de private sector. In overzicht 1.1 laten we nogmaals zien op welke 
terreinen de in het CEBO-register opgenomen bekostigde en niet-bekostigde onderwijs-
instellingen te maken hebben met publieke en private elementen.                                                                                                                         

 
Overzicht 1.1  Publieke en private elementen op instellingsniveau in het bve-veld

Bekostigde onderwijsinstellingen Niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen die erkende 
opleidingen aanbieden

Rechtspersoon Rechtspersoon met een Wettelijke 
Taak (stichting of vereniging).

Private stichting, vereniging of 
besloten vennootschap.

Financiering Publieke en private financiering 
van reguliere opleidingen en 
contractonderwijs. 

Private financiering en indirecte 
publieke financiering via 
studiefinanciering van de deelnemers.

Legitimatie en 
verantwoording

Verticaal toezicht op kwaliteit, 
financiën, toegankelijkheid en 
doelmatigheid. Horizontale 
verantwoording aan stakeholders/  
de maatschappij.

Verticaal toezicht op de kwaliteit 
van de opleidingen en horizontale 
verantwoording aan stakeholders/  
de maatschappij.

Diplomering Recht om diploma’s uit de publieke 
kwalificatiestructuur uit te reiken.

Recht om diploma’s uit de publieke 
kwalificatiestructuur uit te reiken.
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1.8  Conclusie
In dit hoofdstuk is de verhouding tussen overheid en onderwijsaanbieders van middelbaar 
beroepsonderwijs in historisch perspectief  geplaatst. De afschaffing van de gilden en de 
ontwikkeling van het beroepsonderwijs als afzonderlijk subsysteem van het Nederlandse 
onderwijsbestel, de groei van het particuliere onderwijs en de latere opname van het  
bekostigde beroepsonderwijs in de ‘Mammoetwet’ zijn zeer bepalend gebleken voor de 
positie, functie en inrichting van het (middelbaar) beroeponderwijs. 

Na afschaffing van de gilden werd lang gedacht dat voorbereiding op beroepsuitoefening 
thuishoorde in bedrijven en werkplaatsen. Het beroepsonderwijs ontwikkelde zich buiten 
de overheid om, op basis van particulier initiatief  en onder invloed van het bedrijfsleven. 
Het onderwijsaanbod bleek echter niet omvangrijk genoeg en dat gold met name voor 
handelsonderwijs, taalonderwijs en technisch onderwijs. Zo ontstond aan het einde van 
de negentiende eeuw een type onderwijs dat wij nu kennen als particulier onderwijs. Na 
de aanname van de Nijverheidswet in 1919 ontwikkelde het beroepsonderwijs zich als een 
afzonderlijk subsysteem van het onderwijsbestel. Pas na de Tweede Wereldoorlog en met 
name na de opname van het onderwijs in de Wet op het voortgezet onderwijs van 1963 
kreeg het beroepsonderwijs een algemener karakter. De overheid benadrukte het belang 
van algemene vorming ook in het vakonderwijs en trad sturend op in het vaststellen van 
de onderwijsinhoud. Als gevolg van deze ommekeer groeiden het beroeps-onderwijs en de 
arbeidspraktijk verder uit elkaar. 

In de jaren tachtig keerde het tij. De overheid bezon zich onder invloed van de econo-
mische neergang op haar rol en taakstelling. In de jaren die volgden zag de gehele overheid 
zich genoodzaakt om zich in de toekomst richten op hoofdlijnen en te sturen op afstand. 
Onder invloed van de adviezen van de commissies-Wagner en de commissie-Rauwenhoff  
stuurde het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aan op verbetering van de aan-
sluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en kreeg de economische functie van onderwijs 
een meer centrale positie in het onderwijsbeleid. 

In de tweede helft van de jaren tachtig en in de jaren negentig werden deze uitgangspunten 
verder uitgewerkt. Een hergroepering van opleidingen binnen dezelfde branche leidde tot 
een eerste ronde van schaalvergrotingsoperaties. Om de bestaande onderwijsinfrastructuur 
te benutten en de positie van de instellingen te versterken kregen onderwijsinstellingen de 
mogelijkheid om contractactiviteiten aan te bieden zonder dat deze activiteiten bij een af-
zonderlijke rechtspersoon ondergebracht hoeven te worden. Hierin manifesteerde zich een 
eerste vorm van publiek-private vermenging. Met de inwerkingtreding van de WEB nam 
de vermenging van publieke en private elementen binnen het onderwijs verder toe. 

De bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen werden opgenomen in hetzelfde 
wettelijke kader. Maar ook de geïntroduceerde sturingsmechanismen en verdere positio-
nering van actoren werkten een verdere toename van zowel publieke als private elementen 
in de hand. Als gevolg van deze vermenging hebben onderwijsinstellingen te maken met 
zowel publieke als private elementen binnen de organisaties. Dit heeft ertoe geleid dat de 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen die erkende opleidingen aanbieden en de bekostigde 
onderwijsinstellingen beide te maken hebben met zowel publieke als private elementen, zo-
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als blijkt uit hun juridische positie, bekostiging, verantwoording en de mogelijkheid om te 
diplomeren. Deze vermenging heeft ertoe geleid dat er twee tussenvormen zijn ontstaan: 
een publieke, door de overheid bekostigde variant en een private, niet direct door de over-
heid bekostigde variant. Met het ontstaan van deze twee tussenvormen rijzen er vragen 
naar de betekenis van de vermenging. Hoe functioneren de beide tussenvormen? Welke 
betekenis heeft de geconstateerde vermenging voor de organisatie? Wat betekent deze 
vermenging voor de organisatie van de onderwijsinstellingen? En, maakt het uit of  een 
docent of  manager in een van oorsprong publieke of  private vorm werkt?  





hoofdstuk
Hybride organisaties

2
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2.1  Inleiding
We hebben in het eerste hoofdstuk laten zien dat de bekostigde en de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen die erkende opleidingen aanbieden in het bve-veld beide te maken 
hebben met publieke en private elementen in hun omgeving en binnen de organisatie. Dit 
maakt dat beide typen onderwijsinstellingen te beschouwen zijn als hybride organisaties. 
Als twee zuivere soorten mengen is de uitkomst van de vermenging hybride. Bekende 
voorbeelden zijn de muilezel in de biologie en de god Janus in de Romeinse mythologie, 
die zowel het begin als het einde symboliseert. 

Over hybride organisaties bestaan verschillende perspectieven. In deze studie bespreken 
we er drie. De eerste benadering is een instrumentele bestuurskundige benadering die uit-
gaat van de ideaaltypische publieke en private organisatie. In de tweede benadering is de 
meervoudigheid waar maatschappelijke organisaties mee te maken hebben het vertrekpunt. 
In de derde en laatste benadering staat de relatie tussen de omgeving en de organisatie 
centraal. In deze benadering maken we gebruik van organisatiesociologische inzichten die 
met name ontleend zijn aan de neo-institutionele theorie. 

In paragraaf  2.2 en 2.3 worden achtereenvolgens de twee uit de bestuurskundige discipline 
afkomstige benaderingen van hybriditeit toegelicht. In paragraaf  2.4 besteden we aandacht 
aan inzichten uit de organisatiesociologie die behulpzaam zijn voor het doen van onder-
zoek naar hybriditeit in onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Op basis 
van deze theoretische reflecties formuleren we in paragraaf  2.5 wat we in deze studie 
verstaan onder een hybride organisatie. 

2.2  De normatieve bestuurskundige benadering van hybriditeit
Het perspectief  op publieke en private vermenging in deze normatieve bestuurskundige 
benadering is sterk gebaseerd op de beschrijvingen van de ideaaltypische publieke en  
private sector. Zowel voorstanders als tegenstanders van publiek-private vermenging 
spreken zich binnen deze benadering uit over levensvatbaarheid van hybride organisaties.

Publiek-private vermenging ligt aan de basis van verzelfstandigingsprocessen, privatisering 
en de introductie van marktwerking binnen overheidssectoren. In de jaren negentig wordt 
het begrip hybriditeit geïntroduceerd vanuit de bestuurskunde om zicht te krijgen op deze 
vermenging. Het accent ligt daarbij op de juridische positie en inbedding van de inmiddels 
hybride geworden organisaties. In ’t Veld (1997) definieert hybride organisaties als publieke 
organisaties die private taken vervullen en private organisaties die publieke taken vervul-
len. Uit deze definitie blijkt een ontkoppeling tussen de rechtspersonen en de taakstelling. 
Deze vorm van publiek-private vermenging leidt onder meer tot discussies over kruissub-
sidiëring en concurrentievervalsing in de publieke dienstverlening (vgl. Werkgroep Markt 
en Overheid, 1997). Voorstanders van het combineren van taak- en marktactiviteiten gaan 
ervan uit dat deze combinatie een meerwaarde heeft die vooral de publieke taakvervulling 
ten goede komt. Verondersteld wordt dat de doelmatigheid van publieke organisaties zal 
toenemen en ook de kwaliteit gegarandeerd wordt (zie In ’t Veld, 1997; Sopers, 1999; 
Karré, 2005). In de verwachtingen die de overheid had ten aanzien van de uitvoering van 
contractactiviteiten door onderwijsinstellingen zien we een vergelijkbare optimistische 
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redenering terug (TK, 1987-’88, 20483 nr.3). Tegenstanders van het combineren van taak- 
en marktactiviteiten zijn echter bang voor tegenstrijdige taakstellingen. Zij wijzen op het 
ontstaan van loyaliteitsconflicten als de beleidsdoelstellingen van de politieke opdracht- 
gever op gespannen voet staan met de belangen van de zelf  betalende klant (bijv. Jacobs, 
1992; Stevens, 1997).

In beschouwingen over publieke en private vermenging gaat het niet uitsluitend om de 
juridische vorm van een organisatie en het karakter van de taakstelling, maar ook om de 
strategische ruimte van organisaties, de organisatiestructuur, onderliggende basiswaarden, 
de omgeving, gehanteerde sturingsmechanismen en de toegankelijkheid van organisaties. 
Voorbeelden hiervan zijn onder meer te vinden in het overzichtsartikel van Perry en 
Rainey (1988), het werk van Simon (1989), Verhoef  en Simon (2001), Scott en Falcone 
(1998) en Kapteyn (2001). In deze studies wordt ook gebruik gemaakt van de begrippen-
paren ‘overheid en markt’ en ‘taakorganisaties en marktorganisaties’.21 Simon (1989) laat 
in een vergelijkende studie zien dat de strategische positie van een taakorganisatie van die 
van een marktorganisatie verschilt (zie overzicht 2.1). Dit verschil uit zich in de strategische 
ruimte die het management in een taakorganisaties en in een marktorganisatie heeft. Ook 
wordt de afhankelijkheidspositie van taakorganisaties ten opzichte van hun principaal 
duidelijk uit het feit dat zij in beginsel niet zouden kunnen voortbestaan als een beleids- 
orgaan geen prijs meer stelt op haar voortbestaan. 

In studies naar sturingsmechanismen in de publieke sector, krijgt New Public Management 
(NPM) veel aandacht (zie Hood, 1991; Osborne & Gaebler, 1993; Kickert, 2001, Lane, 
1994; Bovens 1997; Noordegraaf, 2004). New Public Management is een verzamelnaam 
voor de stroming die ideeën en praktijken vanuit de economie, accounting en privaat  
management in de publieke sector bracht. De opkomst van NPM betekent in feite het 
adopteren van bedrijfsmatige principes en technieken door overheidsorganisaties en 
ambtenaren (Van der Wal, 2005). NPM kent echter verschillende manifestaties.  
De verschillende manifestaties van NPM hebben gemeen dat zij erop gericht zijn organi-

21 Het onder één noemer scharen van de begrippen overheid, publieke- en taakorganisaties en van de begrippen 
markt, private en markt-organisaties is conceptueel onjuist (De Waal, 2000). Voor de verdere operationalisering 
op het gebied van de publieke dienstverlening heeft het echter geen gevolgen constateren Brandsen et al. (2006).  

 
Overzicht 2.1  De strategische ruimte van taak en marktorganisaties

Taakorganisatie Marktorganisatie

Een in strategische zin van de principaal 
afhankelijke organisatie; de principaal bepaalt de 
output en aan wie de taakorganisatie de output 
levert.

Een in strategische zin onafhankelijke organisatie 
die contact onderhoudt met meerdere externe 
opdrachtgevers.

Een uitvoerende dienst die aangestuurd wordt 
door een taken en middelen verstrekkende 
principaal (vaak een bovengeschikt 
beleidsorgaan).

Een in de keuze voor de te ontwikkelen output 
en in het aangaan van overeenkomsten met 
afnemers vrij zijnde organisatie.

Gebaseerd op Simon (1989).
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saties resultaatgericht, beter gecoördineerd en efficiënter te laten werken (Noordegraaf, 
2004). De introductie van NPM binnen de publieke sector heeft geleid tot een toename in 
de aandacht voor bedrijfseconomische inzichten en een bedrijfsmatige manier van werken 
(Lane, 1994). Om het verschil tussen de ‘oude’ publieke sector en het nieuw publiek 
management aan te geven plaatst Lane (1994) de uitgangspunten en handelswijzen van de 
beide werkwijzen tegenover elkaar en laat hij zien dat beide benaderingen een andere focus 
hebben (zie overzicht 2.2). In de linkerkolom gaat het voornamelijk om de legitimiteit van 
handelen en de vormgeving van het spel. De overheid heeft een machts- en geweldsmono-
polie en de uitoefening daarvan vereist een grote mate van zorgvuldigheid. Dit vraagt van 
de overheid aan de ene kant handhaving van orde en gezag, het bieden van bescherming 
tegen mogelijke misstanden en rampen door te anticiperen op mogelijke bedreigingen van 
de maatschappelijke orde. Aan de andere kant dient de overheid zo voorspelbaar mogelijk 
te zijn zodat de burger weet wat hij kan verwachten van de overheid en ook zelf  kan 
anticiperen op de overheid. Het handelen van bestuurders en ambtenaren mag niet geba-
seerd zijn op persoonlijke sympathieën of  eigenbelang maar op het publiek belang. Dit 
brengt een zeker mate van formalisme in het handelen van bestuurders en ambtenaren met 
zich mee. 

Voor de managementbenadering in de rechter kolom geldt veelal het omgekeerde. Het 
zwaartepunt ligt bij het maken van winst en het zo efficiënt mogelijk bereiken van de 
gestelde doelen in plaats van het handelen volgens de regels. Bedrijfsinformatie is niet 
openbaar en wordt zoveel mogelijk geheim gehouden. Afrekening vindt plaats op basis 
van resultaat in plaats van op zorgvuldigheid in het hanteren van de regels. Met als gevolg 
dat flexibiliteit en aanpassing aan de wensen van de klant juist van belang zijn om succes-
vol te kunnen opereren. 

In overzicht 2.2 en in de tot nu toe beschreven onderzoeken zijn de publieke en private 

 
Overzicht 2.2  Openbaar bestuur versus de managementbenadering

Uitgangspunten openbaar bestuur Uitgangspunten nieuw publiek management

Regels Doelen/resultaten

Behoorlijkheid Efficiëntie

Anticipatie Aanpassing

Verantwoordelijkheid Leiderschap

Zorgvuldigheid Innovatie

Openbaarheid Geheimhouding

Voice Exit

Rechtmatigheid Effectiviteit

Roeping Eigenbelang

Publiek belang Winst

Gebaseerd op Lane (1994).
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sector als uitgangspunt genomen. De beschrijvingen van de publieke en private sector die 
hierbij gebruikt worden, zijn slechts ideaaltypische reconstructies van de werkelijkheid. In 
de praktijk zijn organisaties niet volledig publiek of  privaat. In de begrippen publiek en 
privaat vallen economische, politieke en juridische dimensies samen, waarmee het bijna uit-
gesloten is dat een organisatie volledig publiek of  privaat is (Noordegraaf  & Teeuw, 2003). 
Daarom is het realistischer om te spreken van een continuüm dat loopt van publiek naar 
privaat (Perry & Rainey, 1988). Bozeman (1987) spreekt in deze context van een ‘puzzle of  
publicness’. Om deze puzzel op te lossen is het noodzakelijk criteria en dimensies te selec-
teren die helpen bij het maken van een verdere indeling op het publiek-private continuüm. 
Bozeman en Bretschneider (1994) stellen op basis van een vergelijkende studie22 vast dat 
het gebruik van een publiek-privaat continuüm relevant maar niet geheel probleemloos 
is voor de criteriumstabiliteit en constructvaliditeit. Het gebruik van een continuüm lijkt 
meer in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid, maar neemt de complexiteit rond 
de classificatie van organisaties niet weg. Noordegraaf  en Teeuw (2003) merken hierover 
op dat het gebruiken van een denkbeeldig continuüm vaak gepaard gaat met het contin-
gentieperspectief  van de organisatie. Dit heeft tot gevolg dat een organisatie afhankelijk 
van de omstandigheden meer of  minder publiek of  privaat wordt voorgesteld. 

Montfoort en Van Est (2006) onderscheiden zeven dimensies waarop een onderscheid kan 
worden gemaakt tussen ‘publiek’ en ‘privaat’. Dit zijn: rechtsvorm, eigendom, autonomie 
ten opzichte van democratisch gekozen organen, taken en activiteiten, financiering en be-
kostiging, marktomgeving en als laatste waardenoriëntaties. Zij voegen hieraan toe dat het 
constateren van hybriditeit binnen een organisatie op zich niets zegt als daar niet ook aan 
toegevoegd wordt op welke dimensie(s) er sprake is van een mix van publiek en privaat. 

Het is opvallend dat een groot aantal vergelijkende studies de nadruk legt op de waarden 
en principes die ten grondslag liggen aan de structuur en cultuur binnen publieke en pri-
vate organisaties. De bekendste en meest stellige positie is die van Jacobs (1992). Zij vat de 
waardensystemen die ten grondslag liggen aan de markt en het handelen van de overheid 
op als twee morele syndromen, ‘the Commercial moral Syndrome’ (koopmansmoraal) en 
‘the Guardian moral Syndrome’ (rentmeestermoraal) (zie overzicht 2.3). Jacobs (1992) 
bepleit dat de markt en de overheid gescheiden sectoren behoren te zijn omdat zij op 
fundamenteel verschillende waarde-oriëntaties berusten.23 De beide sectoren vervullen hun 
eigen functie en zijn complementair aan elkaar. Volgens Jacobs is het dan ook onmogelijk 
om elementen uit de beide syndromen, oftewel de beide sectoren, op een harmonieuze 
manier samen te brengen. Vermenging van elementen uit de beide syndromen zal ten alle 
tijden tot spanningen en morele verwarring leiden. Of  zoals Jacobs het stelt: ‘a monstrous 
moral hybrid’. 

De duidelijke stellingname van Jacobs en met name haar pleidooi voor een strikte schei-
ding tussen de beide handelswijzen vraagt om nader empirisch onderzoek. In ons onder-

22 Bozeman & Bretschneider (1994) vergelijken de ‘core approach’ met de ‘dimensional approach’. De ‘Core 
approach’ gaat ervan uit dat de kern van het verschil tussen publieke en private organisaties gevat kan worden in 
het juridische onderscheid naar eigenaarschap. De ‘dimensional approach’ stelt dat dit onderscheid te beperkt is 
omdat alle organisaties in zekere mate afhankelijk zijn van het publieke domein. Afhankelijk van de mate waarin 
organisaties deze invloed ondervinden zijn zij meer of  minder publiek.
23 De scheiding tussen publiek en privaat recht gaat terug tot het Romeins recht.
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zoek gaan we na of  praktijken zo fundamenteel van elkaar verschillen dat er sprake is van 
sterk verschillende morele handelswijzen.   

2.3  De meervoudige bestuurskundige benadering 
Centraal in de meervoudige bestuurskundige benadering van hybriditeit staat de mix van  
handelingsrationaliteiten waar hybride organisaties mee te maken hebben. Het uitgangs-
punt in deze benadering zijn maatschappelijke organisaties die van oudsher een positie 
hebben in het middenveld.24 Het begrip hybriditeit wordt in deze benadering gebruikt 
om de organisaties in het maatschappelijk middenveld te karakteriseren ten opzichte van 
zuivere actoren als bureaucratieën, ondernemingen en families (Brandsen, Van de Donk 
& Putters, 2005). Een hybride organisatie wordt vanuit deze tweede benadering gezien als 
een organisatie die wordt gekarakteriseerd door een mix van zuivere, maar incongruente en 
conflicterende handelingsrationaliteiten (Brandsen, Van de Donk & Putters, 2005). Daarbij 
geldt dat er sprake moet zijn van een langdurige verbinding van elementen die tegen- 
strijdig  en conflicterend zijn, of  als zodanig worden ervaren om een organisatie als 

 
Overzicht 2.3  Twee morele handelswijzen

The Guardian moral Syndrome The Commercial moral Syndrome

Shun trading Shun force

Exert prowess Come to voluntary agreements

Be obedient and disciplined Be honest

Adhere to tradition Collaborate easily with strangers and aliens

Respect hierarchy Compete

Be loyal Respect contracts

Take vengeance Use initiative and enterprise

Decieve for the sake of the task Be open to inventiveness and novelty

Make rich use of leisure Be efficient

Be ostenatious Promote comfort and convenience

Dispense largesse Dissent for the sake of the task

Be exclusive Invest for productive purposes

Show fortitude Be industrious

Be fatalistic Be thrifty

Treasure honor Be optimistic

Bron: Jacobs (1992).

24 Het middenveld wordt ook wel aangeduid als de derde sector of  internationaal als de non-profit sector. Er 
bestaat over het gebruik van deze term echter veel conceptuele onenigheid.
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hybride te kunnen bestempelen (Brandsen, 2006). Door te benadrukken wat eigen is aan 
hybride organisaties op het maatschappelijk middenveld wordt binnen deze benadering 
gezocht naar een meer positieve definitie van hybriditeit. 

De als hybride gekarakteriseerde organisaties in het middenveld richten zich voornamelijk 
op het publieke domein, maar voeren vaak ook activiteiten uit waarbij zij zich op de markt 
richten. Vanuit dit meervoudige perspectief  worden hybride organisaties vooral gezien als 
organisaties die moeten functioneren in een complexe en meervoudige context (externe 
hybriditeit). De gedachte is dat organisaties deze meervoudigheid en complexiteit in de 
organisaties en hun bedrijfsvoering terugzien in de vorm van dilemma’s en uitvoerings-
problemen hetgeen leidt tot interne hybriditeit (Mouwen, 2006). Van Hout (2007) stelt in 
het verlengde van Mouwen dat we deze organisaties moeten begrijpen als een cumulatie 
van meerdere, en soms zelfs grotendeels tegengestelde handelingsrationaliteiten. 

In deze tweede benadering van hybriditeit gaat het ook niet om het oplossen en opheffen 
van spanningen binnen hybride organisaties. Gesteld wordt dat hybriditeit even wezenlijk 
als onontkoombaar is (Van de Donk & Brandsen, 2006). Het gaat veeleer om de manier 
waarop binnen organisaties omgegaan kan worden met intrinsieke tegenstrijdigheden. Het 
accent ligt daardoor in deze meervoudige maatschappelijke benadering op het naast elkaar 
bestaan van meerdere handelingsrationaliteiten in plaats van op (normatieve) vragen over 
de levensvatbaarheid van hybride organisaties. Ook de vraag naar het opheffen van span-
ningen is binnen deze benadering van ondergeschikt belang.  
Door de nadruk te leggen op handelingsrationaliteiten is er vanuit deze benadering oog  
voor de aard van de dienstverlening in hybride organisaties. De dienstverlening van organi- 
saties die zich bevinden op het ‘maatschappelijk middenveld’ heeft een ander karakter 
dan de dienstverlening in de private sector. Dit verschil komt voort uit de waarden die 
ten grondslag liggen aan de diensten die verleend worden en het verloop van het primaire 
proces. In organisaties die zich bevinden op het maatschappelijk middenveld zijn solida-
riteit, verantwoordelijkheid, waardigheid, rechtvaardigheid en de erkenning van wederzijdse 
afhankelijkheid belangrijke sleutelwaarden (Van de Donk, 2001). Uit deze waarden wordt 
duidelijk dat de verhouding tussen de dienstverlener en de cliënt een belangrijke rol speelt 
in de vormgeving en het verloop van het primaire proces. Dit maakt dat de uitkomst ge-
zien kan worden als een co-product waaraan de dienstverlener en de cliënt beide hebben 
bijgedragen (Honingh, 2008). De uitkomst van onderwijs, de leeropbrengst, komt tot stand 
door de interactie tussen cliënten en docenten. Meijers (2004) stelt dat ‘dienstverlening’ 
als product in het geheel niet lijkt op een industrieel vervaardigd product. Zo is leren een 
proces dat vooral niet-industriële kenmerken heeft aangezien het onder meer onstoffelijk is 
en het moeilijk te meten maatwerk betreft, in plaats van stukwerk. Bovendien is er sprake 
van een proces waarin cliënten en producenten in het productieproces nauw contact met 
elkaar hebben. Deze eigenschappen van leren zijn van invloed op de vormgeving van het 
primaire proces en de bredere vormgeving van onderwijs. 

In vergelijking met de publiek-private dichotomie biedt de meervoudige maatschappelijke 
benadering meer ruimte voor complexere vormen van vermenging. Dit komt ten eerste 
tot uiting in het feit dat het voorkomen van meer dan één handelingsrationaliteit binnen 
een organisatie als een ‘fact of  life’ beschouwd wordt. Ten tweede heeft de meervoudige 
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maatschappelijke benadering meer oog voor het totale speelveld rond de organisaties. Op 
die manier wordt er een verbinding gelegd tussen hybriditeit in de omgeving van een orga-
nisatie en interne hybriditeit die daaruit voort kan komen. Ten derde blijkt ruimte voor 
complexere vormen van vermenging ook uit de aandacht die er in deze benadering is voor 
waarden die inherent zijn aan de diensten, vaak co-producten die ontstaan in interactie met  
cliënten, die maatschappelijke organisaties leveren. 

2.4  Het organisatiesociologisch perspectief
De organisatiesociologie geeft een belangrijke aanvulling op de hiervoor besproken  
bestuurskundige benaderingen van hybriditeit. De organisatiesociologie richt zich op  
eigenschappen van organisaties en ‘organisatieproblemen’. Hoewel de betekenis, conse-
quenties en formele vormgeving van hybride organisaties de nodige organisatieproblemen 
lijken op te roepen, hebben organisatiesociologen tot nog toe weinig aandacht gehad voor 
het fenomeen hybriditeit. Brandsen (2006) constateert dan ook dat de term hybriditeit niet 
of  nauwelijks voorkomt in het organisatiesociologisch werk. Wel is er vanuit de organi-
satiesociologie veel aandacht voor een aantal vraagstukken die onlosmakelijk verbonden 
lijken te zijn met publiek-private vermenging oftewel met hybriditeit. Deze aanknopings-
punten zijn te vinden in de (neo-)institutionele theorie. Daarin worden vraagtekens gezet 
bij het onderscheid tussen een geïnstitutionaliseerde en een competitieve omgeving. Op 
basis van dit onderscheid ontwikkelen we een derde benadering van publiek-private ver-
menging en werken we de relatie tussen organisaties en hun omgeving verder uit. 

Organisatie en omgeving

Binnen de (neo-)institutionele theorie staat de relatie tussen organisaties en hun omgeving 
centraal. Het uitgangspunt is dat organisaties zich aanpassen aan hun omgeving om te 
overleven. Bij profitorganisaties gebeurt dit doordat zij worden afgerekend op hun output. 
In non-profitorganisaties speelt deze afrekening een minder grote rol. Voor het voortbe-
staan van de non-profitorganisatie is de legitimatie door de institutionele omgeving van be-
lang. Selznick (1948), die als grondlegger van het institutionalisme gezien kan worden, stelt 
dat non-profitorganisaties legitimatie verkrijgen door zich aan te passen door middel van 
coöptatie. Coöptatie is het proces waarin nieuwe elementen in de leidinggevende structuur 
of  in het beleid van de organisatie worden geïncorporeerd om bedreiging voor het voort-
bestaan van de organisaties af  te wenden. Dit defensieve mechanisme zoals Selznick 
(1948) het noemt, maakt duidelijk dat organisaties actief  pogingen doen hun bestaan te 
legitimeren door ingebed te raken in de omgeving. Het proces van inbedding is het proces 
van institutionalisering. Als een organisatie institutionaliseert, raakt de organisatie door-
trokken van de in haar omgeving beleden waarden. Geïnstitutionaliseerde organisaties zijn 
dan ook geen neutrale instrumenten ter realisering van formeel vastgestelde doelen. Een 
nadeel hiervan is dat geïnstitutionaliseerde organisaties kunnen verstarren en zich beroe-
pen op waarden, zonder kritische reflectie toe te passen op hun functioneren en presteren.  

De neo-institutionalisten, een groep Amerikaanse sociologen, onderscheidden zich in de 
jaren tachtig van de twintigste eeuw van de ‘oude’ institutionalisten zoals Selznick (zie 
Powell & DiMaggio, 1991). De neo-institutionalisten hanteren een breder perspectief  
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op de relatie tussen organisaties en hun omgeving en zien organisaties niet meer als één 
geheel. Waar de oude benadering uitgaat van politieke en centrale sturing ligt het accent in 
de neo-institutionele benadering op de verschillende belangen die spelen binnen en tussen 
organisaties. Een tweede verschil heeft te maken met de conceptualisering van de omge-
ving. De ‘oude’ institutionalisten hanteren een concrete voorstelling van de omgeving 
waarbij coöptatie tot stand komt door direct contact. De neo-institutionalisten daarentegen 
conceptualiseren de omgeving abstracter en zien de wisselwerking met de omgeving als 
een minder zichtbaar en subtieler proces. Voor hen bestaat de omgeving uit de branche, de 
sector, beroepsgroepen en de maatschappij. Ook de perceptie van de organisatie is anders. 
Waar de ‘oude’ institutionalisten uitgingen van een organisch en rationeel geheel, gaan neo-
institutionalisten uit van een ontkoppeling waarbij organisatiedelen, structuren of  regels 
ook afzonderlijk geïnstitutionaliseerd kunnen raken (zie hfdst. 3). Dit bredere perspectief  
dat de neo-institutionalisten hanteren, biedt meer ruimte voor complexiteit in de omgeving 
en heeft oog voor het organisatieveld waarbinnen organisaties functioneren. 

De institutionele en de technische omgeving

Op basis van studie naar het functioneren van organisaties, stellen DiMaggio en Powell 
(1991) dat organisaties die soortgelijke diensten leveren op elkaar gaan lijken. De oorzaak 
voor deze homogenisering van organisaties ligt in wat DiMaggio en Powell de structure-
ring van velden van organisaties noemen. Een interorganisationeel veld is de verzameling 
van organisaties die soortgelijke diensten leveren, producten fabriceren of  functies vervul-
len, tezamen met alle organisaties die een wezenlijke invloed hebben op het functioneren 
van deze organisaties, zoals leveranciers, afnemers en concurrenten, regulerende instanties 
en financiers. Interorganisationele organisatievelden (netwerken) ontstaan als gevolg van: 
een toename in interacties tussen de organisaties, sterker wordende interorganisationele 
structuren en verbanden, een toename aan informatie waarmee organisaties te maken heb-
ben en een groeiend bewustzijn bij de organisaties over de mate waarin zij betrokken zijn 
bij een gemeenschappelijk onderneming (DiMaggio & Powell, 1983). Dit proces van struc-
turering leidt vervolgens tot isomorfisme. Isomorfisme is het proces van homogenisering 
waarbij organisaties binnen een bepaald interorganisationeel veld in toenemende mate op 
elkaar gaan lijken. DiMaggio en Powell (1983) maken op basis van twee type omgevingen 
een onderscheid tussen competitief  en institutioneel isomorfisme. Dit onderscheid is van 
belang voor bestudering van publieke-private vermenging (hybriditeit).

Competitief  isomorfisme veronderstelt een systeemrationaliteit uitgaande van concur-
rentie, nichezoekend gedrag en overleving. Deze vorm van isomorfisme leidt ertoe dat de 
meest optimale organisatievorm naar voren komt. Competitief  isomorfisme komt voor 
indien er sprake is van een open-marktsituatie. Organisaties concurreren met elkaar en de 
meest geschikte organisaties blijven over als gevolg van natuurlijke selectie. Door het ver-
dwijnen van ongeschikte organisaties neemt de variëteit aan organisaties af. 

Institutioneel isomorfisme ziet organisaties niet alleen wedijveren om hulpbronnen en 
klanten, maar ook om politieke macht en institutionele legitimatie. DiMaggio en Powell 
(1983) onderscheiden drie verschillende vormen van institutioneel isomorfisme als gevolg 
van aanpassing onder invloed van pressie, conformatie of  normerende processen. 
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Afgedwongen isomorfisme wordt zo genoemd vanwege het vraagstuk van politieke invloed en 
het legitimatieprobleem: deze vorm van isomorfisme ontstaat als gevolg van formele en 
informele pressie van een organisatie op van haar afhankelijke andere organisaties of  door 
culturele verwachtingen in de maatschappij. Op deze manier kan een organisatie zoals een 
ROC voorkomen dat er lastige vragen worden gesteld door te voldoen aan institutionele 
voorschriften, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitszorg. De legitimiteit van de organi-
satie mag niet ter discussie worden gesteld. 

Isomorfisme door nabootsing (mimetisch isomorfisme) komt voort uit onzekerheid. Organisa-
ties zoals ROC’s die twijfelen over de effectiviteit van hun structuur of  functioneren rich-
ten zich naar andere soortgelijke organisaties die zij als legitiem of  succesvol percipiëren. 

Normatief  isomorfisme betreft normerende processen die vooral verbonden zijn met de in de 
laatste decennia sterk toenemende professionalisering van het management. Via opleiding 
en uitfiltering van personeel ontstaan groepen van functionarissen met dezelfde posities 
en dezelfde oriëntaties. Organisaties zoals ROC’s worden gelijkvormig doordat zij zich 
conformeren aan de normatieve eisen en verwachtingen van hun institutionele omgeving. 
Die institutionele vereisten kunnen losstaan van, of  zelfs contrair zijn aan de eisen van het 
primaire proces, de technische of  economische doelmatigheid en doeltreffendheid. 

DiMaggio en Powell (1991) verbinden in hun beschouwing over isomorfisme het type 
omgeving met het type gedrag dat nodig is om legitimering te verkrijgen. Scott en Meyer 
(1991 herziene versie van 1983) vinden de ‘simpele’ tegenstelling van DiMaggio en Powell 
tussen de competitieve en geïnstitutionaliseerde organisatieomgeving slecht verdedigbaar 
en verruilen de dichotomie voor twee onafhankelijke dimensies: de technische en de 
institutionele. De eerste dimensie betreft de mate waarin de organisatie moet opereren op 
een markt en dientengevolge wordt beloond voor een effectieve en efficiënte inrichting 
van haar productie- of  dienstverleningsproces. De tweede dimensie heeft betrekking op 
de mate waarin de organisatie in het institutionele milieu onderworpen is aan de eisen en 
verwachtingen aangaande de ‘correcte’ organisatievorm en organisatieprocessen, los van 
de kwantiteit en kwaliteit van haar ‘output’. Het komt er dus op neer dat de buitenwereld 
zowel eisen en normatieve verwachtingen kan hebben over wat de organisatie presteert 
(in termen van producten, diensten of  uitgeoefende functies), als hoe, en onder welke 
bijkomende voorwaarden, de organisatie haar taken uitvoert. Omdat markttransacties 
mede gevormd worden door een proces van institutionalisering is handhaving van een 
strikt onderscheid tussen een institutionele en technische omgeving niet langer bruikbaar   
(DiMaggio & Powell, 1991). Dit uitgangspunt biedt aanknopingspunten voor bestudering 
van het organisatiegedrag van organisaties die een vergelijkbare dienst leveren en van 
oorsprong gewend zijn te functioneren in een geïnstitutionaliseerde omgeving, zoals de 
bekostigde onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen die eerder in een technische omgeving werkten. 

Het is de vraag in hoeverre de onderwijsinstellingen als gevolg van het diffuser worden van 
de grens tussen de institutionele en technische omgeving sterker op elkaar zijn gaan lijken. 
De organisatiesociologische benadering legt een verband tussen hetgeen er binnen de 
organisatie gebeurt (primaire proces, de doelen, maar ook in structuur) en hetgeen vanuit 
de omgeving gevraagd wordt om te overleven. Daarmee komt het accent te liggen op het 
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gedrag van organisaties. Duidelijk wordt dat de manieren waarop organisaties zich verze-
keren van hun voortbestaan verschillen onder invloed van hun omgeving. Het combineren 
van meerdere omgevingen, wat gebeurt als gevolg van het doorlaatbaar worden van het 
onderscheid tussen de technische en de institutionele omgeving, roept vragen op over de 
wijze waarop organisaties hun bestaan legitimeren en naar de mate waarin deze organisa-
ties die te maken hebben met een meervoudige omgeving, ook convergeren. 

2.5  Conclusie
Als we tot slot van dit hoofdstuk teruggrijpen op de in hoofdstuk 1 omschreven tussen-
vormen van onderwijsinstellingen, dan kunnen we constateren dat bekostigde en niet-    
bekostigde onderwijsinstellingen in het bve-veld te definiëren zijn als hybride organisaties. 
De eerste hybride variant omvat de bekostigde onderwijsinstellingen. Deze onderwijsin-
stellingen waren gewend te opereren in een institutionele omgeving maar krijgen nu in 
toenemende mate te maken met een technische omgeving als gevolg van private elementen 
in de organisatie. Voor de onderwijsinstellingen betekent dit dat zij moeten leren te over-
leven in een omgeving waarbinnen de onderwijsinstelling beoordeeld wordt op effectieve 
en efficiënte inrichting van hun dienstverlening. Onder de tweede hybride variant scharen 
we de niet-bekostigde onderwijsinstellingen die van oorsprong aangeduid werden als 
private onderwijsinstellingen. Deze onderwijsinstellingen waren gewend te opereren in een 
technische omgeving en krijgen in sterkere mate te maken met een geïnstitutionaliseerde 
omgeving. Voor de niet-bekostigde onderwijsinstellingen betekent dit dat zij sterker dan 
voorheen te maken hebben met wetgeving en verwachtingen ten aanzien van een ‘correcte’ 
organisatievorm en organisatieprocessen die soms los kunnen staan van de kwantiteit en 
de kwaliteit van de ‘output’. 

Op basis van theoretische noties wordt duidelijk dat organisaties onder invloed van eisen 
die aan hen gesteld worden vanuit de omgeving overleven. Het combineren van meerdere 
type omgevingen, en dat gebeurt als gevolg van het doorlaatbaar worden van het onder-
scheid tussen de technische en de institutionele omgeving, roept vragen op over de manier 
waarop hybride organisaties zich legitimeren en of  zij convergeren. 

Aan de hand van de vier verschillende vormen van isomorfisme (isomorfisme als gevolg 
van competitie, aanpassing onder invloed van pressie, conformatie en normerende pro-
cessen) is een aantal terreinen denkbaar waarop de beide typen onderwijsinstellingen in 
sterkere mate gelijkvormig kunnen worden. We geven enkele voorbeelden.

Onder invloed van wet- en regelgeving ten aanzien van kwaliteitseisen en als gevolg van 
meer gelijke vormen van toezicht is het denkbaar dat de onderwijsinhoud in beide onder-
wijsinstellingen sterker op elkaar gaat lijken. Maar ook in de formulering van doelstellingen 
van de organisatie en formulering van de onderwijsmissie kunnen de onderwijsinstellingen 
naar elkaar toe groeien. Dit is onder meer denkbaar als gevolg van meer vergelijkbare 
oriëntaties van managers, die weer het gevolg zijn van de professionalisering van managers 
in de bekostigde onderwijsinstellingen. Ook de aanwezigheid van dezelfde actoren in de 
omgeving van de onderwijsinstellingen kan ertoe leiden dat onderwijsinstellingen, als 
gevolg van oriëntatie op deze actoren, meer op elkaar gaan lijken. Dit kan onder meer tot 
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uiting komen in de inrichting van het onderwijs. Het is niet ondenkbaar dat de onderwijs- 
instellingen in gelijkere mate vraaggericht zullen opereren. Als gevolg van de versterking 
van de positie van deelnemers en klanten zal de directe toepasbaarheid van in de onder- 
wijsinstelling opgedane kennis belangrijker worden, hetgeen ook kan leiden tot een grotere 
mate van gelijkvormigheid in het scholingsaanbod. Het onderwijsaanbod in de bekostigde 
onderwijsinstellingen kan ook meer gaan lijken op het aanbod in de niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen als gevolg van bekostiging op basis van deelnemersaantallen en op output. 

Uit deze voorbeelden wordt duidelijk dat het in de bestudering van de beide hybride 
onderwijsinstellingen van belang is om zicht te krijgen op de mate waarin men gericht is 
op technische doelmatigheid en op hetgeen van de organisatie verwacht wordt. 
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3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de relatie tussen de schoolorganisatie en haar om-
geving. Uit de theoretische noties over hybride organisaties bleek al dat organisaties beïn-
vloed worden door hun omgeving en ook invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving. 
Vanuit de organisatiesociologie en de neo-institutionele theorie is er in het bijzonder aan-
dacht voor de structuur van de schoolorganisatie en de relatie tussen de omgeving en de 
onderwijsinstelling25 (zie bijvoorbeeld Marx, 1975; Meyer & Rowan, 1983; Meyer, Scott & 
Strang, 1987, Hanson, 2001, Rowan, 2002, Meyer & Rowan, 2006). Voor een beter begrip 
van het functioneren van onderwijsinstellingen en om inzicht te krijgen in de betekenis van 
recente onderwijshervormingen, biedt een aantal van deze theoretische noties bruikbare 
aanknopingspunten. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf  3.2 behandelen we de duale structuur 
van onderwijsinstellingen die gebaseerd is op de handelingsrationaliteit van docenten en 
van managers. In paragraaf  3.3 stellen we de segmentering naar branches in de onderwijs-
instellingen aan de orde. Ten slotte formuleren we in paragraaf  3.4 de probleemstelling 
van deze studie. 

3.2  De duale structuur van onderwijsinstellingen; twee handelings- 
rationaliteiten
Verschillende onderzoekers karakteriseren onderwijsinstellingen als professionele bureau-
cratische organisaties (Mintzberg, 1983; Marx, 1975; Van Wieringen, Ax, Karstanje et al. 
2003; Hooge, 1998; Majoor, 2001). De professionele bureaucratie vormt één van de vijf  
configuraties die Mintzberg (1983) ontwikkelde op basis van de contingentietheorie.26  
Het model van de professionele bureaucratie gaat uit van de regulerende werking van pro- 
fessionaliteit en van bureaucratie op het gedrag van organisatieleden. Hierdoor ontstaan er 
twee domeinen binnen een organisatie; een professioneel en een bureaucratisch domein. 
In het professionele domein zijn organisatieleden vooral gericht op het primaire proces. 
Binnen onderwijsinstellingen zijn dit de docenten. Zij houden zich voornamelijk bezig 
met het onderwijsleerproces. Sleegers (1991) stelt echter dat docenten niet beschouwd 
kunnen worden als volwaardige professionals. Omdat docenten aan de vermeerdering van 
hun kennisarsenaal relatief  een geringe bijdrage leveren , geen beroepscode hebben en 
geen pure professional-cliëntrelaties onderhouden, kunnen zij zich niet beroepen op een 
volwaardige professionele status (Sleegers, 1991). Als er sprake is van een volledige 

25 De organisatie van scholen kon dertig tot veertig  jaar geleden rekenen op de interesse van een aanzienlijke 
groep wetenschappers (bijv. James March, Karl Weick, John Meyer en Brian Rowan). Zij baseerden zich in hun 
theorievorming over organisaties veelvuldig op scholen en universiteiten. In de hedendaagse organisatietheorie 
zijn schoolorganisaties minder zichtbaar (Meyer, 2002a).

26 Mintzberg ontwikkelde vijf  organisatiemodellen op basis van vijf  coördinatiemechanismen en vijf  onderdelen 
van organisaties die het functioneren van de organisatie bepalen. Dit zijn: de eenvoudige (simpele) structuur, de 
machinebureaucratie, de professionele bureaucratie, de divisiestructuur en de adhocratie.
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professionele professie dan beheersen de beroepsbeoefenaars de inhoud van het vak, de 
toegang tot het beroep en interne handhaving (Onderwijsraad, 2007). Docenten voldoen 
niet aan deze criteria en worden daarom geclassificeerd als semi-professionals.27 Ondanks 
discussie over de professionele status van docenten is de duale structuur uit het model van 
de professionele bureaucratie nog steeds bruikbaar in de analyse van onderwijsinstellingen 
(Zie bijv. Hooge, 1998; Van Veen, 2005; Van Wieringen, Ax, Karstanje et al. 2003).

In het bureaucratische domein van de organisatie domineert het management. Het  
management houdt zich bezig met de secundaire processen (exploitatie, formatie, per-
soneel, organisatie en externe relaties). Op basis van verschillen in de taken die docenten 
en het management uitvoeren en het verschil in de hiërarchische positie van docenten en 
managers, constateert Weick (1976) dat onderwijsinstellingen ‘loosely coupled systems’ 
(zwak gekoppelde systemen) zijn. Tussen de zwak gekoppelde elementen van het systeem 
vinden interacties plaats, maar de verschillende elementen behouden hun eigen identiteit. 

Over de interacties tussen docenten en managers schrijft Hanson (2001) in zijn ‘interacting 
spheres model’ (ISM). Met dit model laat Hanson zien dat een strikte scheiding tussen 
het domein van docenten en managers niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. 
Docenten en managers hebben beiden een eigen beslissingsdomein waarin een eigen orde 
heerst die past bij de taken die docenten en managers hebben, maar daarnaast is er ook 
een domein waarin zij elkaar treffen. Het domein van de managers wordt bepaald door 
een rationele en geprogrammeerde handelingsrationaliteit. In het domein van de docenten 
heerst een minder voorschrijvende handelingsrationaliteit en hebben docenten ruimte en 
flexibiliteit om te handelen. Docenten en managers ‘treffen’ elkaar onder meer in verga-
deringen, zodat er een gemeenschappelijke zone is waarbinnen problemen aan de orde 
gesteld kunnen worden. In dit gebied waarin docenten en managers bijeenkomen leveren 
zij een machtsstrijd om te beslissen over het organisatorisch en het operationeel beleid. Dit 
gebied noemt Hanson (2001) ‘the contested zone’. 

De sinds de jaren tachtig gestimuleerde autonomievergroting van onderwijsinstellingen en 
het ontstaan van een quasi-markt hebben voor managers en docenten de nodige wijzigin-
gen met zich meegebracht. In het doorvoeren van de wijzigingen spelen, zoals zal blijken 
uit het vervolg van deze paragraaf, de verschillende domeinen in onderwijsinstellingen en 
het de zwakke koppelingen tussen elementen in de organisatie een cruciale rol. 

27 Bottery (1996) vraagt zich af  in hoeverre de criteria die gelden voor de klassieke professionals zoals artsen, 
advocaten en notarissen ook bruikbaar zijn voor de vaststelling van de professionele status van andere be-
roepsgroepen. Ook Collins (1990) plaatst vraagtekens bij het gebruik van de criteria en stelt dat het van belang 
is om de aandacht te richten op de manier waarop en de mate waarin een beroepsgroep in staat is ‘macht’ uit 
te oefenen om het eigen beroep te beschermen. Als we Collins volgen moeten we vaststellen dat docenten als 
gevolg van de mate van overheidsregulering ten aanzien van de bekwaamheid van docenten en de organisatie van 
de beroepsgroep een heel andere positie hebben dan bijvoorbeeld artsen en notarissen.
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3.2.1 Wijzigingen in het bureaucratische deel van de organisatie 
De inhoud van het bureaucratische proces werd in onderwijsinstellingen in sterke mate 
bepaald door wetgeving en door ambtelijke richtlijnen (Van Vilsteren, 1984). Als gevolg 
van autonomievergroting en deregulering komt hier echter verandering in. De overheid 
heeft een rol op grotere afstand en geeft door omgevingsactivering op een indirecte manier 
sturing (Boerman, 1998). Voor het management van de onderwijsinstellingen betekent dit 
dat het te maken heeft met regulering die afkomstig is van een groter aantal actoren en 
partijen in de omgeving van de onderwijsinstelling (zie § 1.5). Als van onderwijsinstellingen 
wordt verwacht dat zij ondernemend opereren, strategische keuzen maken, doelgericht 
handelen en achteraf  verantwoording afleggen, is het noodzakelijk dat onderwijsinstel- 
lingen beschikken over beleidsvoerend vermogen (Majoor, 2001; Karstanje, 2002; 
Honingh, 2006). Van het management binnen onderwijsinstellingen en met name van het 
topmanagement vraagt dit om een zekere mate van centrale sturingscapaciteit (Meyer, 
2002b). Om de sturingscapaciteiten en managementvaardigheden van managers te vergro-
ten hebben onderwijsinstellingen en de overheid geïnvesteerd in de professionalisering van 
het management (Min. OCW, 2007; Karstanje, 2004).

Het aansturen op een groter zelfsturend vermogen van de onderwijsinstellingen leunt sterk 
op de idee dat effectiviteit en efficiëntie van onderwijsinstellingen kan worden bereikt door 
rationalistische planning van curricula die aansluit bij toetsing en het afleggen van verant-
woording (Boyd & Crowson, 2002). Het hanteren van dit type formele modellen waarin de 
complexiteit van de organisatie gereduceerd wordt, komt tijdens transformatieprocessen 
veelvuldig voor (Boonstra, 2005). Zo lijkt door de onderwijshervormers de structuur van 
onderwijsinstellingen en met name de zwakke koppeling tussen de verschillende elementen 
die een directe aansturing bemoeilijkt, over het hoofd gezien te zijn (Boyd & Crowson, 
2002). De zwakke koppelingen binnen onderwijsorganisaties hebben tot gevolg dat 
onderwijsinstellingen zich uiterlijk, oftewel ceremonieel, kunnen aanpassen aan regels en 
procedures om legitimiteit te verwerven. Vaak staan aanpassingen aan regels en procedures 
om legitimiteit te verwerven op gespannen voet met de aard van het primaire proces. Ter 
voorkoming van spanningen vindt er ontkoppeling plaats en wordt het primaire proces 
afgeschermd en uit het zicht gehouden van leidinggevenden en de buitenwereld (Meyer & 
Rowan, 1983). Deze afscherming doormiddel van ontkoppeling dient mede ter bescher-
ming van het primaire proces tegen turbulenties. Het afschermen kan ook een bewuste 
keuze zijn van het management. Met name middenmanagers kunnen als buffer fungeren 
tussen de primaire activiteiten en turbulenties in de omgeving van de onderwijsinstelling. 

De door Weick (1976) geconstateerde losse koppeling en de ontkoppeling die Meyer en 
Rowan (1983) beschrijven, maken inzichtelijk dat besluiten die in het ene gebied genomen 
worden geen navolging hoeven hebben in het andere gebied. Van een werkelijke veran-
dering binnen de organisatie is dan geen sprake. In de praktijk komt dit vaak neer op een 
aanpassing of  een schijnbare aanpassing aan de wijzigingen in het bureaucratische deel van 
de organisatie, terwijl het professionele deel van de organisatie zich in de uitvoering van 
haar taken niet of  nauwelijks aanpast aan de wijzigingen in haar omgeving (Hooge, 1998).  
Karstanje (2002) concludeert dat ROC’s er vaak wel in slagen een missie en doelstellingen 
te formuleren, maar dat het vertalen van de doelstellingen naar concreet beleid en het 
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zorgen voor de uitvoering van de doelstellingen veel te wensen over laat. Het ontbreken 
van afstemming tussen het beleid dat betrekking heeft op het primaire proces (onderwijs 
kundig beleid) en het beheersmatig beleid maakt het voeren van integraal beleid en het 
doorvoeren van veranderingen in onderwijsinstellingen lastig (Marx, 1995; Majoor, 2001; 
Boyd & Crowson, 2002).

Rowan (2002) stelt dat het door Weick ontwikkelde concept van zwak gekoppelde syste-
men illustreert dat veranderingen niet slechts mogelijk zijn door een strikte navolging van 
regels, hiërarchische structuren en een rigide verdeling van werkzaamheden en andere 
elementen uit rationele bureaucratische organisaties. Hij bouwt hiermee voort op Weick 
(1976) die beschrijft dat zwakke verbindingen tussen de relatief  autonome delen mogelijk 
heden bieden om meerdere richtingen in het oog te houden en op die manier om te 
kunnen gaan met complexiteit in de omgeving. Het functioneren in een complexe, turbu-
lente omgeving vraagt van de elementen in onderwijsinstellingen dat zij pro-actief  zijn en 
een constante aandacht hebben voor innovatie (Meyer, 2002b). Scholen die in staat zijn tot 
het genereren van bepaalde vernieuwing kunnen beschouwd worden als ‘lerende organisa-
ties’ (Marx, 1990). Lerende organisaties kenmerken zich door een open karakter en hebben 
verschillende subculturen waardoor de organisatie de nodige innovatieve spankracht heeft. 
In de school als lerende organisatie staat het creëren van een systeem waarbinnen het 
mogelijk is voor docenten om samen te werken, te leren en het geleerde in de ondewijs 
instelling in de praktijk te brengen, centraal (Silins, Mulford & Zarins, 2002). Innoveren 
heeft tot gevolg dat een organisatie steeds zoekt naar een nieuwe balans tussen structuur, 
cultuur, organisatie, sterke en zwakke koppelingen (Meyer, 2002b). Boyd en Crowson 
(2002) concluderen echter dat het teleurstellend is dat we sinds de introductie van de term 
loosely coupled systems in 1976, in het onderwijsonderzoek niet veel verder zijn gekomen 
in het vergaren van inzicht in het combineren van zwakke en sterke koppelingen. Rowan 
(2002) is niet erg positief  over de metafoor van ‘loose’ en‘tight coupling’ vanwege het 
simplistische, weinig analytische karakter en het geringe aantal aanknopings 
punten dat deze metafoor biedt voor het verbeteren van schoolorganisaties. 

Als gevolg van de onderwijshervormingen is de handelingsrationaliteit in het bureaucra-
tische domein van de onderwijsinstelling gewijzigd. De wijzigingen laten zien dat de positie 
van het management binnen de onderwijsinstelling in een aantal opzichten versterkt is. 
Dit is merkbaar aan de nadruk die vanuit het management gelegd wordt op monitoren, 
controleren en beheersen van onderwijsprocessen (zie Deem & Brehony, 2005; Honingh 
& Karstanje, 2007; Adey, 2000). Deze meer beheersmatige cultuur wordt door wet- en 
regelgeving gesteund in het gebruik van managementinstrumenten om prestaties en pro 
cessen in de organisatie transparant te maken. Ook zien we een toename in taken en ver- 
antwoordelijkheden van het management. Dit betekent onder meer dat het management 
zich dient bezig te houden met visieontwikkeling, het stimuleren en scheppen van rand-
voorwaarden voor organisatieverandering, het onderhouden van contact met actoren in de 
omgeving en het ondernemend opereren. Binnen het mbo is als gevolg van de schaalver-
grotingsoperaties een groot aantal functies ontstaan in het middenmanagement. Deze laag  
omvat zowel oud-directeuren van sectorale onderwijsinstellingen als oud-docenten die 
coördinerende taken uitvoeren. In deze studie richten we ons op de middenmanagers die 
aan het hoofd staan van de sectoren en units binnen de onderwijsinstellingen.  
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De complexiteit van de vraagstukken waar het management in onderwijsinstellingen mee 
te maken heeft, zorgt ervoor dat het bij goed organiseren eerder gaat om het balanceren 
tussen onvermijdbare spanningen, het vinden van uitvoerbare compromissen dan om het 
vinden van uiteindelijke oplossingen (Meyer, 2002b). 

3.2.2 Wijzigingen in het professionele deel van de organisatie
Hebben in het professionele deel van de organisatie, evenals in het bureaucratische deel 
van de organisatie wijzigingen plaatsgevonden onder invloed van de onderwijshervor-
mingen? Docenten zijn gewend aan een zekere mate van autonomie in de uitvoering en 
invulling van hun taken (Marx, 1995). Deze autonomie ontlenen docenten aan hun kennis 
en kunde over hun vak, onderwijsleerprocessen en hun dienstbaarheid aan het belang van 
leerlingen en studenten. Lange tijd waren de structuur van het onderwijs en de organisatie 
van de onderwijsinstelling nauw aan de kennis en kunde van de docent verbonden zodat 
de positie van de docenten als professionals gewaarborgd bleef  (Honingh & Karstanje, 
2007). De onderwijshervormingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs vragen echter 
om een nieuw type professionaliteit van docenten. De nieuwe kwalificatiestructuur, het 
verzorgen van maatwerk, het focussen op een goede aansluiting met de arbeidsmarkt, het 
overleggen met brancheorganisaties over de examenkwaliteit, het competentiegerichte 
onderwijs en het studenten leren samenwerken, vragen van docenten een ander type 
expertise dan binnen de oude op vakken gebaseerde professionaliteitsideologie. Docenten 
verliezen hiermee in zekere zin een deel van hun autonomie doordat zij geen monopolie 
meer hebben op kennis over hun vak, de sturing en de vormgeving van leerprocessen ter 
voorbereiding op het arbeidsproces. 

Omdat van ROC’s ondernemendheid verwacht wordt en omdat ROC’s verantwoord-
ing moeten afleggen over de gekozen strategie en de geleverde prestaties aan inspectie 
en aan hun ‘klanten’ neemt de behoefte aan transparantie over het onderwijsleerproces 
toe. Het management heeft, omdat zij verantwoording moet afleggen over de behaalde 
resultaten, in toenemende mate behoefte het onderwijsleerproces beheersbaar te maken. 
In dit streven naar beheersing van het primaire proces wordt een sterkere koppeling tot 
stand gebracht tussen het onderwijsleerproces en het meten van resultaten (Meyer & 
Rowan, 2006). Voor docenten betekent het streven naar transparantie vaak dat zij minder 
tijd hebben voor het echte werk en te maken hebben met meer managementinstrumenten 
in de vorm van papierwerk (De Bruijn, 2005; Day, 1999). Van Veen (2005) beschrijft 
dat docenten in toenemende mate verworden zijn tot de uitvoerders van aan het onder-
wijs toegeschreven taken. Bovendien lijkt daarmee ook de voor docenten noodzakelijke 
professionele autonomie die nodig is om het complexe leerproces vorm te kunnen geven 
afgenomen te zijn.28 Een dergelijke vorm van resultaatverantwoording over activiteiten 
van professionals gaat ten koste van hun autonomie (Mintzberg, 1983; Van Veen 2005). 
Om tegenwicht te kunnen bieden aan centrale sturing vanuit de top van de organisatie is 

28 Het onderwijsleerproces is te karakteriseren als een complex proces omdat het proces en de uitkomsten niet te 
beheersen zijn door het formuleren van eenduidige normen voor prestaties of  producten. Dit maakt ook dat de 
beste manier van lesgeven en leren in zijn algemeenheid niet bestaat. De beste manier van lesgeven en leren hangt 
af  van de situatie en de context en vraagt daarom om professionals (Van Veen, 2005). 
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ondernemendheid op het operationele niveau van scholen van belang (Meyer, 2002b). Het  
aansporen van docenten om ondernemend te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun eigen carrière vinden we ook terug in beleidsnotities (zie Min. OCW, 2004). 

We kunnen vaststellen dat de onderwijshervormingen tot twee veranderingen in de eerder 
vastgestelde professionele handelingsrationaliteit van docenten hebben geleid. Om te be-
ginnen lijkt de vrijheid en ruimte die docenten kunnen ontlenen aan hun kennis en kunde 
te zijn verkleind als gevolg van nieuwe visies op leren en kennisoverdracht zoals het com-
petentiegerichte onderwijs en het afschaffen van de op beroepen geënte vakkenstructuur. 
De tweede wijziging wordt zichtbaar als we kijken naar de positie en taken van docenten. 
Als gevolg van een proces van rationalisatie binnen de onderwijsinstelling zijn de taken en 
positie van docenten gewijzigd. Docenten hebben meer verantwoordelijkheden en taken 
gekregen die gericht zijn op het inzichtelijk maken van prestaties en vorderingen in het 
primaire proces. Voor beide wijzigingen geldt dat zij de handelingsruimte van docenten 
in zekere zin inperken zodat docenten minder autonomie hebben dan zij gewend waren. 
De verkleining van de autonomie van docenten in de invulling van primaire processen 
lijkt voort te komen uit wettelijke regelingen ten aanzien van de invulling van onderwijs 
en visies van het eigen management op onderwijs. De verminderde autonomie die het 
gevolg is van rationalisatie binnen de onderwijsinstelling is terug te voeren op eisen van het 
management. Onder invloed van op NPM gebaseerde hervormingen binnen het onder-
wijs verwachten onder meer Dempster, Freakley en Parry (2001) een grotere verdeeldheid 
tussen docenten en managers. 

3.3  De beroepssectoren binnen de onderwijsinstellingen 
Door aan te sturen op een zelfregulerend stelsel in het middelbaar beroepsonderwijs, 
stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat onderwijsinstellingen 
nauwer verweven raken met relevante actoren in hun omgeving zoals met name branche- 
en bedrijfstakorganisaties, sociale partners en bedrijven (Min. OCW, 1999; 2004). Op 
deze manier doet de overheid een poging om onderwijsinstellingen bewust te maken van 
overeenkomsten en onderling verbonden werkzaamheden binnen het veld. Dit geldt voor 
de onderwijsinstelling in zijn geheel maar ook voor de afzonderlijke sectoren binnen de 
onderwijsinstellingen. De bedrijfstakken zijn als zodanig georganiseerd en hebben meestal 
een parallelle opleidingspoot, de KBB’s zijn hier een uitdrukking van. Een toenemende 
verwevenheid tussen actoren in een binnen dezelfde branche leidt tot het ontstaan van 
maatschappelijke sectoren. Een maatschappelijke sector is een verzameling van organisa-
ties die in hetzelfde domein opereren, geïdentificeerd door de overeenkomst in diensten, 
producten of  functies tezamen met die organisaties die een kritieke invloed uitoefenen op 
de ‘focal’ organisaties (kern van de aanbieders), zoals grote verschaffers van hulpmiddelen, 
klanten, eigenaren, regelstellers en concurrenten. (Scott & Meyer, 1991). 
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De branches (bedrijfstakken) verschillen al naar gelang de aanwezigheid van bekostigde en 
niet-bekostigde onderwijsaanbieders, arbeidsbemiddelingsorganisaties, uitzendbureaus,  
afnemende onderwijsinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties, bedrijven die stage- 
plaatsen aanbieden en KBB’s als ontwikkelaars van de kwalificatiestructuur, wervers 
van leerbedrijven en zorgdragers voor BPV-plaatsen. Het ontstaan van de afzonderlijke 
branches, respectievelijk maatschappelijke sectoren zorgt voor een vorm van segmentering 
naar branches in de onderwijsinstellingen zelf  (ACOA, 2006). De afzonderlijke branches 
richten zich stuk voor stuk op voor hen belangrijke actoren in de omgeving. Als gevolg 
van specifieke sectorale ontwikkelingen, zoals een verschil in tempo van innovaties en 
verschillende innovatiebehoeften, ontwikkelen de sectoren binnen de onderwijsinstellingen 
zich eveneens verschillend. 

Ook hier is het onderscheid van een technische en een geïnstitutionaliseerde omgev-
ing bruikbaar om verschillen tussen branches te analyseren zoals tussen de sector zorg 
en welzijn en techniek. Aanvullend is het van belang of  een opleiding zich richt op een 
beroep of  op een functie. Functiebeelden omvatten de kennis en kunde die van deelne- 
mers verwacht worden in plaats van een meer omvattende beroepshouding (zie Vrieze, 
Mok & Smit, 2004). Voor de invulling van de opleiding en de aandacht die er in de oplei-
ding is voor de beroepshouding in de verschillende sectoren lijkt dit van belang te zijn. 
Mok en Vrieze (2007) constateren sectorale verschillen in de mate waarin er aandacht is 
voor de beroepshouding van deelnemers en er samenhang is tussen de kennis, kunde en 
houding van de deelnemers in de beroepsinwijding. Binnen de sector techniek blijkt, in 
vergelijking met zowel zorg en welzijn als met de sector  economie, dat de inwijding in 
het beroep het minst gunstig verloopt doordat de vakbekwaamheid veelal overheerst en 
de samenhang daarvan met de cultuur en ethiek onvoldoende wordt aangebracht (Mok & 
Vrieze, 2007). Bovendien blijkt uit onderzoek van Hövels, Den Boer en Klaeijsen (2007) 
dat de mate waarin, en de manier waarop bedrijven uit de regio van onderwijsinstellingen 
contact onderhouden met ROC’s sectoraal kunnen verschillen. De gevonden verschillen 
hebben onder meer betrekking op de manier waarop bedrijven contact met de onderwijs-
instellingen houden: bilateraal of  in een sector gerelateerd netwerk. 

Vanwege verschillen in het contact dat vaksecties en sectoren onderhouden met hun om-
geving en de reacties die zij hebben op onderwijsbeleid is het van belang om in onderzoek 
rekening te houden met mogelijke verschillen tussen de sectoren (Spillane & Burch, 2006). 
Tevens is bekend dat de vakken waarin een docent doceert van invloed zijn op de op- 
vattingen die hij heeft over onderwijs en de waarde die hij hecht aan standaardisatie van 
het curriculum (Grossman & Stodolsky, 1994). In ons onderzoek binnen het middelbaar 
beroepsonderwijs nemen we meerdere sectoren op zodat het mogelijk is zicht te krijgen 
op overeenkomsten en verschillen in de invulling van onderwijsdoelstellingen tussen de 
sectoren. 
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3.4  Probleemstelling
In voorgaande hoofdstukken hebben we geconstateerd dat zowel de bekostigde als de 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen in het bve-veld te beschouwen zijn als hybride 
organisaties. Vervolgens hebben we vastgesteld dat veranderingen in de omgeving van 
de onderwijsinstellingen en de verwachtingen ten aanzien van onderwijsinstellingen van 
invloed kunnen zijn op de handelingsrationaliteit van zowel het bureaucratische als het 
professionele domein van de onderwijsinstellingen. Met de opname van de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen in de WEB en het daarmee gepaard gaande verloop in de omge-
vigen van beide typen onderwijsinstellingen, rijst de vraag in hoeverre het organisatiegdrag 
van managers en docenten verschilt naar het type hybriditeit van de onderwijsinstelling.  
We formuleren de probleemstelling als volgt: 

In welke mate varieert het organisatiegedrag van middenmanagers en docenten naar de institutionele context 
van de onderwijsinstelling? 

Geïnstitutionaliseerde omgeving &
Technische omgeving

Kaderwetgeving: WEB

Overheids-
bekostiging

Bekostigde
Instelling

Niet-bekostigde
Instelling

Organisatiegedrag
van

Docenten en Managers

Organisatiegedrag
van

Docenten en Managers

? ?

Figuur 3.1 De probleemstelling
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In figuur 3.1 is de probleemstelling van deze studie weergegeven. Deze figuur laat zien dat 
zowel de bekostigde als de niet-bekostigde onderwijsinstellingen in het wettelijke kader van 
de WEB thuishoren. Voor de onderwijsinstellingen geldt dat zij als hybride organisaties te 
positioneren zijn in een meer geïnstitutionaliseerde en een meer technische omgeving. Het 
onderscheidende criterium tussen de onderwijsinstellingen is het ontvangen van directe 
bekostiging vanuit de overheid. Daarmee is bekostiging de onafhankelijke variabele in deze 
studie. De twee ovale figuren aan de rechterkant in de figuur bevatten de concepten die 
we in hoofdstuk vier bespreken en operationaliseren. De pijlen in verticale richting geven 
de vergelijking weer die we zullen maken tussen het organisatiegedrag van de managers en 
docenten naar de aard van de onderwijsinstellingen. 

Op basis van theoretische notities in voorgaande hoofdstukken formuleren we twee  
verwachtingen. 

Op basis van de theorie in hoofdstuk twee en drie over isomorfisme, veronderstellen we 
dat het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers in de beide typen hybride 
onderwijsinstellingen sterke gelijkenissen vertoont ongeacht de branche waarbinnen      
docenten en middenmanagers werkzaam zijn. 

Op basis van de theoretische noties over de handelingsrationaliteiten van docenten en 
middenmanagers verwachten we dat docenten en middenmanagers van elkaar zullen ver-
schillen in hun opvattingen over onderwijs en de doelstellingen van de onderwijsinstelling 
ongeacht de aard van de onderwijsinstelling (het al dan niet ontvangen van directe over-
heidsbekostiging) en de branche waarbinnen docenten en middenmanagers werkzaam zijn.







hoofdstuk
Organisatiegedrag 
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4.1 Inleiding
In de probleemstelling komt tot uitdrukking dat we het organisatiegedrag van docenten  
en managers uit de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen met elkaar 
vergelijken. Organisatiegedrag is echter een breed begrip en kan aan de hand van tal van 
variabelen gemeten worden. We ontrafelen in dit hoofdstuk wat organisatiegedrag is en  
laten zien met welke variabelen wij het organisatiegedrag van docenten en midden- 
managers meten om de probleemstelling te kunnen beantwoorden. De opbouw van  
het hoofdstuk is als volgt. In paragraaf  4.2 besteden we aandacht aan het concept  
organisatiegedrag en gaan we in op de variabelenkeuze. In paragraaf  4.3 en 4.4 onder- 
bouwen we respectievelijk de keuze voor de afhankelijke variabelen op docentniveau en  
op managementniveau. In paragraaf  4.5 presenteren we de onderzoeksvragen en het  
variabelenschema waarin de onderzoeksvragen worden weergegeven. 

4.2 Organisatiegedrag 
Organisatiegedrag kan zowel betrekking hebben op het gedrag van de organisatie in 
zijn geheel30 als op het gedrag van individuen en groepen binnen een organisatie. In dit 
hoofdstuk beperken we ons echter tot het gedrag van individuen en groepen: de docenten 
en managers in onderwijsinstellingen. Aandacht voor organisatiegedrag van individuen 
en groepen binnen organisaties is ontstaan in de jaren twintig en dertig van de twintigste 
eeuw in Amerika. Mayo (1945) constateerde al dat het beeld van de mens als een logisch, 
rationeel en vanuit eigen belangen handelend wezen onvolledig is. Zijn bevindingen zijn 
onder meer gebaseerd op de onder zijn leiding uitgevoerde Hawthorne-onderzoeken in 
de Western Electric Company. Deze onderzoeken lieten namelijk zien dat het gedrag van 
personen in organisaties niet alleen door economische motieven geleid wordt, maar dat 
waarden, opvattingen en emoties eveneens een belangrijke rol spelen. In het huidig onder-
zoek naar organisatiegedrag van individuen is de aandacht zowel gericht op het concrete 
handelen van individuen, hun prestaties en onderlinge communicatie als ook op attituden, 
percepties en stressbeleving. Studies naar het organisatiegedrag van individuen omvatten 
zowel percepties, waarden, leermogelijkheden en het handelen van mensen binnen een or-
ganisatorisch verband als de context van de organisatie en de omgevingsinvloeden die een 
effect kunnen hebben op het functioneren van individuele medewerkers, de missies, doelen 
en strategieën (zie Ivancevich & Matteson, 1999). Dat er vaak losjes omgegaan wordt met 
het gebruik van het concept organisatiegedrag blijkt ook uit variabelen die in onderzoek 
naar organisatiegedrag worden opgenomen (McCromick & Ilgen, 1985; Verbeke, Volger-
ing & Hessels, 1998). Dit geldt zeker in vergelijking met studies die uitgevoerd zijn om vat 
te krijgen op determinanten van gedrag en de onderlinge positie van deze determinanten 
(zie Ajzen & Fishbein, 1980; Zimbardo en Leippe, 1991). Het concept organisatiege-
drag wordt gebruikt om zicht te krijgen op het functioneren van de organisatie en op de 
kwaliteit van leven van medewerkers in de organisatie (McCormick & Ilgen, 1985). Hieruit 

30 Het spreken over gedrag van een organisatie als geheel komt voort uit de systeembenadering. Organisaties 
worden wel vergeleken met levende organismen en hebben behoeften, maken keuzen en vertonen gedrag. De 
metafoor van de organisatie als ‘levend wezen’ gebruikt Morgan (1986) om het proces van aanpassing aan de 
omgeving te kunnen analyseren. 
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blijkt de wederkerigheid tussen organisatie en persoonlijkheid van medewerkers die in or-
ganisatiegedrag ligt besloten. In variabelen zoals percepties, opvattingen en stressbeleving, 
die gebruikt worden om zicht te krijgen op het organisatiegedrag is dit eveneens zichtbaar. 
Percepties ontstaan als gevolg van het selecteren, organiseren en interpreteren van infor-
matie (Greenberg & Baron, 1995). Daarmee is de perceptie van een medewerker in een or-
ganisatie geen feitelijke weergave van de werkelijkheid maar de uitkomst van persoonlijke 
interpretatie en attributie van feiten. Gezien de weerspiegeling van deze wederkerigheid is 
het concept perceptie dan ook een belangrijk aspect van organisatiegedrag.31

In deze studie meten we zowel opvattingen als gedrag. De selectie van variabelen om de 
probleemstelling te kunnen beantwoorden is gebaseerd op theoretische noties over pub-
lieke en private organisaties, uitkomsten uit onderzoek naar publieke en private organisat-
ies en uitkomsten van onderzoek naar de invloed van onderwijshervormingen op docenten 
en managers. 

4.3 Het organisatiegedrag van docenten
Om inzicht te krijgen in het organisatiegedrag van docenten meten we in deze studie de 
opvattingen die docenten hebben over onderwijs, de identificatie die docenten ervaren en 
hun perceptie van het schoolklimaat. 

4.3.1 Opvattingen over onderwijs
In de historische terugblik in het eerste hoofdstuk hebben we stilgestaan bij twee verschil-
lende oriëntaties en functies van het middelbaar beroepsonderwijs: de sociaaleconomische 
oriëntatie en een oriëntatie op het sociaal cultureel leven. We hebben laten zien dat de 
keuze voor één van beide perspectieven of  het combineren van beide perspectieven van 
invloed is op de inrichting van het onderwijs en op de verwachtingen ten aanzien van 
onderwijsinstellingen en docenten (§ 1.2). Ook het concept professionaliteit van de docent 
refereert aan interpretaties van hoe docenten zouden moeten werken en welke onder-
wijsdoelen zij hebben (Van Veen, Sleegers, Bergen & Klaassen, 2001). De professionele 
identiteit van een docent is daardoor een tijdgebonden concept. Dit betekent dat onder 
invloed van marktgeoriënteerde hervormingen de verwachtingen ten aanzien van docenten 
ook in deze richting zullen meebewegen. Dempster, Freakley & Parry (2001) beschrijven 
als gevolg van mechanismen die afkomstig zijn uit NPM een toename in de aandacht voor 
prestatiemeting. Als de nadruk in het onderwijsbeleid ligt op de economische functie van 
onderwijs, dan betekent dit dat docenten in toenemende mate rekening moeten houden 

31 Binnen de sociale wetenschappen bestaat echter geen overeenstemming over de manier waarop instituties het 
gedrag van actoren (individuen) beïnvloeden (Steunenberg, 2001). De rationele keuze benadering veronderstelt 
dat keuzes een gevolg zijn van een rationeel proces waarbij individuele voorkeuren sturend zijn en leiden tot 
handelingsopties of  strategieën om doelen te kunnen bereiken. Deze benadering heeft als uitgangspunt dat 
voorkeuren voorafgaan aan gedrag en instituties. Binnen het sociologisch perspectief  wordt er juist vanuit gegaan 
dat instituties het karakter hebben van een cognitief  kader waarmee actoren hun omgeving kunnen begrijpen. 
Sociologen zien het als een ‘wonderlijke’ wederkerige relatie tussen instituties en gedrag (zie bijv. Le Grand, 2003; 
Sennett, 2006). 
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met vragen vanuit het bedrijfsleven, financiering op basis van diploma’s en management-
protocollen. Dat de verwachtingen ten aanzien van docenten binnen het middelbaar 
beroepsonderwijs aan het wijzigen zijn, hebben we laten zien in paragraaf  (3.2.2). 

Om inzicht te krijgen in de opvattingen over onderwijs van docenten in het middelbaar 
beroepsonderwijs, meten we in ons onderzoek de mate waarin docenten een taakgerichte 
of  mensgerichte opvatting hebben.32 Deze indeling baseren we op het onderscheid dat 
Denessen (1990) maakt tussen een leerling- en leerstofgerichte opvatting over onderwijs. 
De tweedeling tussen leerling- en leerstofgerichte opvattingen, beschrijft Denessen (1999) 
als de meest voorkomende indeling van de doelen van onderwijs. Aan deze twee doelen 
ligt de discussie over de emancipatorische vormingsdoelen van onderwijs en de beroeps-
gerichte functie van het onderwijs ten grondslag (Van der Kley & Felling, 1989). De 
leerlinggerichte houding stelt de individuele ontplooiing van deelnemers en de voorbe-
reiding op de maatschappij centraal, terwijl de beroepsgerichte houding een functioneel 
karakter heeft en past binnen de meer sociaaleconomische benadering van onderwijs. Van 
onderwijs-aanbieders in het middelbaar beroepsonderwijs wordt gevraagd oog te hebben 
voor beide doelstellingen. Uit onderzoek van Van Veen, Sleegers, Bergen en Klaassen 
(2001) blijkt dat congruentie in de opvattingen van docenten en onderwijshervormingen 
belangrijk is voor een succesvolle implementatie van hervormingen binnen de onderwijs-
instelling. Het is de vraag in hoeverre docenten beide opvattingen van belang vinden en 
weten te combineren zoals van hen gevraagd wordt. Om hier zicht op te krijgen binnen 
de twee typen onder-wijsinstellingen die we vergelijken en de drie sectoren waarbinnen we 
ons onderzoek uitvoeren, hebben we de volgende subvragen geformuleerd: 

1a.  In welke mate variëren de opvattingen van docenten over onderwijs naar de institutionele context  
van de onderwijsinstelling?

1b.  In welke mate variëren de opvattingen van docenten over onderwijs naar de sector waarbinnen  
docenten werkzaam zijn?

4.3.2 Identificatie
Om zicht te krijgen op het organisatiegedrag van docenten is het van belang om ook in 
te gaan op betrokkenheid die docenten ervaren bij de onderwijsinstelling en hun beroep. 
Kelchtermans (2005) constateert in een studie binnen het voortgezet onderwijs dat her-
vormingen heftige positieve en negatieve emoties bij docenten teweeg kunnen brengen. 
De intensiteit in de reacties van docenten is te verklaren vanuit de nauwe betrokkenheid 
die docenten bij hun werk hebben. Veel docenten zien het geven van instructie en het 
bijdragen aan de ontwikkeling van jonge mensen als een roeping. Met name het geven van 
instructie en begeleiden van leerlingen blijkt docenten een gevoel van voldoening te geven 
(Rosenholtz & Simpson, 1990). In verschillende studies is evidentie gevonden voor het feit 
dat medewerkers met een sterke betrokkenheid met de organisatie over het algemeen meer 
tevreden, meer gemotiveerd en productiever zijn (Matthieu & Zajac, 1990). Onderzoek 

32 In paragraaf  5.3 waarin we de instrumentontwikkeling bespreken, gaan we nader in op de keuze voor het 
gebruik van de termen ‘taakgerichte’ en ‘mensgerichte’ opvattingen. 
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naar betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie kent een lange geschiedenis binnen 
de organisatiepsychologie maar ook binnen de organisatiesociologie. Selznick (1957)  
schrijft over betrokkenheid van werknemers bij organisaties als gevolg van institutionali-
sering. In de beginfase richtte het onderzoek naar betrokkenheid van medewerkers (zie 
Becker, 1960: Mowday, Steers & Porter, 1979) zich met name op het begrijpen van de 
relatie tussen medewerkers en de organisatie, het ontstaan en de vorm van de relatie en op 
het inzicht krijgen in de uitkomsten zoals werksatisfactie, productiviteit en welbevinden 
(Van Dick, 2001). Ook is onderzoek naar betrokkenheid gebruikt om medewerkers in de 
publieke en private sector met elkaar te vergelijken (zie Flynn & Tannenbaum, 1993). Uit 
een studie van Goulet en Frank, (2002) blijkt dat medewerkers in private organisaties 
hoger scoorden op commitment dan medewerkers in de publieke sector. Uit onderzoek 
naar docenten blijkt dat docenten op verschillende manieren aankijken tegen betrokken-
heid bij hun werk. Een aantal docenten ziet commitment als een kenmerk van het docent-
schap waaruit professionaliteit en zorg voor anderen blijkt (Nias, 1989). Anderen zijn 
minder stellig en geven aan dat het ervaren van commitment kan fluctueren onder invloed 
van persoonlijke kenmerken, de institutionele omgeving en beleidscontext (Louis, 1998). 
Day, Elliot en Kington (2005) zien commitment meer als een genest fenomeen dat geba- 
seerd is op een aantal stabiele waarden, zoals zelfbeeld, rolbesef  en identiteit, die als 
het ware uitgedaagd worden om te veranderen onder invloed van sociale en politieke 
omstandigheden. Meyer en Allen (1991) onderscheiden drie typen betrokkenheid; ‘con-
tinuance commitment’, ‘normative commitment’ en ‘affective commitment’. Met name 
‘affective commitment’, dat aangeeft in hoeverre werknemers een gevoel van identificatie 
ervaren, is gerelateerd aan aspecten van werk (Allen & Meyer, 1996). 

Betrokkenheid en identificatie worden beiden gebruikt in onderzoek naar organisatiege-
drag. In deze studie kiezen we voor het meten van de betrokkenheid van docenten via het 
concept identificatie. Dit concept veronderstelt bereidheid om onderdeel te zijn van een 
groep, of  van een organisatie. Bovendien omvat dit concept de emotionele waarde die men 
toekent aan het lidmaatschap van een groep of  organisatie. Daarmee onderscheidt dit 
concept zich van commitment. Dit onderscheid is gebaseerd op de combinatie van de twee 
theorieën waaruit het concept identificatie is voortgekomen; de ‘Social Identity Theory’ 
(SIT) en de ‘Self-Categorization Theory’ (SCT) (Van Dick, 2001). Bovendien wordt in de 
operationalisatie van identificatie in vergelijking met de operationalisatie van commitment 
sterker rekening gehouden met de context en de veranderbaarheid van identificatie onder 
invloed van organisatieveranderingen, terwijl commitment meer het karakter van een 
attitude heeft (Gautam, Van Dick & Wagner, 2004). Ook heeft identificatie het voordeel 
dat het, in tegenstelling tot commitment, niet gebaseerd is op ‘exchange-based’ factors; 
de materiële relatie tussen de werknemer en de organisatie (Tyler & Blader 2000). Omdat 
docenten nauwelijks te maken hebben met extra beloningen die kunnen zorgen voor  
extrinsieke motivatie en de emotionele en psychologische factoren een belangrijke rol 
spelen in de werkbeleving van docenten, leent het concept identificatie zich goed voor 
onderzoek binnen de onderwijssetting (Van Dick & Wagner, 2002). 

Hoe meer iemand zich identificeert met een organisatie of  een afdeling, des te meer zal 
zijn gedrag bepaald en beïnvloed worden door de organisatie of  de afdeling (Van Knip-
penberg & Van Schie, 2000). Hieruit blijkt dat identificatie zowel een voorspeller is van 
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de mate waarin het gedrag van medewerkers beïnvloed wordt door de organisatie als van 
een aspect van het organisatiegedrag. Om inzicht te krijgen in het organisatiegedrag van de 
docenten is het relevant om enkele vormen van identificatie te onderscheiden. 

Een eerste vorm is carrièregerichte identificatie. De Gilder en Van den Heuvel (1998) 
concluderen dat medewerkers die sterk gericht zijn op hun eigen carrière ook sterker 
gericht zijn op hun eigen positie binnen de organisatie. Een tweede vorm van identificatie 
is gericht op de sector of  afdeling waarbinnen iemand werkt. Van medewerkers die zich op 
hun plek voelen binnen de eigen afdeling bestaat het beeld dat zij zich juist in sterke mate 
zullen richten op groepsprestaties en de prestaties van de afdeling (Ellemers, De Gilder & 
Van den Heuvel (1998). Bij herstructureringen binnen de organisatie en bij het introdu-
ceren van het werken in teams speelt identificatie ook een belangrijke rol (Van Dick, 2001). 
Het onderscheiden van verschillende onderdelen van de organisatie is noodzakelijk omdat 
medewerkers niet alleen deel uitmaken van de gehele organisatie, maar binnen verschil-
lende afdelingen werken. Docenten in het middelbaar beroepsonderwijs werken binnen 
een afdeling of  onderwijssector. We meten zowel de identificatie met de organisatie als 
geheel - de derde vorm van identificatie die we onderscheiden- als de identificatie met de 
afdeling, zodat het mogelijk is deze beide vormen van identificatie met elkaar te verge-
lijkken. Van Knippenberg en Van Schie (2000) vinden in een studie naar verschillende foci 
van identificatie, dat de identificatie van medewerkers met het eigen team sterker is dan 
de identificatie met de gehele organisatie. Het is de vraag in hoeverre dit ook geldt voor 
docenten in de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Aan de hand van 
de volgende subvragen gaan we na in hoeverre de beschreven theorie over identificatie van 
toepassing is op de twee typen onderwijsinstellingen die we vergelijken en de drie sectoren 
waarbinnen we ons onderzoek uitvoeren. 

2a.  In welke mate varieert de identificatie die docenten ervaren met hun carrière, met de onderwijs- 
instelling, met het team waarbinnen zij werken en met hun beroep naar de institutionele context  
van de onderwijsinstelling?

2b.  In welke mate varieert de identificatie die docenten ervaren met hun carrière, met de onderwijs 
instelling, met het team waarbinnen zij werken en met hun beroep naar de sector waarbinnen zij 
werkzaam zijn? 
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4.3.3 Perceptie van het schoolklimaat
In veel effectiviteitstudies wordt ervan uitgegaan dat de leerling-prestatie de beste indicator 
is om schoolkwaliteit te bepalen (Scheerens & Bosker, 1997). Ingersoll (1996) beschrijft 
echter dat het klimaat van organisaties waarbinnen de te leveren dienst ontstaat in interac-
tie tussen de afnemer en aanbieder van de dienst, zodat de dienst gekenmerkt wordt door 
interactie, een op zichzelf  staande uitkomst is. Ingersoll (1996) stelt dat de twee uitkom-
sten van onderwijs, socialisatie en selectie, gekenmerkt worden door interactie. Cohesie 
en samenwerking binnen de school zijn dan geen voorwaarden meer maar op zichzelf  
staande uitkomsten (Ingerssoll, 1996). Verschillende onderzoekers hebben betoogd dat het 
meten van het organisatieklimaat betekenisvol is om zicht te krijgen op het organisatiege-
drag van docenten (Kallestad et al., 1998). Flynn en Tannenbaum (1993) stellen dat inzicht 
in het organisatieklimaat van belang is om verschillen tussen publieke en private scholen te 
begrijpen. Het concept schoolklimaat kan op verschillende manieren geoperationaliseerd 
worden (Griffith, 1999). Om de docentenpercepties van het schoolklimaat te meten en te 
vergelijken binnen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen is in deze studie 
een drietal aspecten van het schoolklimaat van belang: de onderlinge betrokkenheid van 
de docenten, de door docenten ervaren ondersteuning vanuit het management en de mate 
waarin docenten participeren in de besluitvorming. 

Gezien de schaalvergrotingsoperaties die in het middelbaar beroepsonderwijs hebben 
plaatsgevonden is het belangrijk zicht te hebben op de mate waarin docenten onderling be-
trokken zijn bij elkaars werk. Bovendien verschilt binnen bekostigde en niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen de intensiteit en manier waarop docenten onderling contact onder-
houden. Docenten in bekostigde onderwijsinstellingen die binnen dezelfde branche 
werken, treffen elkaar regelmatig in de docentenruimten in de onderwijsinstelling en 
tijdens vergaderingen. Docenten die werkzaam zijn in niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen ontmoeten elkaar minder frequent en onderhouden uitsluitend contact met collega’s 
met wie zij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor het onderwijs. Vaak 
loopt het contact tussen docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen telefonisch, 
schriftelijk of  via de digitale leeromgeving. Het is daarom belangrijk om te meten of  en 
in hoeverre de onderlinge betrokkenheid van docenten in bekostigde en niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen verschilt. 

Een tweede aspect van het schoolklimaat dat van belang is om te onderzoeken, is de vraag 
of  docenten ondersteuning ervaren vanuit het management. Het ervaren van steun vanuit 
de organisaties ‘perceived organizational support’ (POS) is de mate waarin werknemers 
ervaren dat de organisatie hun inzet, capaciteiten en bijdragen waardeert en hun welbe- 
vinden van belang acht (Eisenberger, Huntington, Hutchison & Sowa 1986). Door mede-
werkers eerlijk te behandelen, te laten meedenken, te laten participeren in de besluitvor-
ming en hen te ondersteunen, krijgen medewerkers het gevoel dat zij ertoe doen. Dit zou 
een positieve uitwerking hebben op de beleving van de docenten en hun perceptie van het 
schoolklimaat. 
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Tot slot meten we participatie van docenten bij besluitvorming. Docentenparticipatie bij 
het nemen van beslissingen is zowel van belang voor de kwaliteit van het onderwijs als 
voor de onderlinge communicatie in de organisatie, het beleidsvoerend en lerend vermo-
gen van de onderwijsinstelling (zie Hannaway, 1993; Ingersoll, 1996; Rosenholtz, 1989; 
Marks & Louis, 1999). Ook neemt de kans op spanning af  in de organisatie als docenten 
voldoende ruimte hebben om mee te denken en te beslissen over onderwijsinhoudelijke 
zaken, zoals de selectie van deelnemers, het blijven en overplaatsen van deelnemers of  
over de socialisatie en het gedrag van deelnemers (Ingersoll, 1996). 

Ingerssoll (1996) vestigt hiermee de aandacht op onderlinge betrokkenheid, ervaren onder-
steuning binnen de onderwijsinstellingen en participatie in besluitvorming als indicatoren 
voor de kwaliteit van de onderwijsinstelling. Vanuit dit perspectief  meten we het school- 
klimaat en vergelijken we de ervaringen van docenten binnen de bekostigde en de niet-
bekostigde onderwijsinstellingen. Aan de hand van de volgende subvragen gaan we na 
in hoeverre de docenten in de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen in 
de sectoren waarbinnen we het onderzoek uitvoeren verschillen in hun perceptie van het 
schoolklimaat.

3a.  In welke mate varieert de docentenperceptie van het schoolklimaat naar de institutionele aard  
van de onderwijsinstelling?

3b.  In welke mate varieert de docentenperceptie van het schoolklimaat naar de sector waarbinnen  
docenten werkzaam zijn?

4.4 Middenmanagers
Om zicht te krijgen op het organisatiegedrag van managers, richten we ons op de midden-
managers. Middenmanagers staan aan het hoofd van de onderwijssectoren binnen het mid-
delbaar beroepsonderwijs. Zij hebben leidinggevende taken binnen de sector en hebben 
in de totale organisatie een positie tussen het topmanagers en de onderwijscoördinatoren. 
Mintzberg (1983) omschrijft het tot stand brengen van een verbinding tussen de werkvloer 
en de top van de organisatie als één van de voornaamste taken van middenmanagers. De 
middenmanager als ‘linking pin’ (Likert, 1961) is de traditionele visie op middenmanagers 
passend binnen een organisatie die top down aangestuurd wordt (Balogun, 2003). Gleeson 
en Shain (1999) omschrijven de rol van middenmanagers iets scherper door te stellen dat 
zij fungeren als een ideologische buffer tussen de top en de werkvloer. Deze buffer blijkt 
zowel positief  als negatief  gezien te kunnen worden. Bij het doorvoeren van hervorming-
en blijken middenmanagers een sleutelpositie te hebben door hun positie in de organisatie 
en de taken die zij uitvoeren (Balogun, 2003). 

Voor de middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen geldt dat zij over het 
algemeen binnen een kleinere organisatie werken dan de middenmanagers in de bekostigde 
onderwijsinstellingen. Middenmanagers in beide typen onderwijsinstellingen hebben echter 
gemeen dat zij eindverantwoordelijk zijn voor een aantal opleidingen binnen één en soms 
meerdere sectoren. In deze studie meten we het organisatiegedrag van de middenmanagers 
aan de hand van: opvattingen over onderwijs binnen de onderwijsinstelling, mate en type 
van ondernemendheid en het stakeholdercontact.
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4.4.1 Opvattingen over onderwijs binnen de onderwijsinstellingen
Van onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs wordt verwacht dat zij 
invulling geven aan de sociaaleconomische oriëntatie en een oriëntatie op het sociaal cultu-
reel leven (§1.6). Het is de vraag of  en op welke manier aan beide doelstellingen invulling 
gegeven wordt binnen de onderwijsinstellingen. Waslander (1999) beschrijft dat onderwijs 
verschillende opbrengsten heeft zodat inzicht in de definiëring van de opbrengsten ook 
inzicht geeft in de opvattingen die iemand heeft over onderwijs. Opvattingen over onder-
wijs kunnen betrekking hebben op de leerstof, pedagogische begeleiding en communicatie 
binnen de onderwijsinstelling. De verwachting ten aanzien van onderwijsinstellingen is dat 
naarmate zij zich meer ondernemend opstellen, zij ook sterker zullen hechten aan presta-
ties. Een sterkere interesse voor examenresultaten vloeit, zo is de verwachting, voort uit de 
toegenomen aandacht die er binnen het onderwijs is voor benchmarking, kwaliteitskaarten 
en concurrentie tussen scholen. Het onderscheiden van prestaties en processen sluit aan 
bij een meer algemeen onderscheid dat De Bruijn (2001) maakt op basis van studie naar 
prestatiemeting in de publieke en private sector. De Bruijn (2001) constateert dat bin-
nen publieke instellingen een grotere interesse bestaat voor het proces terwijl binnen 
meer commerciële organisaties het accent sterker ligt op meetbare uitkomsten en presta-
ties. In het verlengde van het onderscheid dat we bij docenten hanteren tussen mens- en 
taakgerichte opvattingen onderscheiden we ook hier, in een iets andere invulling, mens- en 
taakgerichte opvattingen. Om zicht te krijgen op de mate waarin deze beide opvattingen 
vorm krijgen binnen de onderwijsinstellingen en om de middenmanagers in de beide 
typen onderwijsinstellingen met elkaar te kunnen vergelijken hebben we de volgende twee 
subvragen opgesteld. 

4a.  In welke mate verschillen de onderwijsdoelen en opvattingen over onderwijs die nagestreefd worden 
naar de institutionele context van de onderwijsinstelling? 

4b.  In welke mate verschillen de onderwijsdoelen en opvattingen over onderwijs die nagestreefd worden 
naar de sector waarbinnen de middenmanagers werkzaam zijn? 

4.4.2 Ondernemendheid
De keuze om de mate van ondernemendheid van onderwijsinstellingen in deze studie 
te meten houdt direct verband met de wijziging in aansturing vanuit de overheid. Met 
het aansturen op de ontwikkeling van een zelfregulerend stelsel heeft de overheid 
ondernemendheid van docenten en managers binnen de onderwijsinstellingen willen 
stimuleren (Min. OCenW, 1999). Ondernemendheid wordt, zoals onder meer blijkt uit de 
overzichten van Jacobs en Lane (§ 2.2), vaak gezien als een vorm van gedrag dat behoort 
bij de private sector. Het type ondernemendheid waar Jacobs (1992) naar verwijst is gericht 
op het maken van winst om het voortbestaan van de organisatie veilig te stellen. Dit is een 
andere vorm van ondernemendheid dan het maatschappelijk ondernemerschap zoals van 
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onder meer onderwijsinstellingen wordt verwacht (§ 1.7).33 Maatschappelijke onder- 
nemingen hebben een maatschappelijke taak te vervullen die vaak een meervoudig  
karakter heeft. In het vervullen van deze taak wordt van organisaties gevraagd zo 
doelmatig mogelijk de beschikbare middelen in te zetten en kwalitatief  hoogwaardige 
diensten te leveren die aansluiten bij behoeften en wensen van mensen (SER, 2005). In de 
context van deze studie waarin we de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen met elkaar vergelijken is inzicht in de mate en vorm van ondernemendheid in het 
gedrag van middenmanagers in beide typen onderwijsinstellingen van belang. De beide 
vormen van ondernemerschap werken we verder uit en meten we aan de hand van een 
aantal variabelen. De meest genoemde kenmerken van ondernemerschap zijn: innovatie, 
het niet mijden van risico’s en proactief  handelen (Morris, Coombes & Schindehutte, 
2007). Over het meten van maatschappelijk ondernemerschap is minder bekend en ook 
wordt getwijfeld aan de theorie die ten grondslag ligt aan het meten van maatschap-
pelijk ondernemerschap (Morris, Coombes & Schindehutte, 2007). In beschrijvingen van 
maatschappelijk ondernemerschap staat keer op keer de maatschappelijke taak centraal. Dit 
geldt ook voor doelgerichtheid in het handelen van leidinggevenden, iets tot stand willen 
brengen, responsief  zijn en het oog hebben voor de maatschappelijke omgeving (zie SER, 
2005; Morris, Coombes & Schindehutte, 2007; Sullivan Mort, Weerawarda & Carnegie, 
2003). Het opnemen van variabelen die naar aspecten van beide typen ondernemerschap 
verwijzen helpt om zicht te krijgen op de invulling die middenmanagers in onderwijsin-
stellingen geven aan ondernemendheid. Het meten van de mate waarin middenmanagers 
vormgeven aan de verschillende vormen van ondernemendheid geeft antwoord op de 
vraag of  middenmanagers in de beide typen onderwijsinstellingen in de sectoren waarin 
we ons onderzoek uitvoeren van elkaar verschillen. Ook laat opname en meting van de 
variabelen zien of  middenmanagers een onderscheid maken tussen de verschillende vor-
men van ondernemendheid die we in de literatuur aantreffen. We hebben de volgende 
twee subvragen geformuleerd: 

5a.  Varieert de mate waarin middenmanagers ondernemend zijn naar de institutionele context van  
de onderwijsinstelling? 

5b.  Varieert de mate waarin middenmanagers ondernemend zijn naar de sector waarbinnen de  
middenmanagers werkzaam zijn? 

33 De term maatschappelijk ondernemerschap wordt zowel gebruikt voor commerciële organisaties die 
maatschappelijke activiteiten ontplooien als voor non-profit organisaties die een maatschappelijke opdracht 
vervullen (zie De Waal, 2000). We richten ons in deze studie op de tweede vorm van maatschappelijk ondernem-
erschap.
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4.4.3 ‘Stakeholder’contact 
Van onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs wordt gevraagd dat zij oog 
hebben voor stakeholders (belanghebbende partijen) in hun omgeving. Gevoeligheid voor 
de externe omgeving is van belang voor de onderwijsinstelling om te weten welke eisen 
en wensen er leven ten aanzien van de onderwijsinstelling. Keuning en Eppink (1996) 
beschrijven dat de wijze waarop een organisatie de omgeving waarneemt en interpreteert 
vooral afhankelijk is van de (perceptie) van het management van de organisatie. Vanuit 
deze constatering is het belangrijk om vast te leggen wie er door de middenmanager als 
stakeholders beschouwd worden. Onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonder-
wijs operen in een tamelijk complexe omgeving. De instanties, organisaties en bedrijven 
hebben niet dezelfde opvattingen over de prestaties die de onderwijsinstelling moet leveren 
(Hooge, Van Wieringen & Verheyden, 2002). Bovendien hebben de verschillende actoren 
verschillende methoden om wensen en ideeën kenbaar te maken. Niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen lijken van oudsher gewend te zijn aan het consulteren van stakeholders en 
het oog hebben voor de verschillende belanghebbenden. De bekostigde onderwijsinstel-
lingen zijn hier minder aan gewend. Zij waren als klassieke taakorganisaties (Simon, 1989) 
met name gericht op de overheid. Echter, als gevolg van de opname van de bekostigde en 
de niet-bekostigde onderwijsinstellingen in hetzelfde wettelijke kader is de omgeving van 
beide typen onderwijsinstellingen in toenemende mate gelijk geworden. Hooge, De Vijlder 
en Van der Sluis (2004) onderscheidden twee redenen voor ROC’s om contact te onder-
houden met stakeholders. De eerste reden refereert aan de maatschappelijke taak van een 
ROC. De tweede reden verwijst naar het eigen commerciële belang van de onderwijs-  
instelling. Het is de vraag voor welke stakeholders de middenmanagers oog hebben en of  
er vermenging plaatsvindt, zodat middenmanagers zowel oog hebben voor de nieuwe 
stakeholders als voor de stakeholders die zich van oudsher in de omgeving van de onder-
wijsinstelling bevonden. Om zicht te krijgen op het stakeholdercontact formuleren we de 
volgende subvraag:

6a.  Variëren de middenmanagers in het contact dat zij onderhouden met stakeholders naar de  
institutionele context van de onderwijsinstelling?

6b. Variëren de middenmanagers in het contact dat zij onderhouden met stakeholders naar de  
sector waarbinnen zij werkzaam zijn?
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4.5 Onderzoeksvragen en variabelenschema 
In deze paragraaf  schetsen we op basis van de hiervoor besproken theoretische noties 
over organisatiegedrag en de geformuleerde onderzoeksvragen het variabelenschema. 
Deze onderzoeksvragen die geformuleerd zijn in voorgaande theoretische noties zijn 
ook opgenomen in dit schema (zie figuur 4.1). Aan de linkerkant van figuur 4.1 staan de 
onafhankelijke variabelen; de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Aan 
de rechterkant staan de afhankelijke variabelen weergegeven. De variabelen die gemeten 
worden bij de middenmanagers zijn verbonden met lijnen en de variabelen die we meten 
bij docenten zijn aangegeven met een onderbroken lijn. De verticale pijl laat zien dat we in 
het onderzoek controleren voor achtergrondkenmerken en de tijdsbesteding van de mid-
denmanagers en de docenten (zie § 5.3.3). 

Achtergrondkenmerken en tijdsbesteding

Bekostigde
onderwijsinstellingen

Niet-bekostigde
onderwijsinstellingen

Identificatie
(vraag 2a & 2b)

Schoolklimaat
(vraag 3a & 3b)

Taakgerichte versus
mensgerichte opvattingen
over onderwijs
(vraag 1a & 1b, vraag 4a & 4b)

Ondernemendheid
(vraag 5a & 5b)

Stakeholdercontact
(vraag 6a & 6b)

Figuur 4.1  Variabelenschema
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Uit de vier lijnen die in figuur 4.1 naar de afhankelijke variabele ‘opvattingen over onder-
wijs’ lopen, blijkt een gedeeltelijke overlap in de variabelen die we op management- en op 
docentniveau meten. De operationalisatie van deze variabelen verschilt echter wel voor 
de middenmanagers en docenten (zie § 5.6 en 5.7). In figuur 4.1 is niet zichtbaar dat we 
de variabelen meten bij docenten en middenmanagers in drie branches (sectoren) in de 
onderwijsinstellingen (zie § 5.8). Op basis van de vijf  blokken met afhankelijke variabele in 
het variabelenschema komen we tot de volgende vijf  centrale onderzoeksvragen:

1.  In welke mate variëren opvattingen van docenten en middenmanagers naar de institutionele context 
van de onderwijsinstelling en de beroepssector?

2.  In welke mate varieert de identificatie die docenten ervaren naar de institutionele aard van de  
onderwijsinstellingen en de beroepssector?

3.  In welke mate varieert de docentenperceptie van het schoolklimaat naar de institutionele context van 
de onderwijsinstelling en de beroepssector?

4.  In welke mate varieert ondernemendheid van de middenmanagers naar de institutionele context van 
de onderwijsinstelling en de beroepssector?

5.  In welke mate varieert het contact dat middenmanagers onderhouden met stakeholders naar de  
institutionele context van de onderwijsinstelling en de beroepssector?

Aan de hand van deze onderzoeksvragen vergelijken we het organisatiegedrag van de 
middenmanagers en docenten in twee typen hybride onderwijsinstellingen. Beantwoording 
van de vragen maakt het mogelijk om zicht te krijgen op overeenkomsten en verschillen 
in aspecten van het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers in bekostigde en 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen in het bve-veld. Bovendien is meting van het organi-
satiegedrag van docenten en de midden-managers, zij het met enige voorzichtigheid, te 
gebruiken als indicator voor doorwerking van de in hoofdstuk 1 vastgestelde institutionele 
hybriditeit.





hoofdstuk
Onderzoeksontwerp,  

instrumentontwikkeling  
en dataverzameling

5
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5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksdesign besproken. We besteden aandacht aan het 
design, de deelstudies, de operationalisatie van de variabelen, de instrumentontwikkeling 
de constructie van de schalen en de dataverzameling. In paragraaf  5.2 lichten we de keuze 
voor het onderzoeksdesign toe. In paragraaf  5.3 volgt een toelichting op de operationali-
satie van de variabelen. Vervolgens wordt in paragraaf  5.4 de pilotstudie besproken. Het 
verslag over de constructie van de schalen staat in paragraaf  5.5. In de paragrafen 5.6. en 
5.7 presenteren we achtereenvolgens de schalen uit de docenten- en de managementvra-
genlijst. Vervolgens onderbouwen we in paragraaf  5.8 de keuze voor de drie onderwijs-
sectoren waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd. Over de dataverzameling voor het 
surveyonderzoek en de voorbereidende analyses rapporteren we in paragraaf  5.9.

5.2 Onderzoeksontwerp
Dit onderzoek bestaat uit vier deelstudies: een voorstudie, een pilotstudie, een surveyon-
derzoek en een kwalitatieve studie. Deze vier studies vormen een samenhangend geheel, 
maar hebben elk een eigen doelstelling, gewicht en status. Het zwaartepunt ligt bij het 
surveyonderzoek. De voorstudie en pilotstudie vormen samen de voorbereiding op het 
surveyonderzoek en de afsluitende kwalitatieve studie is een verfijning van het surveyon-
derzoek.

Van der Zwaan (1995) onderscheidt vier grondvormen van onderzoek: verkennen, be-
schrijven, verklaren en toetsen. Tussen deze vier grondvormen en de keuze voor verschil-
lende onderzoeksdesigns bestaat een natuurlijke verwantschap. Bij de keuze voor het 
onderzoeksdesign is het karakter van de onderzoeksvraag bepalend (Swanborn, 1987). 
De onderzoeksvraag in deze studie heeft een verkennend karakter. De theorievorming 
over het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers in de bekostigde en de niet-
bekostigde onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs is nog zeer beperkt. 
Bovendien is er tot op heden weinig bekend over het bestaan van verschillen in het 
organisatiegedrag van docenten en middenmanagers in het middelbaar beroepsonderwijs. 
Voordat de niet-bekostigde onderwijsinstellingen opgenomen werden in de WEB was er 
immers weinig aanleiding om het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers in 
de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen met elkaar te vergelijken. Om bij 
te dragen aan de verdere theorievorming is het meten van organisatiekenmerken of  vari-
abelen met name zinvol als naar samenhang, relaties en verbanden gezocht wordt (Van der 
Zwaan, 1995). Surveyonderzoek is een gebruikelijke manier om stelselmatig en effectief  
te werken aan theorievorming over het structureren en functioneren van organisaties. In 
surveyonderzoek werkt men met grote steekproeven om tot generaliseerbare uitspraken te 
kunnen komen. Het gaat in surveyonderzoek om het opsporen van samenhangen tussen 
organisatievariabelen, om deze verbanden vervolgens in een later stadium van theorievor-
ming aan een meer stringente toetsing te onderwerpen. Dit maakt dat surveyonderzoek 
een geschikte methode is voor het bestuderen van het organisatiegedrag van docenten en 
middenmanagers in het algemeen en voor het vergelijken van het organisatiegedrag van 
docenten en middenmanagers in de bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen in 
het bijzonder.
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Tijdens de oriënterende voorstudie is op basis van literatuurstudie een conceptueel model 
opgesteld en zijn concepten gedefinieerd (zie § 3.4 en hfdst. 4). In de oriënterende fase 
hebben we zeven interviews afgenomen met onderwijsinspecteurs, docenten, belangenver-
tegenwoordigers van de onderwijsinstellingen en een onderzoeker om zicht te krijgen op 
het organisatiegedrag van bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen binnen het 
bve-veld. Deze gesprekken vormen in combinatie met de literatuurstudie de onderbou-
wing van de variabelenkeuze en het ontwikkelde conceptuele model. 

De pilotstudie was een verkenning in het veld maar diende vooral om de bruikbaarheid 
van de ontwikkelde meetinstrumenten te testen voor afname tijdens het surveyonderzoek. 

In het surveyonderzoek hebben we op basis van de in de pilotstudie ontwikkelde vragen-
lijsten voor docenten en middenmanagers binnen de bekostigde en niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen objectiveerbare gegevens verzameld.

In de kwalitatieve studie, de zogenaamde member check, hebben we de uitkomsten van 
het surveyonderzoek aan een aantal docenten en middenmanagers voorgelegd. We hebben 
hen gevraagd of  de uitkomsten van de studie en de gevonden verbanden van toepassing 
zijn op de onderwijsinstelling waarbinnen zij werkzaam zijn. De member check verhoogt 
de interne validiteit van de studie en helpt bovendien bij de interpretatie van de resultaten 
uit het surveyonderzoek (zie hfdst. 7). In overzicht 5.1 staan de deelstudies en de opbreng-
sten van elk van de deelstudies weergegeven. 

5.3  De instrumentontwikkeling 
Ten tijde van het vooronderzoek bleken er geen bruikbare instrumenten voorhanden te 
zijn om de variabelen te kunnen meten in de bekostigde en niet-bekostigde onderwijsin-
stellingen in het bve-veld. Bij het construeren van de instrumenten hebben we wel gebruik 
kunnen maken van onderdelen van een aantal bestaande gevalideerde vragenlijsten. In het 
vervolg van deze paragraaf  bespreken we respectievelijk de ontwikkeling van de docenten-
vragenlijst en de managementvragenlijst.

 
Overzicht 5.1 Opbrengsten van de vier deelstudies

Fase ´Opbrengst´

1. Voorstudie Theoretisch kader
Conceptueel model

2. Pilotstudie Meetinstrument

3. Surveyonderzoek Objectiveerbare gegevens

4. Member check Illustratie en verfijning van onderzoeksresultaten uit het surveyonderzoek
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5.3.1 De docentenvragenlijst
De items in de vragenlijst om de opvattingen over onderwijs te meten bij docenten zijn 
gebaseerd op de vragenlijst van Denessen (1999). Met deze vragenlijst ontwikkelde Denes-
sen een instrument bestaande uit zes variabelen om docenten met een leerstofgerichte en 
een leerlinggerichte houding te kunnen onderscheiden. Aan deze indeling ligt de discussie 
over de beroepsgerichte functie van het onderwijs en de emancipatorische vormingsdoelen 
van het onderwijs ten grondslag (Van der Kley & Felling, 1989). Om de vragenlijst van 
Denessen geschikt te maken voor meting in het middelbaar beroepsonderwijs hebben 
we de formulering van de items aangepast en hebben we acht schalen ontwikkeld om 
een onderscheid te kunnen maken tussen docenten met een leerstofgerichte opvatting en 
docenten met een leerlinggerichte opvatting. Gezien de aanpassingen in de vragenlijsten 
en de toevoeging van twee variabelen gebruiken we in deze studie voor de leerstofgerichte 
opvatting in het vervolg de term ‘taakgerichte opvatting’ en voor de leerlinggerichte opvat-
ting de term, ‘mensgerichte opvatting’. De vier schalen die we gebruiken om mensgerichte 
opvatting van docenten te meten, zijn: ‘kritisch burgerschap’, ‘voortgang in het leerproces’, 
‘participatieve didactiek’ en ‘privé-situatie van de deelnemers’. De ‘taakgerichte opvat-
tingen’ van een docent worden gemeten met de schalen: ‘afronding van de opleiding’, 
‘planmatig doceren’, ‘praktijkgerichtheid in onderwijs’ en ‘gerichtheid op prestaties en 
resultaten’.

Om de identificatie van docenten te kunnen meten, hebben we gebruik gemaakt van de 
vragenlijst van Ellemers, De Gilder en Van den Heuvel (1998). Zij onderscheiden gericht-
heid op de eigen carrière, de organisatie, en het team waarbinnen een werknemer func-
tioneert. Aan de items die identificatie met de totale organisatie meten, voegen we twee 
items toe. Namelijk een item uit de vragenlijst van Meyer en Allen (1993) en een nieuw 
geformuleerd item om te achterhalen of  de docent zich op zijn plaats voelt in de onder-
wijsinstelling. In de schaal waarin identificatie met het team gemeten wordt, is een item 
uit de vragenlijst van Dusschooten-De Maat (2004) toegevoegd. In aanvulling op deze 
drie schalen hebben we in de vragenlijst een vierde schaal opgenomen om vast te kunnen 
stellen in hoeverre docenten zich identificeren met het docentschap. De items in deze 
schaal zijn afkomstig uit een vragenlijst die is ontwikkeld door Van Dick en Wagner (2002). 
Alle items in deze vier schalen om de identificatie van docenten te kunnen meten zijn uit 
het Engels vertaald.

De docentenperceptie van het schoolklimaat meten we in de vragenlijst met drie vari-
abelen: ‘onderlinge betrokkenheid van docenten’, ‘ondersteuning van het management’ 
en ‘participatie van docenten in besluitvorming’. De items in de vragenlijst zijn geba-
seerd op de vragenlijst die Karsten, Koning en Van Schooten (2005) ontwikkelden. In 
het meten van onderlinge betrokkenheid van docenten is een item uit de vragenlijst van 
Dusschooten-De Maat (2004) opgenomen. 
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5.3.2 De managementvragenlijst
Ook in de vragenlijst voor middenmanagers hebben we de vragenlijst van Denessen (1999) 
gebruikt om opvattingen ten aanzien van onderwijs te meten. In de formulering van de 
items zijn we in sterke mate afgeweken van de oorspronkelijke vragenlijst, die bedoeld was 
voor docenten in het voorgezet onderwijs. Om aan te sluiten bij het taalgebruik van  
managers hebben we gekozen om de items te formuleren in meervoudsvorm. In dit deel 
van de vragenlijst waarin opvattingen over onderwijs worden gemeten, hebben we ook 
enkele items uit de vragenlijsten van Dusschooten-De Maat (2004) en Houtveen, Voogt, 
Van der Vegt en Van de Grift (1996) opgenomen. Deze schalen zijn ontwikkeld om zicht 
te krijgen op de mate waarin middenmanagers een mensgerichte opvatting hebben en de 
mate waarin zij een taakgerichte opvatting hebben. Daarom hebben we ook hier de ter- 
men leerlinggericht en leerstofgericht vervangen door respectievelijk mensgericht en taak-
gericht. De mate waarin managers een mensgerichte opvatting hebben, stellen we vast op 
basis van scores op de volgende schalen: ‘voorbereiden op maatschappelijk functioneren’, 
‘brede toegankelijkheid van de onderwijsinstelling’ en ‘rekening houden met de privé- 
situatie van deelnemers’. De mate waarin er sprake is van een taakgerichte houding wordt 
vastgesteld aan de hand van resultaten op de volgende schalen: ‘focus op prestaties en 
resultaten’, ‘loopbaan van deelnemers’, ‘monitoren van de loopbaan’ en ‘examenresultaten 
als indicator voor kwaliteit’. Het concept ondernemendheid meten we met behulp van de 
volgende variabelen: ‘doelgerichtheid binnen de opleiding’, ‘innovatiemoeheid’, ‘verwachte 
innovativiteit van docenten’, ‘responsiviteit van de opleiding’, ‘risicovermijding’, ‘actieve 
klantgerichtheid’, ‘concurrentiebewustzijn’ en ‘gevoeligheid voor de maatschappelijke 
omgeving’. Om de mate van doelgerichtheid binnen de opleiding vast te kunnen stellen, 
hebben we een schaal ontwikkeld op basis van items uit de vragenlijst die Maslowski 
(2001) en Krüger (1994) ontwikkelden. Aan de items uit deze twee vragenlijsten hebben 
we drie items toegevoegd die laten zien in hoeverre gebruik gemaakt wordt van evaluaties 
om doelstellingen te bereiken. Voor de constructie van schalen om de innovatiemoe-
heid, de mate waarin een innovatieve houding van docenten verwacht wordt en de mate 
waarin de opleiding responsief  is, zijn gebaseerd op vragenlijsten van Maslowski (2001) en 

 
Overzicht 5.2 Instrumenten voor de constructie van de docentenvragenlijst

Concept Herkomst Variabelen/schalen

Opvattingen over 
onderwijs

Denessen (1999) Kritisch burgerschap;
Voortgang in het leerproces;
Participatieve didactiek;
Privé-situatie van de deelnemers.

Afronding van de opleiding;
Planmatig doceren;
Praktijkgerichtheid in onderwijs;
Gerichtheid op prestaties en resultaten.

Identificatie Ellemers, De Gilder en Van den Heuvel (1998);
Van Dick en Wagner (2002);
Dusschooten-De Maat (2004);
Meyer en Allen (1993).

Carrièregerichte identificatie; 
Organisatiegerichte identificatie; 
Teamgerichte identificatie;
Beroepsgerichte identificatie. 

Schoolklimaat Karsten, Koning, en Van Schooten (2005);
Dusschooten-De Maat (2004).

Onderlinge betrokkenheid van docenten;
Ondersteuning vanuit het management;
Participatie bij besluitvorming.
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Houtveen, Voogt, Van der Vegt en Van de Grift (1996). Deze beide vragenlijsten zijn ont-
wikkeld om de organisatiecultuur binnen scholen te meten. Uit deze vragenlijsten hebben 
we items over innovatie geselecteerd en getransformeerd zodat ze bruikbaar werden voor 
onderzoek in het bve-veld. Om inzicht te krijgen in de mate waarin risico’s genomen of  
juist vermeden worden in de bedrijfsvoering, is in de vragenlijst de schaal ‘niet risico-
mijdend’ opgenomen. Deze schaal is gebaseerd op de vragenlijst van Jaworski en Kohli 
(1993). Omdat de items in hun vragenlijst bedoeld zijn voor afname bij het topmanage-
ment van een organisatie was het nodig de items te transformeren naar het middenmana-
gent. De items die gebruikt zijn om ‘Actieve klantgerichtheid’ te meten, zijn ontleend aan 
de vragenlijst van Harrison-Walker (2001). Met deze vragenlijst meten zij de mate waarin 
informatie over klanten en concurrenten verzameld wordt en in hoeverre deze informatie 
het handelen van de organisatie beïnvloedt. Een aantal items uit deze vragenlijst hebben 
we omgezet om ze bruikbaar te maken voor meting binnen de onderwijssetting. In aan-
vulling hierop hebben we een aantal items uit de vragenlijst van Boerman (1998) gebruikt. 
Hij ontwikkelde een schaal om vast te stellen in hoeverre onderwijsinstellingen hun hande-
len en presteren evalueren met externe actoren. Door deze items samen te voegen ontstaat 
een schaal die zicht geeft op de mate waarin er binnen de school een actieve klantgerichte 
houding heerst. 

Om het ‘concurrentiebewustzijn’ binnen de opleiding vast te kunnen stellen, hebben we 
gebruik gemaakt van de vragenlijst van Harrison-Walker (2001). Voor deze schaal zijn de 
items die meten in hoeverre er zicht is op het handelen van de concurrenten uit de vragen-
lijst van Harrison-Walker (2001) geselecteerd en vertaald. 

Tot slot hebben we de schaal ‘gevoeligheid voor de maatschappelijke omgeving’ ont-
wikkeld. Bij de constructie van deze schaal hebben we gebruik gemaakt van de vragenlijst 
van Harrison-Walker. In deze vragenlijst komt een schaal voor waarin het gebruik van 
informatie over concurrenten wordt gemeten. Deze items hebben we omgebogen naar het 
gebruik van informatie uit de maatschappelijke omgeving van de onderwijsinstelling. 

 
Overzicht 5.3 Instrumenten voor de constructie van de managementvragenlijst

Concept Herkomst Variabelen

Opvattingen over 
onderwijs

Denessen (1999);
Dusschooten-De Maat (2004);
Houtveen, Voogt, Van 
der Vegt en Van de Grift (1996).

Voorbereiden op maatschappelijk functioneren;
Brede toegankelijkheid van de 
onderwijsinstelling; Rekening houden met de 
privé-situatie van deelnemers.

Focus op prestaties en resultaten; 
Loopbaan van de deelnemers;
Monitoren van de loopbaan; 
Examenresultaten als indicator van kwaliteit.

Ondernemendheid Houtveen, Voogt, Van der 
Vegt en Van de Grift (1996);
Krüger (1994);
Maslowski (2001); 
Jaworski en Kohli (1993);
Harrison-Walker (2001);
Boerman (1998).

Doelgerichtheid binnen de opleiding; 
Niet innovatiemoe; 
Innovatieve docenten; 
Responsiviteit van de opleiding; 
Niet risicomijdend; 
Actieve klantgerichtheid; 
Concurrentiebewustzijn; 
Gevoeligheid voor de maatschappelijke 
omgeving.
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Om na te gaan in welke mate middenmanagers met stakeholders in gesprek zijn over de 
kwaliteit van de opleiding, gebruiken we de indeling die Hooge, De Vijlder en Van der 
Sluis (2004) ontwikkelden om de oordeelsvorming over de kwaliteit van de opleiding vast 
te stellen. Stakeholders die in het onderzoek van Hooge, De Vijlder en Van der Sluis door 
minimaal 35% van de respondenten genoemd werden, hebben wij in onze vragenlijsten 
opgenomen. 

5.3.3 Achtergrondkenmerken van docenten en middenmanagers
Van de middenmanagers en de docenten hebben we in de vragenlijsten de volgende 
achtergrondvariabelen opgenomen: leeftijd, geslacht, het aantal jaren dat men in dienst is 
bij de onderwijsinstelling, het type aanstelling, het aantal uren dat men wekelijks werkt, de 
formele aanstelling als percentage van een fulltime equivalent, de onderwijssector waarbin-
nen men werkzaam is en de tijd die men per week besteedt aan lesgeven. Aan de midden-
managers is aanvullend gevraagd naar hun functieomschrijving, of  zij als docent gewerkt 
hebben, de taken die zij in hun portefeuille hebben en de drie taken die het grootste deel 
van hun tijd in beslag nemen. 

5.3.4 De formulering van de items
De items over opvattingen over onderwijs zijn aan de respondenten als stellingen ge-  
presenteerd. Tijdens het invullen van de vragenlijst konden de respondenten in een 
vierpuntsschaal aangeven in hoeverre zij het eens waren met de stellingen. De stellingen in 
de docentenvragenlijst hebben betrekking op het handelen van de docenten (‘Ik moedig 
deelnemers aan om samen te werken’). De stellingen in de managementvragenlijst ver-
wijzen naar het gedrag de onderwijsinstelling (‘Wij zetten ons als onderwijsinstelling in om 
toegankelijk te zijn voor alle soorten deelnemers’). Ook de items in de docentenvragenlijst 
die verwijzen naar de identificatie van docenten zijn geformuleerd als stellingen. In het 
laatste deel van de docentenvragenlijst staan de items over het klimaat binnen de afdeling 
waar de docenten werken. Hier hebben we de docenten gevraagd om om aan te geven in 
hoeverre de situatie zoals geschetst in de stelling volgens docenten overeenkomt met de   
situatie binnen hun eigen afdeling.

Om ondernemendheid in het gedrag van de middenmanagers vast te kunnen stellen, 
hebben we de middenmanagers gevraagd aan te geven in hoeverre de beschreven situatie 
of  handelswijze overeenkomt met de situatie binnen de eigen opleiding. of  onderwijs- 
instelling.

Als een situatie of  stelling niet van toepassing was op de respondent of  op de onderwijs-
instelling, konden respondenten dit in de vragenlijst aangeven. Het toevoegen van deze 
antwoordcategorie is gebaseerd op inhoudelijke overwegingen en maakt het mogelijk om 
eventuele verschillen tussen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen op te 
sporen. 
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5.4 De pilotstudie 
Alvorens de meetinstrumenten in het surveyonderzoek te gebruiken, hebben we de be-
trouwbaarheid en validiteit van de vragenlijsten vastgesteld. In een at random geselecteerd 
ROC zijn 72 docenten vragenlijsten en 18 vragenlijsten voor opleidingsdirecteuren en hun 
vervangers uitgezet. Vanuit het ROC hebben 31 docenten en 11 middenmanagers hun vra-
genlijsten geretourneerd. Omdat de respons van de managementvragenlijst onvoldoende 
groot is om de bruikbaarheid van de managementvragenlijsten vast te kunnen stellen, 
hebben we middenmanagers, plaatsvervangers van de middenmanagers en midden- 
managers in opleiding in een tweede ROC benaderd voor deelname aan de pilotstudie. 
Vanuit dit tweede ROC ontvingen we van 40 middenmanagers een ingevulde vragenlijst. 
Hiermee komt het totaal aan respondenten op 51, dit is voldoende om de betrouwbaar-
heid en validiteit van de vragenlijsten vast te stellen. 

Om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van de vragenlijsten in de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen hebben we een aantal van deze onderwijsinstellingen benaderd. Aan 
de hand van het CREBO-register zijn vijf  niet-bekostigde onderwijsinstellingen geselec-
teerd die we voor het surveyonderzoek niet zouden benaderen. In de vijf  benaderde 
onderwijsinstellingen was er slechts één manager bereid mee te werken aan de pilotstudie. 
De andere managers lieten weten hiertoe niet bereid te zijn. Het faillissement van de oplei-
ding was voor een manager reden niet mee te werken aan de pilotstudie, voor een andere 
manager was de slapende registratie de reden van medewerking af  te zien. Van de zeven 
uitgezette docentenvragenlijsten zijn er twee ingevuld geretourneerd. 

5.5  Schaalconstructie 
Voor alle items is gecontroleerd of  zij een geschikte normaalverdeling hebben om opge-
nomen te kunnen worden in lineaire analyses. Een aantal items bleek geen geschikte nor-
maalverdeling te hebben, de items waarvoor dit geldt zijn uitgesloten van verdere analy-
ses. Om na te gaan of  de afzonderlijke items onderdeel zijn in schalen die een indicatie 
vormen van de variabelen is het noodzakelijk te beoordelen in hoeverre de afzonderlijke 
items hetzelfde meten. Om de interne consistentie van de schalen vast te stellen hebben 
we Cronbach’s alpha berekend. Cronbach’s alpha geeft aan in hoeverre alle items hetzelfde 
meten (De Heus, Van der Leeden en Gazendam, 1995). Een tweede manier om de homo-
geniteit van de schalen te bepalen, is door de item-totaalcorrelatie te berekenen. Voor elk 
item is dit de correlatie van elk item met de som van de correlaties van alle items behalve 
zichzelf. Deze waarde moet op zijn minst positief  zijn. Items met een hoge item-totaal-
correlatie meten hetzelfde als de totale schaal.  Om te controleren of  elke geconstrueerde 
schaal één dimensie weergeeft en dus homogeen is, hebben we principale componenten 
analyses uitgevoerd (PCA). In deze analyse is gekeken of  de eerste ongeroteerde compo-
nent relatief  veel variantie verklaart ten opzichte van de overige componenten. Er moet 
sprake zijn van een duidelijk omslagpunt in de grootte van de eigenwaarde van de com-
ponenten. De items met een componentlading kleiner dan .30 op de eerste ongeroteerde 
component worden verwijderd.
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Uit de uitgevoerde analyses bleek dat de meeste schalen betrouwbaar en valide waren. Op 
basis van berekening van Cronbach’s alpha, bestudering van de item-totaalcorrelaties en 
de uitkomsten van de principale componenten analyses, zijn de vragenlijsten aangepast 
voor verder gebruik in het surveyonderzoek. We hebben een aantal items verwijderd uit 
de schalen en enkele items toegevoegd. Tot slot hebben we in enkele items de formulering 
gewijzigd. 

5.6  De docentenvragenlijst
Na afname van de vragenlijsten in het surveyonderzoek was het noodzakelijk nogmaals de 
bruikbaarheid van de meetinstrumenten te toetsen. De in de pilotstudie gevolgde proce-
dure om zicht te krijgen op de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst hebben 
we daarom herhaald. Op basis van de uitgevoerde berekeningen hebben we de definitieve 
schalen vastgesteld. Deze schalen geven we hier weer. Bij elk item staat de item-totaalcor-
relatie vermeld en per schaal zijn Cronbach’s alpha, de verklaarde variantie en de eigen-
waarde van de eerste component weergegeven. Ook staat bij elke schaal of  we items uit de 
vragenlijst hebben verwijderd.

Opvatting over onderwijs 

De eerste acht schalen zijn geconstrueerd op basis van de twee eerder genoemde hoofd-
schalen die Denessen (1999) ontwikkelde om een leerlinggerichte opvatting en een leer-
stofgerichte opvatting bij docenten te kunnen onderscheiden. Beide hoofdschalen bevatten 
in het werk van Denessen drie subschalen. Voor deze studie hebben we de door Denessen 
ontwikkelde schalen vertaald en met twee schalen uitgebreid voor gebruik in het bve-veld. 

De schaal ‘kritisch burgerschap’ bevat zes items, na verwijdering van één item (DT25 Ik 
spoor deelnemers aan hun vrije tijd zinvol te besteden). Dit item bleek op inhoudelijke 
gronden onvoldoende te passen binnen de schaal. Berekening van Cronbach’s alpha beves-
tigde dit. Alle zes de items hebben betrekking op de mate waarin de docent georiënteerd 
is op het overdragen van waarden en vaardigheden die verband houden met het functio-
neren van deelnemers in de samenleving in bredere zin. De PCA bevestigt dat we te maken 
hebben met één component die 45.6% van de variantie verklaart en een eigenwaarde heeft 
van 2.74.

 
1. ‘Kritisch burgerschap’ Cronbach’s α .7564; N = 699

DT01 Ik leer deelnemers zelf verantwoordelijkheid te nemen bij het uitvoeren van opdrachten. .35

DT06 Ik probeer deelnemers burgerschapscompetenties bij te brengen. .51

DT11 Ik leer deelnemers rekening te houden met anderen. .58

DT14 Naast de inhoud van mijn vak, probeer ik deelnemers waarden en normen over te dragen. .55

DT17 Ik leer deelnemers omgaan met kritiek op hun werk. .51

DT22 Ik stimuleer deelnemers zich kritisch op te stellen. .50



Beroepsonderwijs tussen Publiek en Privaat

72

Deze tweede schaal meet de mate waarin docenten aandacht besteden aan het leerproces 
en de ontwikkeling van deelnemers en bevat zes items. De PCA laat zien dat er één di-
mensie schuilgaat onder deze items die 45% van de variantie verklaart en een eigenwaarde 
heeft van 2.70.

Deze schaal meet de mate waarin de docent deelnemers inspraak geeft in de les. Deze 
schaal bevat vijf  items. De PCA levert één factor die 56.6% van de variantie verklaart en 
een eigen waarde heeft van 2.83.

Deze schaal meet in hoeverre de docent praktijksituaties in zijn lessen brengt. Dit is één 
van de twee schalen die we zelf  ontwikkelden in aanvulling op de indeling van Denessen 
om aan te sluiten bij de aard van het beroepsonderwijs. De schaal bevat vier items, maar de 
oorspronkelijk schaal in de vragenlijst telde vijf  items. Verwijdering van het volgende item 
(DT 36 Ik bezoek bedrijven om het onderwijs zo actueel mogelijk te houden), was zowel 
inhoudelijk als statistisch gezien noodzakelijk. De inhoud van het item sluit onvoldoende 
aan bij de andere items. Vermoedelijk komt dit omdat het item een situatie buiten het 
klaslokaal beschrijft en meer van een docent vraagt dan het simuleren van praktijksituaties 

 
2. ‘Voortgang in het leerproces’ Cronbach’s α .7477; N = 699

DT34 Ik moedig deelnemers aan om samen te werken. .56

DT18 Ik daag leerlingen uit zelfstandig te denken en te werken. .55

DT39 Ik maak deelnemers duidelijk dat er buiten de onderwijsinstelling veel te leren valt. .42

DT23 Ik houd de ontwikkelingen die deelnemers doormaken bij. .40

DT29 Ik stimuleer deelnemers hun creativiteit te gebruiken. .49

DT13 Ik laat deelnemers reflecteren op hun handelen. .52

 
3. ‘Participatieve didactiek’ Cronbach’s α .8075; N = 684

DT04 Ik bied deelnemers ruimte mee te denken over de invulling van de les. .63

DT08 Over werkvormen tijdens de les mogen deelnemers meebeslissen. .65

DT12 Ik houd in de invulling van de lessen rekening met wensen en belangen van deelnemers. .52

DT20 Ik vraag deelnemers hun wensen over de te behandelen stof kenbaar te maken. .59

DT32 Ik laat deelnemers meebeslissen over de keuze van de leerstof. .58

 
4. ‘Praktijkgerichtheid in onderwijs’ Cronbach’s α .8160; N = 697

DT21 Ik stimuleer zoveel mogelijk praktijksituaties tijdens het onderwijs. .67

DT07 Praktijksituaties vormen de kern van mijn onderwijs. .69

DT05 Ik stem mijn onderwijs af op praktijksituaties die ik in het veld zie. .65

DT38 In mijn lessen volg ik ontwikkelingen uit de beroepspraktijk op de voet. .53
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en het afstemmen van het onderwijs op de praktijk. Door item DT38 te verwijderen zou 
Cronbach’s alpha stijgen naar .8141. Omdat opname van dit item inhoudelijk van belang is, 
hebben we besloten dit item toch op te nemen in de schaal. Bovendien levert de PCA één 
component die 64.6% van de variantie verklaart en een eigenwaarde van 2.59 heeft.

De schaal ‘afronding van de opleiding’ bevat vier items en meet in hoeverre de docent 
deelnemers aanspoort hun opleiding af  te ronden. Uit de oorspronkelijke schaalindeling 
moest één item verwijderd worden (DT27 Ik span me in om de kansen voor deelnemers 
op de arbeidsmarkt te vergroten). Dit item beschrijft een grotere inspanning van docenten 
om deelnemers bewust te maken van hun loopbaanperspectieven en de noodzaak om hun 
opleiding af  te ronden dan de overige items in de schaal beschreven wordt. Verwijdering 
van dit item vertoont overeenkomst met de verwijdering van het item in schaal vier. Ook 
daar was verwijdering noodzakelijk van het item dat zwaarder aangezet was en intensiever 
handelen van de docent omschreef. De PCA levert één factor die 67.5% van de variantie 
verklaart en een eigenwaarde heeft van 2.70.

Deze schaal meet op basis van zes items de mate waarin een docent gericht is op de 
resultaten en prestaties van deelnemers. De PCA levert één component die 48 % van de 
variantie verklaart en een eigenwaarde heeft van 2.88.

 
5. ‘Afronding van de opleiding’ Cronbach’s α .8393; N = 709

DT09 Ik spoor deelnemers aan hun opleiding af te ronden. .53

DT16 Ik overtuig deelnemers van het belang van onderwijs voor hun latere carrière. .77

DT35 Ik zet me in om deelnemers bewust te maken van de waarde van een afgeronde 
opleiding voor hun latere loopbaan. 

.70

DT02 Ik maak deelnemers duidelijk dat een opleiding noodzakelijk is om voldoende carrière  
perspectieven te hebben. 

.69

 
6. ‘Gerichtheid op prestaties en resultaten’ Cronbach’s α .7694; N = 688

DT03 Ik zet me in om deelnemers goede resultaten te laten halen. .44

DT28 Door de nadruk te leggen op resultaten van deelnemers, stimuleer ik hen te presteren. .57

DT37 Ik stimuleer deelnemers een zo hoog mogelijke opleiding af te ronden. .51

DT10 Ik stimuleer deelnemers om goede resultaten te behalen. .58

DT19 Tijdens de les stimuleer ik deelnemers om zo goed mogelijk te presteren. .58

DT31 Ik ben een op prestaties gerichte docent. .47
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Met deze schaal meten we door middel van twee items de mate waarin een docent erin 
slaagt om de geplande stof  te kunnen behandelen. De PCA levert één component die 
77.3% van de variantie verklaart en een eigenwaarde heeft van 1.55.

In deze schaal zijn drie items opgenomen. De schaal meet in hoeverre docenten aandacht 
schenken aan de privé-omstandigheden van hun deelnemers. De PCA bevestigt dat er één 
component schuilgaat onder deze drie items die 70.9% van de variantie verklaart en een 
eigenwaarde heeft van 2.13. 

Identificatie

Met de vier onderstaande schalen hebben we de mate van identificatie die docenten per-
cipiëren met hun carrière, het team, de totale organisatie en hun beroep gemeten. 

Deze schaal meet op basis van drie items de mate waarin docenten carrièregericht zijn. De 
PCA levert één component die 74.5% van de variantie verklaart en een eigenwaarde heeft 
van 2.23.

 
7. ‘Planmatig doceren’ Cronbach’s α .7066; N = 716

DT24 Ik slaag er in me aan mijn eigen planning te houden tijdens de les. .55

DT30 Ik slaag er in de geplande stof te behandelen. .55

 
8. ‘Privé-situatie van de deelnemers’ Cronbach’s α .7937; N = 711

DT15 Ik vraag deelnemers hoe het met ze gaat. .61

DT26 Ik besteed aandacht aan privé-problemen van deelnemers. .63

DT33 Ik toon interesse in de achtergrond van deelnemers. .68

 
9. ‘Carrièregerichte identificatie’ Cronbach’s α .8278; N = 688

DB01 Mijn carrière is erg belangrijk voor me. .66

DB13 Mijn ambities zijn carrièregericht. .71

DB06 Ik ben bereid extra taken op me te nemen als dat mijn carrière ten goede komt. .69



Onderzoeksontwerp, instrumentontwikkeling en dataverzameling

75

Deze schaal meet aan de hand van vijf  items in welke mate docenten zich identificeren 
met het team waarbinnen zij werkzaam zijn. Er is één item verwijderd uit de schaal omdat 
opname van dit item zorgt voor het ontstaan van twee componenten binnen de schaal. 
Dit item (DB08 Bij de keuze voor een nascholingscursus richt ik me op de belangen van 
de afdeling/ unit.) Na verwijdering van dit item laat de PCA zien dat de items op één com-
ponent laden. Deze component verklaart 48.7% van de variantie en heeft een eigenwaarde 
van 2.43.

De derde vorm van identificatie van docenten die in deze vragenlijst gemeten wordt, is de 
mate van identificatie die docenten percipiëren met de totale organisatie. In deze schaal 
zijn vijf  items opgenomen die op één component laden en 64.4% van de variantie ver-
klaren en een eigenwaarde van 3.22 hebben, zo wijst de PCA uit. 

Met deze vijf  items meten we de mate van identificatie die docenten ervaren met het 
docentschap. De PCA laat zien dat de items op één component laden, die 60.20% van de 
variantie verklaart en een eigenwaarde heeft van 3.01.

 
10. ‘Teamgerichte identificatie’ Cronbach’s α .7245; N = 696

DB07 Ik ben bereid extra taken op me te nemen als dat de unit waar ik werk ten goede komt. .43

DB04 Binnen de unit/ afdeling is er sprake van een echte teamspirit. .47

DB11 Ik ben betrokken bij het werk van mijn collega’s binnen de unit/ afdeling. .49

DB17 Ik voel me verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de unit/afdeling. .46

DB15 Ik voel me thuis bij de collega’s van mijn unit. .62

 
11. ‘Organisatiegerichte identificatie’ Cronbach’s α .8598; N = 705

DB03 Deze organisatie betekent veel voor mij. .72

DB05 Ik voel me emotioneel betrokken bij deze onderwijsinstelling. .65

DB10 Ik voel me op mijn plaats binnen deze onderwijsinstelling. .64

DB18 Ik voel me een deel van deze onderwijsinstelling. .68

DB14 Deze onderwijsinstelling heeft mijn loyaliteit. .71

 
11. ‘Beroepsgerichte identificatie’ Cronbach’s α .8326; N = 708

DB12 Ik ben tevreden met mijn beroep als docent. .65

DB16 Ik ben trots op mijn beroep als docent. .69

DB19 Ik voel me prettig in mijn rol als docent. .71

DB09 Ik vind het prettig om deel uit te maken van de beroepsgroep van docenten. .56

DB02 Ik voel me verbonden met het docentschap. .56
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Het schoolklimaat 

Met behulp van de volgende drie schalen meten we de docentenperceptie van het school-
klimaat.

De schaal ‘onderlinge betrokkenheid van docenten’ meet de mate waarin docenten ervaren 
betrokken te zijn bij elkaar. Uitvoering van de PCA levert één component die 74.28% van 
de variantie verklaart en een eigenwaarde heeft van 2.97.

Op basis van vier items meet deze schaal de mate waarin docenten zeggen steun te ervaren 
van het management. De PCA levert één component die 64% van de variantie verklaart en 
een eigenwaarde heeft van 2.56.

In de laatste schaal in de docentenvragenlijst wordt met behulp van drie items gemeten in 
hoeverre docenten het idee hebben dat zij kunnen participeren in besluiten die genomen 
worden binnen de onderwijsinstelling. De PCA laat zien dat de items op één component 
laden en 71.4% van de variantie verklaren. Deze component heeft een eigenwaarde van 
2.14.

 
13. ‘Onderlinge betrokkenheid van docenten’ Cronbach’s α .8840; N = 706

DK08 Docenten zijn betrokken bij elkaars werk. .78

DK06 Docenten werken onderling veel samen. .72

DK02 Docenten zijn op de hoogte van elkaars activiteiten. .73

DK01 Docenten geven elkaar veel aandacht en support. .76

 
14. ‘Ondersteuning vanuit het management’ Cronbach’s α .8118; N = 693

DK09 Docenten ervaren dat het management het werk van iedere docent op waarde weet te 
schatten.

.61

DK07 Docenten ervaren duidelijkheid van het management in zijn personeelsbeslissingen. .62

DK04 Onderwijsgevenden krijgen de kans ontwikkelingen in hun vakgebied bij te houden. .61

DK11 Onderwijsgevende krijgen van het management voldoende mogelijkheden zich te 
professionaliseren.

.68

 
15. ‘Participatie bij besluitvorming’ Cronbach’s α .7971; N = 703

DK10 Deze onderwijsinstelling biedt docenten voldoende ruimte om mee te beslissen over 
de jaarplanning.

.55

DK05 Docenten worden betrokken bij de besluitvorming. .70

DK03 Docenten hebben voldoende invloed op besluiten die genomen worden over hun werk. .68
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5.7 De managementvragenlijst
In deze paragraaf  staan de definitieve schalen uit de managementvragenlijst. Deze schalen 
zijn net als de docentenschalen geconstrueerd na het surveyonderzoek. 

Opvattingen over onderwijs

De eerste zeven schalen hebben we geconstrueerd op basis van de eerder genoemde 
hoofdschalen die Denessen (1999) ontwikkelde om een leerlinggerichte opvatting en een 
leerstofgerichte opvatting bij docenten te meten. Om de items toepasbaar te maken voor 
de managementvragenlijst hebben we de items aangepast. De schalen hebben hierdoor een 
andere invulling gekregen. 

Deze schaal meet de gerichtheid op concrete prestaties en resultaten van deelnemers en 
bevat vijf  items. We hebben één item moeten verwijderen (T36 Binnen de onderwijsinstel-
ling leggen we meer nadruk op de inzet van deelnemers dan op hun prestaties). Inhoude-
lijk en taalkundig is het verwijderde item complexer dan de andere items. Daardoor lijkt 
het item niet te passen in deze schaal. Verwijdering ervan zorgt voor een aanzienlijke 
stijging van Cronbach’s alpha. De PCA bevestigt dat er sprake is van één component. Deze 
component verklaart 49.8 % van de variantie en heeft een eigenwaarde van 2.49. 

 
1. ‘Focus op prestaties en resultaten’ Cronbach’s α .7219; N = 76

T06 We stellen prestaties van deelnemers centraal in onze missie. .38

T27 Het realiseren van goede resultaten door deelnemers is onze belangrijkste doelstelling. .45

T18 We stellen het bereiken van goede prestaties van deelnemers centraal in onze doelstelling. .69

T31 Aan goede resultaten hechten we binnen de onderwijsinstelling veel waarde. .60

T25 De stemming binnen de onderwijsinstelling is bedrukt wanneer de resultaten van 
deelnemers tegenvallen.

.37

 
2. ‘Voorbereiden op maatschappelijk functioneren’ Cronbach’s α .8123; N = 70

T03 We stellen ons ten doel deelnemers op te leiden tot zelfstandige individuen. .63

T23 Wanneer deelnemers hun draai vinden in het vervolgonderwijs zijn we tevreden. .55

T14 We stellen de ontwikkeling van een goede werkhouding bij deelnemers centraal 
tijdens hun opleiding.

.62

T21 Wij leren deelnemers zelf verantwoordelijkheid te nemen. .51

T29 Wanneer deelnemers hun draai vinden in de maatschappij zijn we tevreden. .56

T16 Onze voornaamste taak is het voorbereiden van deelnemers op volwaardige 
maatschappelijke participatie.

.58
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Voorgaande schaal meet de aandacht die er volgens managers is voor de voorbereiding 
van deelnemers op het functioneren in de maatschappij. Na verwijdering van de items (T9 
Wij leggen de nadruk op een actieve participatie van onze deelnemers in de maatschappij) 
en (T7 Wanneer deelnemers goed functioneren in de maatschappij zijn we als opleiding 
geslaagd) bevat de schaal nog zeven items. De twee verwijderde items zijn te specifiek en 
passen daardoor niet bij de overige items. De lage item correlatie van deze beide items 
bevestigt deze constatering. Ook item (T33 Onze belangrijkste taak is het bijbrengen van 
burgerschapscompetenties aan deelnemers) wordt uit de schaal verwijderd omdat dit item 
op een tweede component laadt. Na verwijdering van de drie items blijkt uit de PCA dat er 
één component schuilgaat onder de schaal. Deze component verklaart 52% van de varian-
tie en heeft een eigenwaarde van 3.12. 

Deze schaal meet aan de hand van vier items de mate waarin de onderwijsinstelling zich 
richt op de loopbaan en maatschappelijke participatie van deelnemers. De oorspronkelijke 
schaal bevatte zeven items. Verwijdering van drie items was nodig omdat er meerdere com-
ponenten schuilgingen onder de items. Dit waren de items T05, T28 en T11. De items T05 
en T28 vormen samen een nieuwe schaal. Door item T11 te verwijderen steeg Cronbach’s 
alpha en bovendien blijkt uit de formulering dat item T11 iets anders beoogt te meten dan 
de andere items. Item T11 richt zich op het monitoren van perspectieven van deelnemers 
in plaats van het monitoren van de deelnemers zelf  nadat ze de school verlaten hebben 
(T11 Wij monitoren de loopbaanperspectieven voor onze deelnemers). Na verwijdering 
van de items wijst de PCA uit dat we te maken hebben met één component die 54.9% 
van de variantie verklaart en een eigenwaarde van 2.195 heeft. Verwijdering van item T32 
zou zorgen voor een stijging van Cronbach’s alpha. Op basis van inhoudelijke argumenten 
kiezen we ervoor dit niet te doen. Inhoudelijk voegt dit item veel toe aan de overige items 
doordat de formulering van item T32 net iets verder gaat dan de formulering van de 
overige items.

 
3. ‘Loopbaan van de deelnemers’ Cronbach’s α .7146; N = 79

T02 Onze inzet is erop gericht dat deelnemers het ver schoppen in de maatschappij. .53

T17 Wij zetten ons in zodat deelnemers ver komen in de maatschappij. .56

T20 We zetten ons met name in om bij te dragen aan de maatschappelijke carrière van de 
deelnemers.

.65

T32 Het succes dat onze deelnemers hebben op de arbeidsmarkt zien we als een 
graadmeter van de kwaliteit van ons onderwijs.

.30
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Deze schaal meet de mate waarin men binnen de onderwijsinstelling zicht heeft op de plek 
waar deelnemers na afronding van de opleiding terecht komen. De PCA bevestigt dat er 
sprake is van één component en laat een duidelijke knik zien. De eerste component ver-
klaart 84.9% van de variantie en heeft een eigenwaarde van 1.70. 

Deze schaal meet in hoeverre de managers het als verantwoordelijkheid van de onderwijs-
instelling zien dat de onderwijsinstelling breed toegankelijk is. Uit deze schaal zijn drie 
items verwijderd. Item T35 had geen geschikte normaalverdeling (T 35 Het zou goed zijn 
als we de mogelijkheid hebben om deelnemers die voor problemen zorgen van school te 
sturen). Het tweede en derde item dat we hebben moeten verwijderen zijn T01 en T37. 
De verwijdering van T01 is noodzakelijk omdat dit item waarschijnlijk te algemeen gefor-
muleerd is (T01 Als onderwijsinstelling zetten we ons in om zo toegankelijk mogelijk te 
zijn). en T37 is waarschijnlijk te stellig geformuleerd ( T37 Het selecteren en toetsen van 
deelnemers alvorens ze toe te laten, past binnen onze onderwijsinstelling). 

Door verwijdering van T26 zou Cronbach’s alpha stijgen. Maar op inhoudelijk gronden 
nemen we T26 op in deze schaal. Dit item is namelijk het enige item in de schaal waaruit 
blijkt of  een sectordirecteur bezwaar heeft tegen het selecteren van deelnemers. Hiermee 
levert dit item een waardevolle bijdrage aan de inhoud van deze schaal. De PCA bevestigt 
dat onder de items één component schuil gaat. De eerste component verklaart 60.4% 
variantie en heeft een eigenwaarde van 3.63. 

 
4. ‘Monitoren van de loopbaan’ Cronbach’s α .8216; N = 79

T05 Wij houden systematisch in de gaten waar onze deelnemers terechtkomen na 
afronding van hun opleiding.

.70

T28 Wij weten waar onze deelnemers terechtkomen na afronding van hun opleiding. .70

 
5. ‘Brede toegankelijkheid van de onderwijsinstelling’ Cronbach’s α .8554; N = 78

T04 Wij zetten ons als onderwijsinstelling in om toegankelijk te zijn voor alle soorten 
deelnemers.

.63

T10 We zetten ons in om een zo breed mogelijk onderwijsaanbod te verzorgen. .80

T15 Wij proberen als onderwijsinstelling zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor 
toekomstige deelnemers.

.66

T26 Wij hebben bezwaar tegen het selecteren van deelnemers aan de poort. .47

T30 Het is onze taak om als instelling zo toegankelijk mogelijk te zijn voor allen die een 
opleiding willen volgen aan onze instelling.

.77

T34 Het is onze taak een breed scala aan opleidingen in stand te houden. .61
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Deze schaal hebben we geconstrueerd in aanvulling op het werk van Denessen (1999). Om 
ook vast te kunnen stellen in hoeverre er volgens de managers rekening gehouden wordt 
met de privé-situatie van de deelnemers. Uit deze schaal moest een item verwijderd worden 
omdat het item geen geschikte normaalverdeling heeft (T08 De thuissituatie van deelne-
mers is voor ons een belangrijk aandachtspunt). Ook blijkt uit de formulering dat er een 
verschil bestaat tussen item T22, T19 en item T08. Voor de respondenten is er een verschil 
tussen de thuissituatie van deelnemers en de persoonlijke omstandigheden van deelnemers. 
Het zou mogelijk zijn dat het rekening houden met de thuissituatie van deelnemers in de 
beleving van de respondenten te ver voert, terwijl het rekening houden met persoonlijke 
omstandigheden wat algemener lijkt te zijn. Verwijdering van T08 blijkt bovendien te 
zorgen voor een aanzienlijke stijging van Cronbach’s alpha. De principale componenten-
analyse bevestigt dat de items op één component laden. De eerste component verklaart 
87.9% van de variantie en heeft een eigenwaarde van 1.76. 

Deze schaal meet in hoeverre het examenresultaat door de managers gezien wordt als een 

indicator van de kwaliteit van de opleiding. In de oorspronkelijke schaal werd een soortgel-
ijk item (G17 Doorstroomcijfers geven inzicht in de kwaliteit van de opleiding) geformu-
leerd. Berekening van Cronbach’s alpha laat zien dat dit item niet past bij de andere items. 
Dit zou kunnen betekenen dat doorstroom voor middenmanagers een andere betekenis 
heeft dan de uiteindelijke rendementscijfers. De PCA bevestigt dat de items op één com-
ponent laden en laat een duidelijke knik zien. De eerste component verklaart 64% van de 
variantie en heeft een eigenwaarde van 2.56.

 
6. ‘Rekening houden met de privé-situatie van deelnemers’ Cronbach’s α .8624; N = 81

T22 Wij houden rekening met de privé-situatie van deelnemers. .76

T19 Wij houden binnen de opleiding rekening met persoonlijke omstandigheden van 
deelnemers.

.76

 
7. ‘Examenresultaten als indicator van kwaliteit’ Cronbach’s α .8077; N = 80

G04 De kwaliteit van een opleiding is vast te stellen aan de hand van het 
examenrendement van de opleiding.

.73

G23 De examenresultaten geven ons de belangrijkste informatie over de kwaliteit van de 
opleiding.

.67

G15 Een verhoging van het examenrendement geeft aan dat de kwaliteit van de opleiding 
is verbeterd.

.66

G31 Bij onze opleiding staat alles in het teken van prestaties van deelnemers. .45
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Ondernemendheid 

In de schalen acht tot en met vijftien meten we de mate van ondernemendheid in het 
organisatiegedrag van de opleiding op basis van de perceptie van de middenmanagers. 

Deze schaal meet op basis van zeven items de mate van doelgerichtheid binnen de 
opleiding. De oorspronkelijke schaal bevatte acht items. Verwijdering van één item (G05 
Onderwijsevaluaties helpen ons de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren) was noodza-
kelijk omdat dit item ook op een tweede component laadt. Na verwijdering van dit item 
wijst de PCA uit dat de items op één component laden. De eerste component verklaart 
51.1% variantie en heeft een eigenwaarde van 3.58. 

Deze schaal meet in hoeverre men binnen de opleiding niet innovatiemoe is. De oorspron-
kelijke schaal bevatte vier items. Eén item was positief  geformuleerd. Nadat alle items in 
dezelfde richting geformuleerd waren bleek dat het nodig om de  volgende twee items te 
verwijderen; (G51 Binnen de opleiding bemerken we een behoefte aan vernieuwingen) 
en (G09 Op elke vernieuwingen reageert men binnen de opleiding over het algemeen 
terughoudend -). Na verwijdering van deze twee items laat de PCA zien dat de beide items 
op één component laden. De eerste component verklaart 81.7% variantie en heeft een 
eigenwaarde van 1.63. 

 
8. ‘Doelgerichtheid binnen de opleiding’ Cronbach’s α .8353; N = 74

G01 Binnen de opleiding zoeken we steeds naar de meest geschikte maatregelen om de 
geformuleerde doelstellingen te bereiken.

.70

G07 Bij doelstellingen voor een langere termijn formuleren we tussendoelen indien dit 
mogelijk is.

.53

G45 Binnen de opleiding besteden we veel aandacht aan het behalen van de gestelde 
doelen.

.57

G48 Binnen de opleiding spreken wij elkaar aan op verantwoordelijkheden. .61

G18 De geformuleerde onderwijsdoelen worden door docenten eenvoudig vertaald naar 
operationele onderwijsdoelen.

.48

G20 Als we een wijziging aanbrengen binnen een opleiding, volgen we de effecten hiervan 
nauwgezet.

.66

G27 Aan de hand van evaluaties ontwikkelen we ons als opleiding voortdurend. .57

 
9. ‘Niet innovatiemoe’ Cronbach’s α .7702; N = 79

G74 Onze opleiding is vernieuwingsmoe (-). .63

G75 Binnen de opleiding hebben we behoefte aan rust (-). .63
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Deze schaal meet in hoeverre van docenten verwacht wordt dat zij innovatief  en flexibel 
zijn. In de oorspronkelijke schaal was nog een ander item opgenomen (G42 Van docenten 
verwachten we dat zij initiatieven tonen). De formulering in dit item is sterker dan in de 
overige items. Cronbach’s alpha laat zien dat dit item niet past binnen de schaal. Vanuit in-
houdelijke oogpunt en op statistische gronden, wordt dit item uit de schaal verwijderd. De 
PCA bevestigt dat we te maken hebben met één component. De analyse laat een duidelijke 
knik zien na de eerste component die 69.6% van de variantie verklaart en een eigenwaarde 
van 2.78 heeft. 

Deze schaal bevatte tijdens de meting zeven items om de responsiviteit van de opleiding 
te meten. Om een bruikbare schaal te construeren was het noodzakelijk een viertal items 
te verwijderen: (G65 Het reageren op gebeurtenissen in de maatschappij kost binnen onze 
instelling tijd); (G64 Binnen de opleiding hebben we een afwachtende houding); (G63 Het 
inspelen op maatschappelijke veranderingen binnen de opleiding is voor ons van onderge-
schikt belang.); (G62 Stabiliteit vinden we binnen de onderwijsinstelling belangrijker dan 
snel reageren). Deze items zijn in de tegengestelde richting van de items in de definitieve 
schaal geformuleerd. Na het ‘omklappen’ van deze items bleek echter dat zij niet in de 
schaal thuishoren en bovendien op een andere component laden. 

Na verwijdering van de vier items bevestigt de PCA bevestigt dat de drie items op één 
component laden. De eerste component verklaart 74.2% van de variantie en heeft een 
eigenwaarde van 2.22. 

 
10. ‘Innovatieve docenten’ Cronbach’s α .8531; N = 79

G36 Binnen de opleiding wordt van docenten een innovatieve instelling verwacht. .70

G28 Binnen de opleiding wordt een flexibele houding van de docenten verwacht. .71

G10 Van docenten verwachten we dat zij open staan voor vernieuwingen. .67

G52 We vinden dat docenten in principe positief moeten staan ten opzichte van 
vernieuwingen.

.70

 
11. ‘Responsiviteit van de opleiding’ Cronbach’s α .8247; N = 79

G19 Onze opleiding reageert alert op maatschappelijke veranderingen. .67

G14 Onze opleiding speelt zoveel mogelijk in op actuele gebeurtenissen. .66

G53 Binnen de opleiding reageren we snel op actuele gebeurtenissen. .72
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Deze schaal meet de name waarin het nemen van financiële risico’s in de bedrijfsvoering 
niet vermeden wordt. Het was nodig om één item te verwijderen (G38 In onze bedrijfs-
voering experimenteren we met nieuwe strategieën). Na verwijdering van dit item wijst de 
PCA uit dat de items op één component laden, deze component verklaart 55.1 % van de 
variantie en heeft een eigenwaarde van 2.75. 

Met deze zes items meten we in hoeverre de onderwijsinstellingen een actieve klantgerich-
te houding hebben. De PCA laat zien dat er onder deze items één component schuilgaat. 
Deze component verklaart 53.1% variantie en heeft een eigenwaarde van 3.18. 

 
12. ‘Niet risicomijdend’ Cronbach’s α .7914; N = 70

G12 Het nemen van financiële risico’s past in de aard van onze bedrijfsvoering. .64

G06 In het verleden hebben we financiële risico’s genomen. .49

G73 In onze bedrijfsvoering spelen we op safe (-). .58

G76 Financiële investeringen doen we pas als we vrijwel zeker zijn van succes (-). .61

G71 Het nemen van financiële risico’s vermijden we (-). .54

 
13. ‘Actieve klantgerichtheid’ Cronbach’s α .8136; N = 75

G03 Binnen onze instelling hechten we veel waarde aan de belangen van onze klanten. .50

G47 Het management zet zich in om steeds actuele informatie te verzamelen over de 
klanten.

.62

G49 Binnen onze opleiding grijpen we elke gelegenheid aan om te leren over de behoeften 
van onze klanten.

.61

G25 Onze klanten spreken zich uit over de kwaliteit van de opleiding. .67

G37 We vragen vervolgopleiders zich uit te spreken over de kwaliteit van onze opleidingen. .45

G08 We vragen werkgevers zich uit te spreken over de kwaliteit van onze opleidingen. .66

 
14. ‘Concurrentiebewustzijn’ Cronbach’s α .8621; N = 81

G26 Wij volgen ontwikkelingen van andere onderwijsaanbieders op de voet. .82

G50 Onze instelling is zeer geïnteresseerd in de competitieve aanbiedingen van onze 
concurrenten.

.70

G46 De onderwijsinstelling onderneemt veel moeite om naamsbekendheid te verkrijgen. .33

G16 We houden nauwkeurig in de gaten wat onze concurrenten doen. .78

G39 We zijn goed op de hoogte van de strategieën die onze concurrenten hanteren. .62
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In de oorspronkelijke schaal van concurrentiebewustzijn waren acht items opgenomen. 
De twee items die we moesten verwijderen, waren negatief  geformuleerd. Na het ‘omklap-
pen’ van deze items bleek dat het toch geen tegenpolen waren van de overige items. Ook 
bleek dat hun item-totaalcorrelatie laag is en dat Cronbach’s apha stijgt bij verwijdering van 
de twee items (G21 We wisselen ervaringen uit met onderwijsinstellingen in onze omge-
ving) en (G29 We vinden samenwerking met andere onderwijsinstellingen belangrijker 
dan concurrentie). Cronbach’s alpha zou nog verder stijgen door item G46 te verwijderen. 
Het streven naar naamsbekendheid is echter elementair in deze schaal, daarom hebben we 
besloten het item toch op te nemen. De PCA bevestigt dat we te maken hebben met één 
component en laat een duidelijke knik zien na de eerste component. De eerste component 
verklaart 65.8% variantie en heeft een eigenwaarde van 3.29. 

Bovenstaande schaal hebben we geconstrueerd om de gevoeligheid van de sectordirec-
teuren voor de maatschappelijk omgeving vast te stellen. De PCA bevestigt dat er onder 
de vijf  items één dimensie schuilgaat en laat bovendien een duidelijke knik zien. De eerste 
component verklaart 65.8% van de variantie en heeft een eigenwaarde van 3.29. 

5.8 De keuze voor de drie onderwijssectoren 
In het surveyonderzoek vergelijken we het organisatiegedrag van docenten en midden-
managers in de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen in het middelbaar 
beroepsonderwijs. In het Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs (CREBO) staat 
per kwalificatie aangegeven welke bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
gelegitimeerd zijn om de opleidingen voor de betreffende kwalificaties aan te bieden. In 
het CREBO-register 2004-2005 staan 122 niet-bekostigde onderwijsinstellingen geregi-
streerd. Echter, de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zijn niet gelijkmatig verdeeld over 
de verschillende onderwijsbranches (zie fig 5.1). De ongelijkheid in de sectorale verdeling 
bemoeilijkt het vergelijken van bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Om 
een vergelijking te kunnen maken tussen de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsin-
stellingen hebben we gekeken binnen welke sectoren de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen in voldoende mate vertegenwoordigd zijn.

 
15. ‘Gevoeligheid voor de maatschappelijke omgeving’ Cronbach’s α .8621; N = 78

G32 De maatschappelijke omgeving van de onderwijsinstelling geeft richting in de 
formulering van de doelstellingen.

.68

G44 In het nemen van beslissingen speelt de maatschappelijke omgeving van de 
onderwijsinstelling een belangrijke rol.

.71

G22 In het formuleren van de doelstelling letten we sterk op hetgeen in onze 
maatschappelijke omgeving gebeurt.

.68

G30 Over de invulling van onze doelstellingen vragen we feedback in de maatschappelijke 
omgeving.

.63

G57 In de besluitvorming spelen geluiden uit onze maatschappelijke omgeving een 
belangrijke rol. 

.76
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Op het gebied van economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen (ECABO) 
zijn 46 niet-bekostigde onderwijsinstellingen in het CREBO-register opgenomen. Op de 
tweede plaats staan opleidingen op het gebied van Uiterlijke verzorging (KOC). Er zijn 39 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen gelegitimeerd om op te leiden tot kwalificaties op dit 
terrein. Op de derde plek komen de kwalificaties in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn, 
Sport en Dienstverlening (OVDB).34 Op dit terrein zijn 23 niet-bekostigde onderwijsinstel-
ling actief. Tot slot bieden 20 niet-bekostigde onderwijsinstellingen opleidingen die oplei-
den tot kwalificaties op het gebied van Horeca,- Toerisme- en Voedingsonderwijs (HTV).35 
Het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers binnen de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen voor Uiterlijke verzorging (KOC), meestal zijn dit de kappers, laat 
zich waarschijnlijk slecht vergelijken met het organisatiegedrag van docenten en midden-
managers in de bekostigde onderwijsinstellingen. De niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
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Figuur 5.1  Niet-bekostigde onderwijsinstellingen naar kenniscentrum

34 OVDB heet sinds september 2007 Calibris, Kenniscentrum voor leren in de praktijk van Zorg, Welzijn en Sport.

35 HTV heet sinds december 2006 Kenwerk, Kenniscentrum voor de sectoren horeca, bakkerij, reizen en recreatie.
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in deze branche zijn klein, leiden over het algemeen tot één of  twee kwalificaties op en 
worden vaak vanuit huis georganiseerd. We hebben daarom besloten het surveyonderzoek 
uit te voeren binnen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen die opleidingen 
aanbieden op het terrein van economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen, 
Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening en Horeca Toerisme en Voedings- 
onderwijs.

Op basis van de gegevens uit het CREBO-register en gegevens van onderwijsinspectie 
kunnen we opmaken dat het opleidingsaanbod van de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen minder breed is dan het aanbod van de bekostigde onderwijsinstellingen. Het 
merendeel van deze onderwijsinstellingen biedt kwalificaties aan binnen één of  twee sec-
toren (kenniscentra). Uit gegevens van het CBS blijkt dat er in 2000-2001 in totaal 24.360 
mensen een niet bekostigde erkende mbo-opleiding volgden en 451.990 een bekostigde 
mbo-opleiding.36  Vanaf  het schooljaar 2001-2002 omvatten de CBS statistieken over het 
particulier onderwijs ook onderwijsinstellingen die niet erkend zijn zodat het begrip par-
ticulier onderwijs veel breder wordt opgevat.37 Het erkende niet-bekostigde mbo-onderwijs 
is vanaf  2002 niet meer als zodanig traceerbaar maar valt samen met het havo en vwo 
onderwijs in één categorie (VO hogere trap). Uit de cijfers van het CBS vanaf  2002 valt op 
dat het percentage deelnemers in deze categorie is toegenomen. In hoeverre deze stijging 
mede toe te schrijven is aan het mbo onderwijs weten we helaas niet. 

5.9 Dataverzameling 
De dataverzameling voor het surveyonderzoek heeft plaatsgevonden tussen april en juli 
2005. Om het onderzoek binnen de onderwijsinstellingen te introduceren hebben we 
telefonisch contact gelegd met het middenmanagement van ROC’s en het management 
van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Niet binnen elke onderwijsinstelling was 
het eenvoudig om met de middenmanager in contact te komen. Dit had te maken met de 
bereikbaarheid van middenmanagers maar ook met het scala aan functieaanduidingen dat 
binnen de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen gehanteerd wordt voor 
directeuren en managers. Enkele voorbeelden hiervan zijn: sectordirecteur, afdelingsdi-
recteur, domeinvoorzitter, unithoofd, unitdirecteur en directeur van de werkmaatschappij. 
De bekostigde onderwijsinstellingen zijn in hun organisatiestructuur grofweg in te delen 
in scholen met een sectorstructuur en onderwijsinstellingen met een unitstructuur. Het 

36 Daarmee bieden de niet-bekostigde onderwijsinstellingen in 2000-2001, 7% van het particulier onderwijs aan 
(CBS, statline). Het CBS, CFI, Paepon en Inspectie van het onderwijs beschikken niet over gegevens met de 
deelnemersaantallen aan niet-bekostigde erkende opleidingen binnen het bve-veld in 2004-2005. Onderwijsin-
specteurs krijgen wel inzage in de deelnemersaantallen tijdens het inspectiebezoek.

37 De uitbreiding bestaat vooral uit particuliere instellingen die louter niet-erkende opleidingen aanbieden, 
particuliere opleidingen gegeven door bekostigde instellingen, zoals het contractonderwijs van de ROC’s, 
bedrijfsopleidingen, maar ook door de overheid gefinancierd onderwijs als de volksuniversiteiten, dat niet in 
de registers van het bekostigde onderwijs is opgenomen. De vraag is of  de term particulier de lading dan nog 
goed dekt. Daarom hanteert het CBS de termen bekostigd en niet-bekostigd onderwijs aangezien de invalshoek 
is of  het onderwijs bekostigd wordt door de onderwijsministeries OCW en LNV en om te benadrukken dat de 
invulling van het begrip niet-bekostigd onderwijs behoorlijk afwijkt van de in de eerdere statistiek gebruikte term 
particulier onderwijs (CBS, StatLine).
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verschil tussen de beide organisatievormen is zichtbaar in het aantal onderwijsafdelingen 
en organisatielagen in het middenkader. Onderwijsinstellingen met een sectorstructuur 
werken met een klein aantal sectoren en hebben een middenkader dat bestaat uit twee 
lagen; een sectordirecteur en een opleidingsmanager of  afdelingsdirecteur. ROC’s met een 
unitstructuur hebben een groter aantal units waar de middenmanager, unitleider, of  unit-
manager leiding aan geeft (Beerends, Van Bergen, Van Gennip et al., 2000). Om er zeker 
van te kunnen zijn dat we met de juiste persoon te maken hadden, hebben we tijdens het 
telefoongesprek gevraagd of  hij of  zij binnen de onderwijsinstelling de verantwoordelijk-
heid draagt voor het onderwijs binnen één van de drie branches waarbinnen het onderzoek 
wordt uitgevoerd. Op deze manier is gestreefd naar een zo groot mogelijke vergelijkbaar-
heid binnen de groep respondenten. In deze studie gebruiken we voor deze respondenten 
de overkoepelende term middenmanager. Aan de middenmanagers hebben we gevraagd 
of  zij mee zouden willen werken aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen en 
vijftien docenten uit hun eigen afdeling te benaderen om eveneens mee te werken aan het 
onderzoek. Hoewel het indirect benaderen van respondenten de respons over het alge-
meen niet ten goede komt en de controle op het uitzetten van de vragenlijsten afneemt, is 
hier vanuit praktische overwegingen en met name door de slechte bereikbaarheid van do-
centen toch voor gekozen. Om de middenmanagers en docenten over de streep te trekken 
om mee te doen aan het onderzoek hebben we hen laten weten dat voor elke ontvangen 
vragenlijst een bedrag zou worden overgemaakt aan het Wereld Natuurfonds met een 
maximum van EUR 500,-. 

5.9.1 De bekostigde onderwijsinstellingen
Van de in totaal 130 benaderde middenmanagers in de bekostigde onderwijsinstellingen 
heeft 72% (n= 94) toegezegd de vragenlijst te retourneren en docenten te zullen bena-
deren voor deelname aan het onderzoek. De helft van de middenmanagers gaf  aan niets 
te kunnen beloven over de bereidheid van docenten om mee te werken aan het onderzoek. 
Ook vonden twaalf  middenmanagers het wat veel om vijftien docenten te benaderen. Met 
deze middenmanagers is overeengekomen dat zij tien en in een enkel geval vijf  docenten 
zouden benaderen. Een drietal middenmanagers gaf  aan zelf  wel mee te willen werken 
aan het onderzoek, maar geen docenten te willen belasten met een vragenlijst. Vanuit 
onderzoekstechnisch oogpunt en met het oog op de multilevel analyses waarin docenten 
en middenmanagers uit één school aan elkaar gekoppeld zouden worden, is besloten deze 
middenmanagers toch drie vragenlijsten te sturen in combinatie met een uitgebreidere 
toelichting op het onderzoek. Deze aanpak heeft er toe geleid dat twee van de drie sector-
directeuren voor wie dit gold, toch enkele docenten bereid hebben gevonden om mee te 
werken aan ons onderzoek. In totaal zijn er 94 vragenlijsten aan middenmanagers en 1359 
vragenlijsten aan docenten binnen 37 ROC’s verstuurd. Op het moment van verzending 
van de vragenlijsten hebben de middenmanagers een e-mail ontvangen waarin zij geatten-
deerd werden op de vragenlijsten die zij binnen enkele dagen zouden ontvangen.
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5.9.2 De niet-bekostigde erkende onderwijsinstellingen
Van de 54 niet-bekostigde onderwijsinstellingen die opleiden binnen de drie sectoren 
waar het surveyonderzoek zich op richt, zijn negen onderwijsinstellingen binnen alle drie 
de sectoren actief  en negen instellingen bieden kwalificaties aan binnen twee van de drie 
sectoren. Al vrij snel bleek dat het CREBO-register niet up-to-date is. Zo kwam acht maal 
voor dat een onderwijsinstelling niet meer blijkt te bestaan of  van eigenaar is gewisseld. 
Ook staan zeven contractafdelingen van ROC’s en hbo-instellingen in het register. Over 
het algemeen staan de contractafdelingen geregistreerd met het nummer van de hoofd-
instelling, hetgeen verwarrend kan zijn. In contact met deze contractafdelingen wordt 
duidelijk dat deze afdelingen die in juridische zin los staan van het ROC, een BV of  
Stichting zijn, over het algemeen niet opleiden tot CREBO-kwalificaties. Verder blijken 
vier onderwijsinstellingen zogenaamde slapende registraties te hebben, dat wil zeggen dat 
zij op het moment van onderzoek geen opleidingen aanboden. Zes onderwijsinstellingen 
bleken ondanks herhaalde pogingen telefonisch niet bereikbaar te zijn; er werd niet opge-
nomen of  het telefoonnummer dat in CREBO-register vermeld staat bleek onjuist te zijn. 
Drie managers waren niet bereid om mee te werken aan het onderzoek omdat de timing 
niet gunstig was, of  omdat zij uit principe nooit meedoen aan onderzoek. Ook bleek een 
instelling net failliet te zijn gegaan. Uiteindelijk bleven er van de 54 niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen die benaderd zijn om mee te doen aan het survey, slechts 23 instellingen en 
evenzoveel managers over die zeiden bereid te zijn de vragenlijst in te vullen. Met hen is 
afhankelijk van de omvang van de onderwijsinstelling besproken hoeveel docentenvragen-
lijsten zij zouden ontvangen. Dit aantal varieerde van één tot vijftien. In totaal zijn er 23 
managementvragenlijsten en 100 docentvragenlijsten aan de middenmanagers verstuurd. 

5.9.3 Respons 
De totale respons van het surveyonderzoek is vrij hoog, gemeten aan responspercentages 
op onderwijskundig terrein/ sociaal wetenschappelijk onderzoek. In totaal heeft 70.9 % 
(n=83) van de middenmanagers en 52.4% (n=765) van de docenten de vragenlijst gere-
tourneerd. Met name de respons van de middenmanagers binnen de bekostigde onder-
wijsinstellingen is hoog te noemen met 75.5 % (n=71 ). Ook de responscijfers van de 
docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen zijn vrij hoog; namelijk 54.2 % (n=736). 
Voor middenmanagers en docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen geldt dit in 
mindere mate. De respons vanuit deze instellingen was een stuk lager. Bij middenmanagers 
ligt het responspercentage op 52.2% (n=12) en bij de docenten komt het percentage op 
slechts 29% (n=29). Lage responsgegevens zijn van nadelige invloed op de externe validi-
teit van de onderzoeksresultaten, vooral wanneer centrale kenmerken van de organisatie 
systematisch samenhangen met het non-responspatroon. Helaas is het vrij lastig om over 
de centrale kenmerken van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen in de non-respons-
groep verdere uitspraken te kunnen doen vanwege de diversiteit van de instellingen die in 
het CREBO-register zijn opgenomen. Wel is het opvallend dat met name de wat grotere 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen vertegenwoordigd zijn in de responsgroep. 
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Het responspercentage van middenmanagers ligt hoger dan bij de docenten. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met het feit dat de middenmanagers persoonlijk benaderd zijn en 
ook toegezegd hebben mee te zullen werken aan het onderzoek. Terwijl docenten indi-
rect, namelijk via hun middenmanager, benaderd zijn om de vragenlijst in te vullen. Ook 
verschillen de responspercentages van de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijs-
instellingen van elkaar. Het contact met beide typen onderwijsinstellingen verschilt in die 
zin dat reacties van secretaresses en managers op het verzoek om mee te werken aan het 
onderzoek sterk van elkaar verschilden. De reacties binnen de niet-bekostigde onderwijs- 
instellingen waren over het algemeen kritischer ten opzichte van onderzoek, heel zakelijk 
of  juist opvallend informeel. Binnen de bekostigde onderwijsinstellingen hebben we deze 
verschillen niet aangetroffen. De verschillen tussen de bekostigde onderwijsinstellingen 
hebben betrekking op de snelheid en mate waarin we adequaat werden door verbonden 
met de middenmanagers. Het is waarschijnlijk dat de diversiteit in de reacties binnen de 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen terug te voeren is op verschillen in omvang van de 
instellingen en de sector waarbinnen de onderwijsinstellingen actief  zijn. Voor de be-
kostigde onderwijsinstellingen is het lastiger om te verklaren waarom er binnen de ene 
onderwijsinstelling zoveel meer tussenstappen nodig waren voordat we in contact kwamen 
met de middenmanager dan binnen de andere onderwijsinstelling.

5.10 Voorbereidende analyses
Voordat het mogelijk is om analyses uit te voeren en de resultaten te presenteren, is het 
noodzakelijk de ruwe data te inspecteren. Dit kan gedaan worden door frequentietabellen 
te maken, uitbijters op te sporen en het aantal en patroon van ontbrekende waarden na te 
gaan.

5.10.1 Verdeling van waarden en outliers
Tabachnick and Fidell (2006) beschrijven de noodzaak van het screenen en opschonen van 
ruwe data. Zij onderscheiden het screenen, controleren van de waarden op outliers en het 
analyseren van ontbrekende waarden. Met behulp van frequentietabellen en histogrammen 
is gecontroleerd of  de verkregen data bruikbaar zijn voor verdere analyses. Bij het 
screenen en opschonen van de docentendata zijn 26 docenten uit het bestand verwijderd. 
Zij bleken werkzaam te zijn in sectoren die buiten dit onderzoek vallen. Vier docenten die 
hoofdzakelijk contractonderwijs verzorgen hebben we uit het databestand verwijderd. Zes 
docenten hebben het schoolnummer dat op de vragenlijst vermeld stond van hun vragen- 
lijsten geknipt. Hiermee hebben zij het onmogelijk gemaakt om te achterhalen binnen 
welke onderwijsinstelling zij werkzaam zijn en was opname in verdere analyses onmogelijk. 
Deze zes docenten hebben we daarom ook het databestand verwijderd.

Eén van de middenmanagers is uit het databestand verwijderd omdat deze met name 
verantwoordelijk bleek voor de contractactiviteiten binnen de onderwijsinstelling. Tijdens 
het screenen van de dataset hebben we ook gekeken naar de frequentie waarmee respon-
denten gebruik hebben gemaakt van de antwoordcategorie ‘niet van toepassing’. Deze 
antwoordcategorie was in de vragenlijst opgenomen om eventuele verschillen tussen 
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bekostigde onderwijsinstellingen en niet-bekostigde onderwijsinstellingen te kunnen op-
sporen. Uiteindelijk heeft 90% van de docenten en 86% van de middenmanagers geen of  
slechts éénmaal van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Wel moet opgemerkt worden dat 
de respondenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen verhoudingsgewijs iets vaker 
gebruik hebben gemaakt van de antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ dan hun collega’s 
in de bekostigde onderwijsinstellingen. Van een betekenisvol patroon was echter geen 
sprake.

5.10.2 Ontbrekende waarden
Voor de analyses en interpretatie van data is het relevant te achterhalen in welke mate er 
gegevens ontbreken. Het ontbreken van gegevens in het databestand kan verschillende 
oorzaken hebben. Respondenten kunnen verschillende redenen hebben om een antwoord 
schuldig te blijven. Zo kan een vraag als te persoonlijk ervaren worden, maar ook slordig-
heid van de respondent of  het gebrek aan kennis over bepaalde zaken kan er de oorzaak 
van zijn dat een respondent één of  meerdere vragen in een vragenlijst niet beantwoordt. 
Door het aantal en het bestaan van een patroon in de ontbrekende gegevens te bestuderen 
is vast te stellen of  de ontbrekende waarden willekeurig (random) zijn. Over de ontbre-
kende gegevens kan het volgende worden opgemerkt. 

Ten eerste blijkt dat het aantal ontbrekende waarden in de totale dataset laag is. Zo blijkt 
bij bestudering van de schaalitems die in de management- en in de docentenvragenlijst zijn 
opgenomen, dat respectievelijk maximaal 4.8% en 2.7% van de waarden bij een afzonder-
lijk item te ontbreken. Dit betekent dat er op itemniveau een klein aantal waarden ont-
breekt. Vervolgens is gecontroleerd hoe groot het dataverlies zou zijn bij ‘listwise deletion’ 
Dit betekent dat de score van case X op schaal Y niet berekend zal worden als X in één 
van de items van schaal Y geen waarde heeft ingevuld. Bij listwise deletion kunnen geen 
schaalscores berekend worden voor mensen die één of  meer items overgeslagen hebben. 
Het aantal docenten en sectordirecteuren wordt dan gereduceerd met 21%. Voordat 
overgegaan is op het imputeren van waarden is gekeken naar het aantal ontbrekende 
waarden van individuele cases. In totaal staan er 65 items in de docentenvragenlijst en 
66 items in de managementvragenlijst waarmee schalen berekend zullen worden. Indien 
er bij een docent meer dan twaalf  waarden ontbreken op het totale aantal schaalitems, 
hetgeen overeenkomt met minder dan één vijfde van het totale aantal items (18.4% ), dan 
is de betreffende respondent uitgesloten van verdere analyses van de schaalscores. Voor 
de middenmanagers oftewel de managementvragenlijst geldt dat de respondenten bij wie 
meer dan zes waarden ontbreken op de schaalitems, dit komt overeen met 9.09% van de 
schaalitems, niet zijn opgenomen in de verdere analyses. In absolute aantallen betekent dit 
bij de docentenvragenlijst een reductie van negen respondenten. Van hen werken er drie 
binnen een niet-bekostigde onderwijsinstelling en vijf  in een bekostigde onderwijsinstel-
ling. Bij de managementvragenlijst vallen er vier respondenten af, één van hen is werkzaam 
in een niet-bekostigde onderwijsinstelling en de overige drie werken binnen het bekostigde 
onderwijs. Het totale aantal respondenten komt nu op 730 docenten en 79 midden- 
managers.  
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Van de docenten werken er 25 in niet-bekostigde onderwijsinstellingen en 705 in bekos-
tigde onderwijsinstellingen. Van de middenmanagers zijn er 68 middenmanagers werkzaam 
in bekostigde onderwijsinstellingen en 11 in niet-bekostigde onderwijsinstellingen. 

5.10.3 Het imputeren van waarden
In voorgaande paragraaf  werd opgemerkt dat bij listwise deletion ongeveer 21% van de 
respondenten niet opgenomen zou worden in de te ontwikkelen schalen. Om te voor-
komen dat het aantal cases dat in de analyses opgenomen is te klein wordt, berekenen 
we gemiddelde schaalscores. De score wordt dan berekend op basis van de gemiddelde 
itemscores mits een respondent de helft plus één (of  meer) van het aantal schaalitems 
heeft ingevuld. Als de overgeslagen vragen ‘moeilijker’ of  ‘makkelijker’ zijn dan de overige 
vragen dan zorgt deze methode voor enige vertekening. Dat lijkt hier echter niet het geval 
te zijn. Bovendien ontbreekt slechts bij één schaal 3% van de waarden. Na behandeling 
van ontbrekende waarnemingen op itemniveau zijn de ontbrekende waarden op schaal-
niveau geanalyseerd. Het meest belangrijke in de omgang met ontbrekende waarden, is het 
zorgen voor behoud van de structuur van de dataset. Behoud van de structuur voorkomt 
het ontstaan van een bias in de dataset als gevolg van verwijdering of  invulling (imputa-
tie) van waarden (zie Schafer & Graham, 2002). Door te kiezen voor het Expectation-
Maximization (EM) algoritme blijven het gemiddelde, variantie en correlatie gelijk zodat de 
bestaande datastructuur gewaarborgd is.

In de datasets van middenmanagers en docenten bevinden zich respondenten uit bekos-
tigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. In het surveyonderzoek zullen deze twee 
populaties met elkaar vergeleken worden. Om er zeker van te zijn dat de ontbrekende 
waarden niet berekend worden op basis van schattingen waar ook docenten of  managers 
uit de andere populatie invloed op hebben, wordt het EM algoritme op de afzonderlijke 
populaties toegepast. Nadat de ontbrekende waarden zijn geïmputeerd, worden de beide 
populaties uit de bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen samengevoegd in een 
docenten- en een managementdataset. EM is toegepast op schaalniveau voor de afhanke-
lijke variabelen en voor de overige variabelen op item niveau. De dichotome variabelen en 
de items die een verdeling in klassen kennen, zijn afgerond naar gehele getallen.





hoofdstuk
Resultaten
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6.1 Inleiding
Het doel van het surveyonderzoek is het vergelijken van het organisatiegedrag van docen-
ten en van middenmanagers in bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen in het 
bve-veld. Door docenten en middenmanagers onderling op basis van de institutionele 
context van de onderwijsinstelling te vergelijken, kunnen we de geformuleerde onder-
zoeksvragen beantwoorden.

Dit hoofdstuk is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel van dit hoofdstuk (paragraaf  
6.2 tot en met 6.4) rapporteren we over docenten. In het tweede deel, paragraaf  6.5 en 6.6, 
volgt de rapportage over de middenmanagers. In het derde deel van dit hoofdstuk brengen 
we de data over middenmanagers en docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen 
samen in één multilevel model. Dit model beschrijven we in paragraaf  6.7

6.2 Beschrijvende gegevens docenten
In deze paragraaf  beschrijven we de docenten in de bekostigde en de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen. In de analyses zijn 705 docenten uit bekostigde onderwijsinstel-
lingen opgenomen en 25 docenten uit niet-bekostigde onderwijsinstellingen. 

Van de docenten doceert 21.5% (n=157) op het gebied van horeca, toerisme en voeding, 
42.3% (n= 309) geeft onderwijs op het gebied gezondheidszorg, zorg en welzijn en 36.2 
% (n=264) van de docenten leidt op tot economisch-administratieve, ICT- en uniformbe-
roepen. 

Uit tabel 6.1 wordt duidelijk dat het aantal docenten dat werkzaam is in de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen in absolute aantallen ondervertegenwoordigd is. Wanneer we echter 
docenten relateren aan de deelnemersaantallen in de bekostigde en niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen dan blijken beide typen onderwijsinstellingen door docenten ongeveer 
even sterk vertegenwoordigd te worden. 

 
Tabel 6.1  Docenten naar bekostiging en sector

Docenten naar type onderwijsinstelling

Bekostigd Niet-bekostigd Totaal

Htv 157 0 157

Ovdb 297 12 309

Ecabo 251 13 264

Totaal 705 25 730
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In het beschrijven van de achtergrondgegevens van docenten maken we een opsplitsing 
naar biografische kenmerken, kenmerken van het dienstverband en kenmerken van de 
tijdsbesteding van de docenten. 

Biografische kenmerken
Van de docentenpopulatie is 50.4 % vrouw (n=368). Binnen de bekostigde onderwijsin-
stellingen ligt het percentage op 50.7% (n=353) en in de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen is 60% (n=15) vrouw. In de drie sectoren waarbinnen we ons onderzoek uitvoeren 
is de verdeling als volgt: Binnen Htv is 28.7% (n=45) vrouw, in de sector Ovdb is dit maar 
liefst 72.2 % (n=223) en in Ecabo is 37.9% (n=100) vrouw.

De gemiddelde leeftijd van docenten is 47.7 jaar (SD= 8.4). Binnen de bekostigde onder-
wijsinstellingen is het gemiddelde eveneens 47.7 jaar (SD= 8.2). In de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen ligt het gemiddelde op 48.2 jaar (SD=11.2). Docenten in de sector 
Htv zijn gemiddeld 46.1 jaar (SD=8.7), in de sector Ovdb hebben docenten een gemid-
delde leeftijd van 48.2 (SD=8.1) en de docenten die werkzaam zijn in Ecabo zijn gemid-
deld 48.2 jaar oud (SD= 8.4).

Dienstverband
De docenten zijn op het moment van onderzoek gemiddeld 13.8 jaar (SD=9.1) in dienst 
bij de onderwijsinstelling. Gemiddeld zijn docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen 
13.8 jaar in dienst (SD= 8.9) en docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 12.4 
jaar (SD=12.7). Docenten in de sector Htv zijn gemiddeld 12.7 jaar (SD=8.8) in dienst, 
docenten in de sector Ovdb werken gemiddeld 12.9 jaar (SD= 9.4) in de onderwijsinstel-
ling en docenten in de sector Ecabo werken met een gemiddelde van 15.4 (SD=8.8) het 
langst in de onderwijsinstelling.

In tabel 6.2 staat voor de docenten in de bekostigde en de niet-bekostigde instellingen 
aangegeven welk percentage van een fulltime equivalent (fte) zij in dienst zijn. 

 
Tabel 6.2  Aanstelling van docenten in bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen

Docenten naar type onderwijsinstelling

Bekostigd Niet-bekostigd Totaal

fte in procenten

0-20%    0.3 32  1.4

21-40%   2.4  8  2.6

41-60%  15  32  15.6

61-80%  17.8  8  17.5

81-100%  34.8  2  34.1

101-120%  29.5  8  28.8

Totaal 705=100% 25=100% 730
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Tabel 6.2 laat zien dat de aanstellingen die docenten die in de bekostigde onderwijs- 
instellingen werken, groter zijn dan de aanstellingen van hun collega-docenten in  
niet-bekostigde instellingen. 

Ook de aard van de contracten verschilt. Van de docenten uit de niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen heeft 60% (n= 15) een freelance contract, terwijl dit voor slechts (1.1%) 
(n=8) van de docenten uit bekostigde onderwijsinstellingen geldt. De verdeling van de  
docenten over de sectoren is als volgt. Van de 23 docenten met een freelance contract, 
werkt er 1 binnen Htv, 13 binnen Ovdb en 9 docenten zijn werkzaam binnen Ecabo. 

In tabel 6.3 tonen we in aanvulling op de gegevens uit tabel 6.2 ook het percentage van een 
fte dat docenten gecontracteerd zijn naar de sectoren. 

Uit tabel 6.3 blijk dat het aantal uren per week dat docenten gemiddeld werken in lichte 
mate van elkaar verschilt. De meeste docenten die binnen Htv en Ecabo werkzaam zijn 
hebben een aanstelling van 80% of  meer, voor de sector Ovdb is de verdeling iets gelijk-
matiger, wat wil zeggen dat ook een aanzienlijk deel van de docenten een aanstelling van 
41-60% van een fte heeft. 

Docenten werken gemiddeld 35 uur per week (SD= 9.3). Het gemiddelde aantal uren dat 
docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen werken is gemiddeld op 35.4 uur per week 
(SD= 8.7). Voor docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen ligt het gemid-
delde op 24.3 uur per week (SD= 17). Als we naar de sectoren kijken dan zien we dat de 
docenten in de sector Htv gemiddeld 39 uur per week (SD= 7.5) werken, docenten in de 
sector Ovdb werken iets minder met een gemiddelde van 31.3 uur per week (SD=9.3). Dit 
is te verklaren doordat er in deze sector meer vrouwen werken, die gemiddeld minder uren 
werken per week (29 uur per week). Docenten in de sector Ecabo werken gemiddeld 37 
uur per week (SD=8.7). 

 
Tabel 6.3  Aanstellingspercentage van docenten naar beroepssector

Docenten naar type onderwijsinstelling

Htv Ovdb Ecabo Totaal

Fte in procenten

0-20%     0 1.9    1.5  10

21-40%    0.6 3.8   2.3  19

41-60%    8.3 24.3    9.8  114

61-80%    8.3 24.9  14.4 128

81-100%  34.4 29.8 39 249

101-120%  48.8 15.2 33 210

Totaal 157=100% 309=100%  204=100% 730
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Van de docenten in bekostigde onderwijsinstellingen heeft 14% (n= 89) docenten een 
andere betaalde baan. Binnen de niet-bekostigde onderwijsinstellingen ligt dit met 68 % 
(n=17) een stuk hoger. Van docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen besteedt 
44% (n=11) meer dan 15 uur per week aan een andere betaalde baan, tegenover 3.6 % 
(n=26) van de docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen. 

In de drie sectoren is de verdeling als volgt: Van de docenten die onderwijs geven binnen 
Htv besteedt 9.6% (n=15) tijd aan een andere betaalde baan, 2 van hen besteden hier meer 
dan 15 uur per week aan. Voor de sector Ovdb geldt een iets ander beeld, 17.8% (n=55) 
van hen besteedt tijd aan een andere betaalde baan. Iets minder dan de helft (n=25) van 
deze docenten besteedt daar 1-5 uur per week aan en voor 30.9% (n= 17) docenten geldt 
dat zij meer dan 15 uur per week besteden aan een andere betaalde baan. Tot slot de sector 
Ecabo 18.9% (n=50) van de docenten besteedt tijd aan een andere baan. Van deze groep 
besteedt 32% (n=16) 1-5 uur per week aan een andere baan en 36% (n=18) besteedt hier 
meer dan 15 uur per week aan. 

Tijdsbesteding

Docenten verschillen van elkaar in de tijd die zij besteden aan het geven van onderwijs en 
de tijd die zij besteden aan algemene organisatorische zaken. In de onderstaande tabel (6.4) 
maken we een opsplitsing op basis van de tijd die docenten besteden aan onderwijs naar 
onderwijsniveaus en kwalificatiestructuur.38

38 Binnen het bve-veld wordt gewerkt met een kwalificatiesysteem waarbinnen deelnemers op vier verschillende 
niveaus opgeleid worden voor beroepsuitoefening. 

 
Tabel 6.4  Tijdsbesteding van docenten aan onderwijs naar bekostiging

Kwalificatieniveau 1 en 2 Kwalificatieniveau 3 en 4

Bekostigd Niet-bekostigd Bekostigd Niet-bekostigd

Uren p/w

0  4.2 28   8.8 16

1-5 32.2  36  10.2 28

6-10  40.4 28 22.6 36

11-15  17.2 16 29.1  8

16-20  6 12 29.4 12

Totaal  705=100% 25=100% 705=100% 24=100%
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Uit tabel 6.4 blijkt dat docenten in de tijd die zij besteden aan het geven van onderwijs op 
niveau 1 en 2 een vergelijkbaar patroon laten zien. Voor beide groepen geldt dat er relatief  
weinig docenten in de twee extreme groepen scoren. In de drie middengroepen lopen de 
percentages met uitzondering van de middelste groep nauwelijks uiteen. Bij het onderwijs 
op niveau 3 en 4 zijn de verschillen groter. Docenten in de bekostigde onderwijsinstel-
lingen besteden meer tijd aan onderwijs dan docenten in de niet-bekostigde onderwijsin-
stellingen. 

In tabel 6.5 kijken we nogmaals naar de tijd die docenten besteden aan onderwijs op de 
verschillende kwalificatieniveaus. Dit maal zijn de docenten naar sector gegroepeerd. 

Tabel 6.5 laat zien dat het aantal uren dat docenten besteden aan het geven van onderwijs 
op de lagere en de hogere kwalificatieniveaus niet verschillen op basis van de sectoren 
waarbinnen de docenten werkzaam zijn.  
In de contracten van docenten is over het algemeen overeengekomen dat de docenten een 
aantal uren besteden aan meer algemene organisatorische zaken binnen de opleiding en de 
onderwijsinstelling. 

 
Tabel 6.5  Tijdsbesteding van docenten aan onderwijs naar sector

Kwalificatieniveau 1 en 2 Kwalificatieniveau 3 en 4

Htv Ovdb Ecabo Htv Ovdb Ecabo

Uren 
p/w

0    7.6   2.3   4.9 10.2   7.1 10.6

1-5 25.5  35  33.3 14   9.7 10.2

6-10 43.9  41.4  36 21 23 24.2

11-15 16.6 17.8  16.7 28 31.1 26.5

16-20    6.4    3.6  9 26.8 31.1 28.4

Totaal 157=100% 309=100% 264=100% 157=100% 309=100% 264=100%

 
Tabel 6.6  Tijdsbesteding van docenten aan algemene organisatorische taken

Bekostigd Niet-bekostigd

Uren p/w

0   2.3  36

1-5 23.5  44

6-10 29.6 12

11-15  15  0

16-20 21.8  8

Totaal 705=100% 25=100% 
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Uit de gegevens uit tabel 6.6 blijkt dat docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen 
doorgaans meer tijd besteden aan organisatorische zaken dan docenten in de  
niet-bekostigde onderwijsinstellingen. 

In onderstaande tabel staat de tijd die docenten besteden aan algemene organisatorische 
taken beschreven per beroepssector.

Uit tabel 6.7 blijkt dat docenten die werkzaam zijn in het Horeca, toerisme en Voedings-
onderwijs iets meer tijd besteden aan algemene organisatorische taken. Maar de verschillen 
tussen de beroepssectoren zijn niet groot. 

6.3 Beschrijvende analyses docenten 
In deze paragraaf  presenteren we de resultaten van de beschrijvende analyses. We gaan 
na of  het organisatiegedrag van docenten verschilt naar de institutionele context van de 
onderwijsinstellingen en op basis van de sector waarbinnen docenten werkzaam zijn. In 
tabel 6.8 staan, om een eerste indruk te krijgen van verschillen op basis van de institu-
tionele context van de onderwijsinstellingen, de resultaten van de gemeten afhankelijke 
variabelen naar bekostiging en de resultaten van de uitgevoerde eenweg variantieanalyse  
(T-toets voor onafhankelijke groepen). 

Tabel 6.8 laat zien dat het organisatiegedrag van docenten naar institutionele context 
van de onderwijsinstelling (bekostiging) op een aantal aspecten verschilt. De docenten 
in de bekostigde onderwijsinstellingen hebben meer aandacht voor de privé-situatie van 
deelnemers. Docenten in niet-bekostigde onderwijsinstellingen zijn meer op de praktijk 
en op prestaties van deelnemers gericht. Ook identificeren docenten in de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen zich sterker met hun carrière, het team en de organisatie. Tenslotte 
blijkt dat de onderlinge betrokkenheid die docenten ervaren groter is bij docenten in de 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen. 

 
Tabel 6.7  Tijdsbesteding aan algemene organisatorische taken naar sector

Docenten naar sector

Htv Ovdb Ecabo

Uren p/w

0   2.5    4.5   2.7

1-5  19.1 26.2 25.0

6-10 26.8 30.4 28.8

11-15 26.1 20.1 21.6

16-20 26.1 18.7 21.6

Totaal 157=100% 309=100% 264=100% 
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Tabel 6.8  Variantieanalyse van organisatiegedrag op basis van bekostiging

Bekostiging N Gemiddelde SD Tweezijdige
overschrijdingskans

Burgerschap Bekostigd 705 3.20 .44 .5351

Niet-bekostigd 25 3.12 .59

Leerproces Bekostigd 705 3.13 .44 .195

Niet-bekostigd 25 3.02 .57

Participatieve didactiek Bekostigd 705 2.53 .57 .364

Niet-bekostigd 25 2.63 .65

Praktijkgerichtheid in 
onderwijs

Bekostigd 705 3.02 .63 .020*

Niet-bekostigd 25 3.32 .60

Afronding van de 
opleiding

Bekostigd 705 3.27 .57 .675

Niet-bekostigd 25 3.31 .54

Gerichtheid op 
prestaties en resultaten

Bekostigd 705 3.01 .48 .020*

Niet-bekostigd 25 3.24 .56

Planmatig doceren Bekostigd 705 2.99 .55 .1711

Niet-bekostigd 25 3.19 .66

Privé-situatie van de 
deelnemers

Bekostigd 705 3.06 .60 .019*

Niet-bekostigd 25 2.77 .75

Carrièregerichtheid Bekostigd 705 2.65 .66 .024*

Niet-bekostigd 25 2.95 .55

Teamgerichte 
identificatie

Bekostigd 705 3.15 .44 .0001**

Niet-bekostigd 25 3.44 .33

Organisatiegerichte 
identificatie

Bekostigd 705 2.99 .54 .002**

Niet-bekostigd 25 3.33 .53

Beroepsgerichte 
identificatie

Bekostigd 705 3.30 .46 .118

Niet-bekostigd 25 3.45 .38

Betrokkenheid van 
docenten

Bekostigd 705 2.49 .62 .006**

Niet-bekostigd 25 2.85 .78

Management-
ondersteuning

Bekostigd 705 2.19 .60 .2371

Niet-bekostigd 25 2.34 .82

Participatie bij 
besluitvorming

Bekostigd 705 2.10 .65 .082

Niet-bekostigd 25 2.34 .87
* p<.05, ** p<.01
1 Tweezijdige overschrijdingskans gecorrigeerd voor groepen met een ongelijke variantie
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Tabel 6.9  Organisatiegedrag van de docenten naar sectoren

Sector N Gemiddelde SD Tweezijdige
overschrijdingskans

Burgerschap Htv 157 3.20 .40 .000**

Ovdb 309 3.30 .42

Ecabo 264 3.08 .47

Leerproces Htv 157 3.15 .41 .000**

Ovdb 309 3.27 .42

Ecabo 264 2.97 .46

Participatieve didactiek Htv 157 2.46 .54 .000**

Ovdb 309 2.73 .56

Ecabo 264 2.34 .53

Praktijkgerichtheid in 
onderwijs

Htv 157 3.08 .59 .000**

Ovdb 309 3.19 .57

Ecabo 264 2.82 .67

Afronding van de 
opleiding

Htv 157 3.32 .55 .001**

Ovdb 309 3.18 .58

Ecabo 264 3.35 .55

Gerichtheid op 
prestaties en resultaten

Htv 157 3.07 .44 .000**

Ovdb 309 2.92 .50

Ecabo 264 3.12 .46

Planmatig doceren Htv 157 3.00 .55 .174

Ovdb 309 2.97 .55

Ecabo 264 3.05 .55

Privé-situatie van de 
deelnemers

Htv 157 3.08 .55  .040*

Ovdb 309 3.09 .55

Ecabo 264 2.97 .55

* p<.05, ** p<.01
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Tabel 6.9  Organisatiegedrag van de docenten naar sectoren (vervolg)

Sector N Gemiddelde SD Tweezijdige
overschrijdingskans

Carrièregerichtheid Htv 157 2.71 .70 .137

Ovdb 309 2.69 .63

Ecabo 264 2.60 .65

Team identificatie Htv 157 2.66 .45 .020*

Ovdb 309 3.14 .44

Ecabo 264 3.21 .44

Organisatie identificatie Htv 157 3.03 .56 .164

Ovdb 309 3.03 .52

Ecabo 264 2.95 .57

Beroepsgerichte 
identificatie

Htv 157 3.34 .41 .220

Ovdb 309 3.33 .45

Ecabo 264 3.27 .49

Betrokkenheid van 
docenten

Htv 157 2.44 .59 .000**

Ovdb 309 2.64 .65

Ecabo 264 2.41 .60

Management-
ondersteuning

Htv 157 2.17 .57 .024*

Ovdb 309 2.26 .63

Ecabo 264 2.13 .61

Participatie bij 
besluitvorming

Htv 157 2.10 .65 .003**

Ovdb 309 2.21 .67

Ecabo 264 2.02 .63

* p<.05, ** p<.01
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In tabel 6.9 staan de resultaten van de uitgevoerde eenweg variantieanalyse waarin geana-
lyseerd is of  het organisatiegedrag van docenten samenhangt met de sector waarbinnen zij 
werken. 

Uit tabel 6.9 blijkt dat de docenten in de drie onderwijssectoren significant van elkaar ver-
schillen op een groot aantal van de variabelen. De verschillen zijn het grootst tussen  
docenten die werkzaam zijn in gezondheidszorg, zorg en welzijnsonderwijs en docenten 
die deelnemers opleiden tot economisch-administratieve, ICT- en uniformberoepen. 
Docenten die werkzaam zijn binnen het gezondheidszorg, zorg en welzijnsonderwijs 
zetten zich meer in om bij te dragen aan burgerschapsvorming van deelnemers, zijn sterker 
gericht op het leerproces, bieden meer ruimte om deelnemers mee te laten beslissen over 
het onderwijs (participatieve didactiek), stemmen hun onderwijs vaker af  op praktijk- 
situaties, hebben meer aandacht voor de privé-situatie van deelnemers en ervaren een 
grotere betrokkenheid van docenten onderling, ervaren meer steun van het management 
en participeren meer bij de besluitvorming.  Docenten die deelnemers opleiden tot econo-
misch-administratieve, ICT- en uniformberoepen zijn juist in sterkere mate gericht op 
de afronding van de opleiding en de prestaties van deelnemers. Ook identificeren zij zich 
meer dan hun collega’s uit de andere sectoren met het team waarbinnen zijn werkzaam 
zijn. 

Uit de tabellen 6.8 en 6.9 blijkt dat docenten zowel op basis van de institutionele context 
als op basis van de sectoren waarbinnen zij werkzaam zijn in een aantal opzichten van 
elkaar verschillen. Gezien het verschil in omvang van de onderzoekspopulaties is het 
echter noodzakelijk om de gemaakte vergelijkingen tussen docenten uit de bekostigde en 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen uit te voeren met behulp van meer geavanceerde 
technieken voordat we conclusies kunnen trekken.   

6.4  Multilevel regressie analyses docenten 
Om antwoord te geven op de vraag in hoeverre het organisatiegedrag van docenten ver-
schilt naar de institutionele context van de onderwijsinstelling voeren we multilevel 
regressie analyses uit. Ter voorbereiding op deze analyses gaan we na of  de afhankelijke 
variabelen onderling correleren en te reduceren zijn tot een kleiner aantal variabelen. 
Hiertoe voeren we een principale componentenanalyse (PCA) uit. Uit de componentladin-
gen matrix (tabel 6.6) wordt duidelijk dat de vijftien schalen laden op vier componenten. 
Deze vier componenten komen overeen met de theoretische indeling naar opvattingen, 
identificatie en perceptie van het schoolklimaat die ten grondslag lag aan de vragenlijsten. 
De vier componenten verklaren tezamen 73.7% van de variantie. 
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De eerste component (C1) heeft een eigen waarde van 3.399 en verklaart 22.7% van de 
variantie. Deze component omvat de volgende vijf  schalen met opvattingen over onder-
wijs; burgerschapsvorming, leerproces van deelnemers, participatieve didactiek, praktijk- 
gerichtheid in het onderwijs en aandacht voor de privé-situatie van deelnemers. De items 
uit de vijf  schalen in deze component vormen samen een superschaal. Deze superschaal 
duiden we in het vervolg aan als mensgerichte opvattingen. Deze superschaal berekenen we op 
basis van de somscores. De schaal bevat 24 items, Cronbach’s alpha is .91. 

De tweede component (C2) heeft een eigen waarde van 2.847 en verklaart 19.0% van 
de variantie. Deze component omvat de volgende schalen: betrokkenheid van docenten 
onderling, de ondersteuning die docenten ervaren vanuit het management en participatie 
van docenten bij de besluitvorming. Deze tweede component duiden we aan als de super-
schaal schoolklimaat. De superschaal berekenen we op basis van de somscores, bestaat uit 11 
items, Cronbach’s alpha .91.

 
Tabel 6.10  Componentladingen matrix organisatiegedrag van docenten

C1 C2 C3 C4

Burgerschap .769 .245

Leerproces .856

Participatie didactiek .793

Praktijkgerichtheid in onderwijs .749

Afronding van de opleiding .728

Gerichtheid op prestaties en resultaten .814

Planmatig doceren .708

Privé-situatie van de deelnemers .523 .303

Carrièregerichtheid -.669

Teamgerichte identificatie .394 -.613

Organisatiegerichte identificatie -.825

Beroepsgerichte identificatie -.725

Betrokkenheid van docenten .723

Ondersteuning vanuit management .845

Participatie bij besluitvorming .861

Oblimin rotatie39 met Kaiser normalisatie
In de tabel zijn componentladingen > .2 weergegeven

39 Oblimin rotatie is een olique rotatie-methode (onorthogonaal). Na de rotatie tellen de verklaarde varianties per 
component niet meer op tot de totale verklaarde variantie. Omdat de scheiding tussen de componenten het meest 
duidelijk naar voren komt uit deze rotatie hebben we voor de oblimin rotatie gekozen. 
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De derde component heeft een eigenwaarde van 2.330 en verklaart 15.5% van de varian-
tie. Deze component bevat de drie schalen; afronding van de opleiding, gerichtheid op 
prestaties en resultaten en planmatig onderwijs. Deze derde superschaal duiden we aan als 
taakgerichte opvattingen. We berekenen de superschaal op basis van de somscores, deze super-
schaal bevat 12 items en Cronbach’s alpha is .84. 

De vierde component heeft een eigenwaarde van 2.903 en verklaart 19.4% van de vari-
antie. Deze vierde en tevens laatste component omvat de vier schalen; carrièregerichte 
identificatie, teamgerichte identificatie, identificatie met de organisatie en identificatie met 
het beroep. De items uit deze schalen worden samengevoegd tot een nieuwe superschaal 
die we aanduiden als identificatie. De superschaal berekenen we op basis van de somscores. 
De schaal telt 18 items en Cronbach’s alpha is .85.

Een tweede voorbereidende stap op de multilevel analyses is het berekenen van de intra-
classcorrelatie om vast te stellen of  er afhankelijkheid is in de dataset. Berekening van de 
intraclasscorrelatie bevestigt dat er sprake is van afhankelijkheid in de data, dit wordt ook 
wel genestheid genoemd. De afhankelijkheid in de dataset is vastgesteld op het niveau 
van de onderwijssectoren binnen de bekostigde onderwijsinstellingen (zie bijlage III). Het 
vaststellen van de afhankelijkheid van docenten die werkzaam zijn bij eenzelfde niet-
bekostigde onderwijsinstellingen is niet mogelijk omdat er vanuit elke niet-bekostigde on-
derwijsinstelling over het algemeen maar een enkele docent per onderwijssector meedoet.  
Dit maakt dat de variantie tussen docenten binnen onderwijssectoren in niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen niet onderscheiden kan worden van variantie tussen onderwijssecto-
ren in een niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Bij het uitvoeren van multilevel analyses, 
moet hier rekening mee gehouden worden. Daarom maken we gebruik van het model 
van Roberts en Roberts (2005) waarin voor de ene groep (de docenten uit de bekostigde 
onderwijsinstellingen) wel en voor de andere groep (de docenten uit de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen) geen within en between variantie onderscheiden wordt (zie ook 
Honingh & Oort, 2009).

Vervolgens hebben we met MLwiN (Rasbash, Browne, Goldstein et al., 2000) voor de vier 
superschalen berekend in hoeverre bekostiging een effect heeft op het organisatiegedrag 
van docenten40. In deze analyses nemen we de achtergrondvariabelen op als predictor-
variabelen. Om vast te kunnen stellen welke predictoren in het model thuishoren, hebben 
we gebruik gemaakt van de stapsgewijze backward methode (zie bijv. De Heus, Van der 
Leeden en Gazendam, 1999). In het eerste model zijn alle predictoren opgenomen. De 
predictor met het minst significante effect verwijderen we als eerste uit het model. Deze 
eliminatieprocedure volgen we totdat er uitsluitend predictoren in het model opgenomen 
zijn die een significant effect hebben op de afhankelijke variabele. In aanvul-ling op deze 
methode hebben we elke afzonderlijke predictor in het model opgenomen om vast te 
kunnen stellen in hoeverre de predictor een significant effect heeft op de superschalen.  

40 Het onderscheid tussen de twee onderwijsinstellingen is gebaseerd op het ontvangen van bekostiging. Om 
die reden spreken we over een effect van bekostiging. In deze studie verwijst de term ‘bekostiging’ naar de 
institutionele context van de onderwijsinstelling.     
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Op deze manier hebben we gecontroleerd of  de variabelen die zelfstandig een effect 
hebben op de afhankelijke variabelen, een effect sorteren op het moment dat de overige 
variabelen eveneens in het model zijn opgenomen. 

De uitkomsten van de multilevel regressie analyse in tabel 6.11 laten zien dat bekostiging 
een negatief  effect heeft op alle vier de afhankelijke variabelen. Het effect van bekostiging 
op de mate waarin een docent een mensgerichte opvatting heeft, is echter niet significant. 
Dit resultaat wil zeggen dat docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen minder taak-
gericht zijn, een geringere mate van identificatie ervaren en een minder positieve perceptie 
van het schoolklimaat hebben dan hun collega docenten in de niet-bekostigde onderwijsin-
stellingen.

Om te beginnen maakt de tabel 6.11 duidelijk dat bekostiging nauwelijks effect heeft op 
de mate waarin docenten mensgerichte opvattingen hebben over onderwijs. Vrouwen, 
docenten in het horeca, toerisme en voedingsonderwijs en docenten in het gezondheids en 
welzijnsonderwijs (beide in vergelijking met docenten die opleiden voor economisch-  
administratieve, ICT- en uniformberoepen), docenten die meer uren thuiswerken en  
docenten die meer tijd besteden aan algemene organisatorische taken binnen de onder- 
wijsinstelling, hebben significant sterkere mensgerichte opvattingen over onderwijs.

In de tweede plaats laat tabel 6.11 zien dat docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen een significant sterkere taakgerichte opvatting hebben dan docenten in de bekostig- 
de onderwijsinstellingen. Oudere docenten, docenten die een hoger percentage van één 
fte werken en docenten die opleiden voor economisch-administratieve, ICT- en uniform-
beroepen (in vergelijking met docenten in het gezondheids en welzijnsonderwijs), hebben 
een significant sterkere leerstofgerichte opvatting over onderwijs. 

Ten derde laat tabel 6.11 zien dat bekostiging een negatief  effect heeft op de identificatie 
van docenten. Als de strikte grens van p= 0.05 aangehouden wordt, dan is het effect net 
niet significant. Docenten die een groter percentage van een fulltime equivalent werken, 
docenten die een groter aantal uren besteden aan algemene organisatorische taken, 
vrouwen, jonge docenten en docenten die op freelance basis werken, identificeren zich 
sterker.

Tot slot blijkt uit de tabel dat docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen een negatie-
vere perceptie hebben van het schoolklimaat dan docenten in de niet-bekostigde onder- 
wijsinstellingen. Docenten die gezondheids- en welzijnsonderwijs geven (in vergelijking 
met docenten die opleiden voor economisch-administratieve, ICT- en uniformberoepen) 
en die meer tijd besteden aan algemene organisatorische taken binnen de onderwijsinstel-
ling, zijn significant positiever over het organisatieklimaat van de school. Vrouwen en de 
docenten die meer lessen geven op niveau 3 en 4 zijn daarentegen significant negatiever 
over het schoolklimaat. 
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De uitgevoerde docentenanalyses laten zien dat docenten in de beide typen onderwijs- 
instellingen in een aantal opzichten verschillen. Hieruit blijkt dat, hoewel de onderwijs- 
instellingen meer op elkaar zijn gaan lijken in institutionele zin, er (nog steeds) verschillen 
zijn in het organisatiegedrag van de docenten. Dit betekent dat we onze, op basis van de 
neo-instititutionele theorie gebaseerde, verwachting over isomorfie enigszins zullen moeten 
bijstellen en nuanceren. De gelijkvormigheid in de omgeving van de onderwijsinstellingen 
blijkt niet uit het gedrag dat we gemeten hebben bij docenten. 

Ook blijkt uit de analyses, en dat is in lijn met de in paragraaf  3.3 beschreven theoretische 
noties, dat docenten in de drie sectoren van elkaar verschillen. We stellen vast dat docenten 
in het gezondheids en welzijnsonderwijs en docenten voor economisch-administratieve, 
ICT- en uniformberoepen op drie van de vier in het multilevel model opgenomen vari-
abelen verschillen. Docenten in het horeca, toerisme en voedingsonderwijs verschillen 
eveneens van docenten die opleiden voor economisch-administratieve, ICT- en uniform-
beroepen) in de mate waarin zij mensgerichte opvattingen over onderwijs hebben. De 
gevonden verschillen lijken verband te houden met de mate waarin de omgeving van de 
sectoren te typeren is als een institutionele en of  een technische omgeving. De omgeving 
(maatschappelijke sector) van het gezondheidszorg en welzijnsonderwijs is als gevolg van 
beroepsstandaarden, kwaliteitseisen in de beroepssector zelf  in sterkere mate geïnstitutio-
naliseerd dan die van de economisch-administratieve, ICT- en uniformberoepen. 

6.5  Beschrijvende gegevens middenmanagers
In deze paragraaf  beschrijven we de middenmanagers in de bekostigde en de niet-bekos-
tigde onderwijsinstellingen. In de analyses zijn 68 middenmanagers uit de bekostigde 
onderwijsinstellingen en 11 middenmanagers uit de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
opgenomen. Van de middenmanagers is 37.9% (n=30) verantwoordelijk voor het onder-
wijs op het terrein van de economisch-administratieve, ICT- en uniformberoepen, 39.2% 
(n=31) van de middenmanagers heeft de verantwoordelijkheid voor onderwijs op het 
gebied gezondheidszorg, zorg en welzijn en tot slot is 22.8% (n=18) verantwoordelijk voor 
het onderwijs binnen de horeca, toerisme en voedingsbranche. 

In het beschrijven van de achtergrondgegevens van de middenmanagers maken we een 
opsplitsing naar biografische kenmerken, kenmerken van het dienstverband en kenmerken 
van de functieaanduiding en kenmerken van de tijdsbesteding van de middenmanagers. 

 
Tabel 6.12  Middenmanagers naar bekostiging en sector

Bekostigd Niet-bekostigd Totaal

Htv 18  0 18

Ovdb 28  3 31

Ecabo 22  8 30

Totaal 68  11 79
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Biografische kenmerken

Van de middenmanagers is 30.4% (n=24) vrouw. Binnen de bekostigde onderwijsinstel-
lingen is dit percentage 29.4 % (n=20) en in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen is dit 
36.4% (n=4). In de sectoren is de verdeling als volgt; binnen Htv is 17.8% (n=5) vrouw. 
In de sector Ovdb geldt dat 41.9% (n=13) vrouw is en in de sector Ecabo is 20% (n=6) 
vrouw.

De gemiddelde leeftijd van de middenmanagers is 49.8 (SD=7.5 ). In de bekostigde onder-
wijsinstellingen is de gemiddelde leeftijd 51.1 jaar en (SD=5.5) en in de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen zijn de middenmanagers aanzienlijk jonger met een gemiddelde 
leeftijd van 41.8 jaar (SD=12.3). In de sector Htv is de gemiddelde leeftijd van de midden-
managers 49.9 jaar (SD= 5.2), in de sector Ovdb ligt het gemiddelde op 50.2 jaar (SD=7.8) 
en middenmanagers in de sector Ecabo zijn gemiddeld 49.8 jaar oud (SD=7.5).

Dienstverband

Het aantal jaren dat een middenmanager in dienst is binnen de onderwijsinstellingen is 
15.97 jaar (SD=9.9). De middenmanagers in de bekostigde instellingen zijn gemiddeld 16.6 
jaar (SD=9.8) in dienst bij de onderwijsinstelling. De middenmanagers in de niet- 
bekostigde onderwijsinstelling zijn aanzienlijk korter in dienst met een gemiddelde van 
11.9 jaar (SD=10). De voor Htv verantwoordelijke middenmanagers werken gemiddeld 
15.9 jaar in de onderwijsinstelling (SD= 9.2). Het gemiddeld aantal jaren dat midden- 
managers in de sector Ovdb al in dienst zijn bij de onderwijsinstelling is 15.2 jaar 
(SD=10.8) en bij Ecabo zijn de middenmanagers met gemiddeld 16.8 jaar (SD=9.5) het 
langst in dienst. Het is echter wel van belang hier op te merken dat we helaas niet weten 
hoe lang de middenmanagers op hun huidige positie werkzaam zijn. Wel weten we dat het 
geen uitzondering is dat middenmanagers binnen de onderwijsinstelling van sector  
wisselenen (zie § 7.2). 

De middenmanagers werken gemiddeld 45.9 uur per week (SD=7.5). Voor de midden-
managers in de bekostigde onderwijsinstellingen ligt het gemiddelde hoger op 46.4 uur per 
week (SD=7.7), de middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen werken 
gemiddeld 42.5 uur per week (SD=5.3). Het aantal uren dat middenmanagers gemiddeld 
werken verschilt nauwelijks als per sector. Middenmanagers in Htv werken gemiddeld 46 
uur per week (SD=5.5), Bij Ovdb is dit gemiddeld 44,7 (SD=7.2) en binnen Ecabo werken 
middenmanagers gemiddeld 47.7 uur per week (SD=7.5).

In tabel 6.13 is zichtbaar op welk percentage van een fulltime equivalent de midden- 
managers gecontracteerd zijn. Meer dan de helft van de middenmanagers zegt voor meer 
dan één fulltime equivalent aangesteld te zijn.

Uit tabel 6.13 blijkt dat de middenmanagers in de bekostigde en niet-bekostigde niet van 
elkaar verschillen in het percentage van een fte dat ze gecontracteerd zijn. Ook de Fischer 
exact toets (.22) wijst dit uit. 
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In tabel 6.14 tonen we per sector welk percentage van een fulltime equivalent de midden-
managers gecontracteerd zijn. 

Uit tabel 6.14 kunnen we concluderen dat de middenmanagers ook op basis van de sector 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn niet van elkaar verschillen. De Fischer exact toets (.90) 
bevestigt dit.

Over de contracten die de middenmanagers hebben moet ook opgemerkt worden dat 97.1 
% (n=66) van de middenmanagers in de bekostigde onderwijsinstellingen een aanstelling 
heeft voor onbepaalde tijd en in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen ligt dit percen- 
tage op 90.9% (n=10). Binnen Htv hebben alle middenmanagers een aanstelling voor 
onbepaalde tijd. Voor 96.7% (n=30) van de middenmanagers in de sector Ovdb en 93.3% 
(n=28) van de middenmanagers in de sector Ecabo geldt dit eveneens. 

Van de middenmanagers heeft 82.3 % (n=65) als docent gewerkt. Binnen de bekostigde 
onderwijsinstellingen is dit percentage 86.8% (n=59) en in de niet-bekostigde onderwijs- 
instellingen ligt dit op 54.5% (n=6) opvallend lager. Wanneer we ook daar naar de sectoren 
kijken dan krijgen we het volgende beeld. Van de 18 middenmanagers die verantwoordelijk 
zijn voor het onderwijs binnen Htv heeft 77.8% (n=14) als docent gewerkt. Voor de sector 
Ovdb geldt dat 77.4% (n=24) van de middenmanagers leservaring heeft en binnen Ecabo 
ligt het percentage zelfs op 90% (n=27). 

 
Tabel 6.13  Aanstelling van middenmanagers als percentage van een fulltime equivalent

Bekostigd Niet-bekostigd Totaal

Fte in procenten

41-60%  1  1   2

61-80%  0  0  0

81-100% 29  3 32

101-120% 38  7 45

Totaal 68 11 79

 
Tabel 6.14  Aanstelling van middenmanagers per sector als percentage van een fte

Managers naar type onderwijsinstelling

Htv Ovdb Ecabo Totaal

Fte in procenten

41-60%  0  1  1   2

61-80%  0  0  0  0

81-100%  9  11 12 32

101-120%  9  19 17 45

Totaal 18  31 30 79
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Functieaanduiding

Gezien het aantal uiteenlopende functieaanduidingen dat gehanteerd wordt in de onder- 
wijsinstellingen (§ 5.8), is het van belang te analyseren of  de gehanteerde functie- 
aanduidingen verband houden met de het aantal docenten waar middenmanagers  
verantwoordelijk voor zijn, de sector waar middenmanagers verantwoordelijk voor zijn en 
de taken die middenmanagers uitvoeren. Het grootste deel van de respondenten, 53.2 % 
(n=42) is werkzaam in een unit structuur en 36.7% (n= 29) van de middenmanagers werkt 
binnen een sectorstructuur. Binnen de sectorstructuur is een nader onderscheid tussen de 
sectordirecteur (n=11) en de opleidingsmanager (n=18) noodzakelijk. De overige 11.2 % 
(n=8) van de middenmanagers werkt binnen een structuur die een andere benaming kent 
zoals een werkmaatschappij, school of  domein. De helft van de middenmanagers in deze 
laatste categorie is afkomstig uit de niet-bekostigde onderwijsinstellingen.  

We constateren dat er een relatie is tussen de functieaanduiding van de middenmanager en 
het aantal docenten waar de middenmanager leiding aan geeft. Sectordirecteuren hebben 
gemiddeld te maken te maken met 93.7 docenten (SD= 69.8; Mediaan= 89), voor unit- 
directeuren ligt het gemiddelde op 75.7 docenten (SD= 46.9; MD= 60). Middenmanagers 
die niet binnen een unit of  sector structuur werken hebben gemiddeld te maken met 
49.8 docenten (SD= 43.4; MD= 50) en voor opleidingsmanagers is het gemiddelde 31.7 
docenten (SD= 39.6; MD= 35). De middenmanagers vallen op basis van deze gegevens 
uiteen in twee groepen, de sectordirecteuren en unitdirecteuren die leiding geven aan meer 
dan 60 docenten en de middenmanagers die een kleiner aantal docenten leiding geven.  

Met behulp van kruistabellen en de Fisher’s exact toets constateren we dat de midden- 
managers op basis van hun functieaanduiding gelijkmatig verdeeld zijn over de drie  
sectoren uit het onderzoek (.98, zo blijkt uit de Fisher’s exact toets). De functieaanduid-
ing van de middenmanager is evenmin gerelateerd aan het geslacht van de middenman-
ager (.74) en ook niet aan het al dan niet hebben van leservaring (1.0). Eenweg variantie 
analyses wijzen uit dat er op basis van de functieaanduiding van de middenmanagers geen 
significant verschil is in het aantal uren dat zij per week werken (.67), hun leeftijd (.13) en 
het aantal jaren dat zij in dienst zijn (.61). 

Om vast te stellen of  de tijdsbesteding van middenmanagers verband houdt met hun func-
tieaanduiding wordt wederom de Fisher’s exact toets gebruikt. Middenmanagers hebben in 
de vragenlijst aangevinkt aan welke drie taken zij het grootste deel van hun tijd besteden. 
Uit de Fisher’s exact toets blijkt dat de tijd die de middenmanagers besteden aan onderwijs, 
personeelszaken en financiën verband houdt met hun functieaanduiding. Van de midden-
managers zegt 20.6 % (n=16) dat de tijd die zij aan onderwijsverwante zaken besteden in 
deze top drie thuishoort. Dit percentage ligt bij de 18 opleidingsmanagers op 38.8% (n=7) 
en bij de middenmanagers die niet met een unit of  een sectorstructuur werken op 50% 
(n=4). Zowel voor de 42 unitdirecteuren als de 11 sectordirecteuren ligt dit percentage 
significant lager op 10%.
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Ook de tijd die middenmanagers besteden aan personeelszaken houdt verband met hun 
functie. Bij 57.1% (n=24) van de 42 unitdirecteuren staat het besteden van tijd aan per-
soneelszaken in de top drie van zaken waar zij het meeste tijd aan besteden. Voor de 11 
sectordirecteuren ligt dit percentage op 45.5% (n=5), voor de 18 opleidingsdirecteuren ligt 
dit percentage op 33.3 % (n=6) en voor 8 de overige middenmanagers ligt dit percentage 
op 0%.  

Tot slot houdt ook de tijd die middenmanagers besteden aan financiële zaken verband met 
de functieaanduidingen van middenmanagers. Van de 79 middenmanagers geeft 21.5% 
(n= 17) aan dat het bezig zijn met financiële zaken voor hen één van de drie meest tijd- 
rovende zaken is. Van de 42 unitdirecteuren besteedt 30.9% (n=13) veel tijd aan financiële 
zaken. Bij de 11 sectordirecteuren is dat 57.1% (n=4). Voor geen van de opleidings- 
managers en overige middenmanagers geldt dat de tijd die zij aan financiële zaken  
besteden in hun top drie van meest tijdrovende bezigheden thuishoort. 

De gevonden verschillen tussen tijdbesteding van de middenmanagers en hun functie- 
aanduiding lijken terug te voeren te zijn op de sector- danwel unitstructuur van de onder-
wijsinstellingen. De verschillen hebben betrekking op het aantal docenten waar midden- 
managers verantwoordelijk voor zijn en de mate waarin de middenmanagers belast zijn 
met zaken die een meer zakelijk karakter of  een meer onderwijsinhoudelijk karakter 
hebben. De middenmanagers die verantwoordelijk zijn voor een kleiner aantal docenten 
zijn meestal de opleidingsmanagers. Zij blijken zich ook meer bezig te houden met onder-
wijsverwante zaken en in mindere mate met financiële zaken. 

Tijdsbesteding

De gegevens over de drie taken waaraan middenmanagers het meeste tijd besteden hebben 
we verwerkt in tabel 6.15. In de tabel staat per taak het aantal middenmanagers dat de 
betreffende taak als één van de drie meest tijdrovende taken ziet. De middenmanagers 
mochten drie taken aanvinken en hebben gemiddeld 2.7 taken aangevinkt.  

Uit Tabel 6.15 blijkt dat bijna twee derde van de middenmanagers veel tijd besteedt aan het 
uitvoeren van beleid. Van de 79 middenmanagers geven er 49 aan dat het ontwikkelen van 
beleid één van de drie meest tijdrovende taken is voor hen. 

 
Tabel 6.15  Tijdsbesteding van docenten aan algemene organisatorische taken

Tijdsbesteding

Wel Niet

Beleid ontwikkelen 49 30

Uitvoeren van beleid 52 27

Personeelszaken 35 44

Innovaties doorvoeren 41 38

Onderwijsverwante zaken 16 63

Financiële zaken 17 62
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Om te analyseren of  het mogelijk is om een typologie te ontwikkelen van de tijdsbesteding 
van de middenmanagers hebben we een PCA uitgevoerd. In tabel 6.16 staan de resultaten 
van deze analyse. 

Uit de PCA komen twee componenten naar voren die tezamen 49.2 % van de variantie 
verklaren. De eerste component (C1) verklaart 25.9% van de variantie en heeft een eigen-
waarde 1.552. Deze component is te lezen als een dimensie die loopt van veel tijd besteden 
aan personeelszaken en financiële zaken naar niet veel tijd besteden aan onderwijsverwante 
zaken en het doorvoeren van innovaties. Deze component laat zien dat het besteden van 
veel tijd aan personeelszalen en financiële zaken samen gaat maar dat deze twee taken door 
de middenmanagers niet gecombineerd worden met het doorvoeren van innovaties en tijd 
besteden aan onderwijsverwante zaken. 

De tweede component (C2) verklaart 23.3 % van de variantie en heeft een eigenwaarde 
1.397. Deze component is te lezen als een dimensie die loopt van het veel tijd besteden 
aan het uitvoeren van beleid naar veel tijd besteden aan het ontwikkelen van beleid en het 
besteden van tijd aan onderwijsverwante zaken. Ook voor de tweede component geldt dat 
de taken die een positieve en negatieve waarde hebben, zich slecht laten combineren. Dit 
betekent dat middenmanagers beleid ontwikkelen of  uitvoeren. 

Deze beide componenten uit de PCA tonen de duale structuur van schoolorganisaties 
die we bespraken in hoofdstuk 3. De eerste component omvat beheersmatige zaken en 
beschouwen we daarom als een beheersmatige vorm van managent, terwijl de tweede  
component de onderwijsinhoudelijke taken bevat. De managers die hoog scoren op de tweede 
component houden zich bezig met onderwijsverwante zaken en het uitvoeren van beleid 
zodat zij meer bezig zijn met de vormgeving en uitvoering van het primaire proces. De 
twee handelingsrationaliteiten die gericht zijn op het primaire en secundaire proces lijken 
op basis van de PCA ook van toepassing te zijn op de middenmanagers. 

Tabel 6.16  Componentenmatrix tijdsbesteding

Tijdsbesteding

C1 C2

Beleid ontwikkelen -.820

Uitvoeren van beleid   .563

Personeelszaken -.614   .206

Innovaties doorvoeren -.687

Onderwijsverwante zaken -.540

Financiële zaken   .612

PCA, varimax41 rotatie 

41 De varimax rotatie is een orthogonale rotatie. Bij een orthoganale rotatie worden de beide componenten strikt 
onafhankelijk van elkaar voor gesteld. 
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6.6 Beschrijvende analyses middenmanagers 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag naar het bestaan van verschillen in het 
organisatiegedrag van middenmanagers in de bekostigde en de niet-bekostigde onder- 
wijsinstellingen hebben we een aantal eenweg variantie analyses uitgevoerd. In deze 
paragraaf  tonen we de uitkomsten van deze analyses. We hebben ook enkele aanvullende 
analyses uitgevoerd om te controleren of  er een verschil is tussen de middenmanagers op 
basis van de sector waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Een tweede analyse hebben we uit-
gevoerd om te controleren of  middenmanagers die als docent gewerkt hebben verschillen 
van de middenmanagers die niet voor de klas gestaan hebben. In paragraaf  6.6.1 rap- 
porteren we over de opvattingen over onderwijs en in paragraaf  6.6.2 doen we verslag over 
de ondernemendheid in het organisatiegedrag van de middenmanagers. 

6.6.1 Opvattingen over onderwijs 
De middenmanagers in de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen hebben 
in de vragenlijsten gerapporteerd in hoeverre de situaties uit de stellingen gelden voor hun 
onderwijsinstelling. Om na te gaan of  de onderwijsinstellingen op basis van hun institu-
tionele context van elkaar verschillen hebben we een eenweg variantie analyse (T-toets 
voor onafhankelijke groepen) uitgevoerd. De uitkomsten van deze analyse staan in tabel 
6.17. 

Tabel 6.17 laat zien dat de respons van middenmanagers in de bekostigde en niet- 
bekostigde onderwijsinstellingen op twee afhankelijke variabelen van elkaar verschillen. 
Middenmanagers in de bekostigde onderwijsinstellingen rapporteren een sterkere mate van 
gerichtheid op burgerschapsvorming in de onderwijsinstelling dan hun collega’s in de niet-
bekostigde onderwijsinstelling. De middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijs- 
instellingen geven aan dat binnen de onderwijsinstelling veel waarde gehecht wordt aan 
de examenresultaten als indicator voor de kwaliteit van onderwijs. Ook hier verschillen de 
onderwijsinstellingen van elkaar. 

In aanvulling op deze analyses hebben we een variantieanalyse uitgevoerd om te inventari- 
seren of  de middenmanagers in de drie sectoren van elkaar verschillen en om te contro- 
leren of  middenmanagers die als docent gewerkt hebben verschillen van hun collega’s die 
geen onderwijservaring hebben. Ook hebben we mannen en vrouwen vergeleken. Geen 
van deze analyses levert significante verschillen op (zie bijlage II). 
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Om vast te kunnen stellen of  de opvattingen over onderwijs ook in twee opvattingen 
uiteen vallen, zoals bij de docentendata en in de theorie, voeren we ook hier een PCA uit. 

 
Tabel 6.17  Opvattingen over onderwijs naar institutionele context

Bekostiging N Gemiddelde SD Sign 2-zijdig

Prestaties Bekostigd 68 2.82 .45 .559

Niet-bekostigd 11 2.73 .62

Burgerschap Bekostigd 68 3.09 .50 .002**

Niet-bekostigd 11 2.55 .66

Loopbaan Bekostigd 68 2.91 .52 .442

Niet-bekostigd 11 2.77 .68

Monitoren loopbaan Bekostigd 68 2.35 .82 .691

Niet-bekostigd 11 2.25 .63

Brede toegankelijkheid Bekostigd 68 2.94 .59 .1941

Niet-bekostigd 11 2.51 1.0

Privé-situatie 
deelnemers

Bekostigd 68 2.76 .66 .446

Niet-bekostigd 11 2.59 .77

Examenresultaten Bekostigd 68 2.39 .49 .037*

Niet-bekostigd 11 2.75 .69
* p<.05, ** p<.01
1 Tweezijdige overschrijdingskans gecorrigeerd voor groepen met een ongelijke variantie

 
Tabel 6.18  Componentenladingen matrix opvattingen over onderwijs

C1 C2

Prestatiegerichtheid .765

Burgerschap .471 .594

Loopbaan .648 .276

Monitoren loopbaan .654

Brede toegankelijkheid .863

Privé-situatie deelnemers .747

Examenresultaat .879 -.521

PCA, Promax42 rotatie met Kaiser normalisatie 

42 De Promax rotatie is een oblique rotatie
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Uit tabel 6.18 blijkt dat ook hier de opvattingen over onderwijs berusten op twee compo-
nenten, zij het minder eenduidig dan bij docenten. De twee componenten verklaren samen 
65.8% van de variantie. 

De eerste component (C1) verklaart 40% van de variantie en heeft een eigenwaarde van 
2.803. Deze component omvat prestatiegerichtheid, gerichtheid op de loopbaan van de 
deelnemers, het monitoren van de deelnemers, gerichtheid op de examenresultaten en 
burgerschapsvorming. Deze laatste variabele laadt echter ook op de tweede component. 
De eerste component duiden we aan met taakgerichte opvatting. De gestratificeerde alpha 
coëfficiënt43 van taakgerichte opvatting is .97.

De tweede component (C2) verklaart 34.8% van de variantie en heeft een eigen waarde 
van 2.436. Deze component omvat de volgende variabelen; toegankelijkheid, de privé-
situatie van deelnemers en burgerschap. Deze tweede component duiden we aan met 
mensgerichte opvatting. De gestratificeerde alpha coëfficiënt van deze component is .98.

Met de uitkomsten van deze PCA hebben we (nogmaals) een eenweg variantieanalyse 
(T-toets voor onafhankelijke groepen) uitgevoerd om vast te stellen of  de opvattingen 
over onderwijs verschillen naar de institutionele context van de onderwijsinstellingen. We 
hebben bij de analyses gebruik gemaakt van de componentscores om rekening te kunnen 
houden met aan de variabelen toegekende gewichten op basis van hun bijdrage aan de 
componenten. 

Uit tabel 6.19 blijkt dat de middenmanagers in de bekostigde onderwijsinstellingen in 
vergelijking met de middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen van 
mening zijn dat de onderwijsinstelling in sterkere mate mensgerichte opvattingen nastreeft. 
In vergelijking met de analyse (tabel 6.17) op de afzonderlijke variabele levert deze analyse 
een iets ander beeld op. Het significante verschil dat we vonden op examenresultaten valt 
in deze laatste analyse weg, terwijl het signifcante verschil bij burgerschap na opname in 
één component met andere componenten blijft.

 
Tabel 6.19  Opvattingen over onderwijs in beide type onderwijsinstellingen

Bekostiging N Gemiddelde SD Sign

Taakgerichte opvatting Wel 68  .00  .98  .937

Niet 11  -.22  1.15

Mensgerichte opvatting Wel 68  .12  .92  .007**

Niet 11  -.75  .65
* p<.05, ** p<.01
De waarden in tabel 6.19 zijn gestandaardiseerd

43 De methode van de gestratificeerde alphacoëfficiënt berekent de betrouwbaarheid van meerdere deeltests (zie 
Nunnally, 1978).
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6.6.2 Ondernemendheid in het organisatiegedrag van middenmanagers
Om vast te kunnen stellen of  middenmanagers verschillen in ondernemendheid naar de 
institutionele context van de onderwijsinstelling, hebben we een eenweg variantieanalyse 
uitgevoerd (T-toets voor onafhankelijke groepen). In tabel 6.20 staan de resultaten van 
deze analyse. 

Uit tabel 6.20 blijkt dat de het organisatiegedrag binnen de bekostigde en de niet- 
bekostigde onderwijsinstellingen op een aantal punten significant verschilt. De midden-
managers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen handelen doelgerichter. Dit geldt ook 
voor de responsiviteit van de opleidingen, de mate waarin men concurrentiebewust is en 
een actieve klantgerichte houding heeft. Binnen de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
lijkt men ook minder innovatiemoe te zijn en wordt er minder risicomijdend gehandeld 
dan binnen de bekostigde onderwijsinstellingen. 

 
Tabel 6.20  Ondernemendheid in het organisatiegedrag van middenmanagers naar de aard 

van bekostiging

Bekostiging N Gemiddelde SD Sign 2-zijdig

Doelgerichtheid Bekostigd 68 2.91 .46 .013*

Niet-bekostigd 11 3.27 .29

Niet innovatiemoe Bekostigd 68 3.26 .58 .006**

Niet-bekostigd 11 3.77 .41

Innovatieve docenten Bekostigd 68 3.41 .43 .890

Niet-bekostigd 11 3.43 .53

Responsieve opleiding Bekostigd 68 2.52 .63 .022*

Niet-bekostigd 11 3.00 .61

Niet risicomijdend Bekostigd 68 2.45 .63 .021*

Niet-bekostigd 11 2.98 .58

Actieve klantgerichtheid Bekostigd 68 2.99 .52 .032*

Niet-bekostigd 11 3.36 .48

Concurrentiebewustzijn Bekostigd 68 2.59 .51 .000**

Niet-bekostigd 11 3.29 .69

Maatschappelijke 
omgeving

Bekostigd 68 2.70 .57 .186

Niet-bekostigd 11 2.44 .82
* p<.05, ** p<.01
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In aanvulling op bovenstaande vergelijking hebben we aanvullend enkele variantieanalyses 
uitgevoerd op basis van de drie sectoren, ervaring als docent en geslacht. De uitgevoerde 
analyse op basis van sector waarbinnen de middenmanager werkzaam is laat geen sig-
nificante resultaten zien (zie bijlage II). In tabel 6.21 staan de resultaten van deze analyse 
waarin we middenmanagers die voor de klas hebben gestaan vergelijken met de midden-
managers die niet uit het onderwijs afkomstig zijn.

Uit tabel 6.21 blijkt dat middenmanagers die niet als docent gewerkt hebben in sterkere 
mate het idee hebben dat de opleiding responsief  is. Ook rapporteren zij een een mindere 
mate van innovatiemoeheid. 

 
Tabel 6.21  Ondernemendheid naar onderwijservaring

Onderwijs-
ervaring

N Gemiddelde SD Sign 2-zijdig

Doelgerichtheid Wel 65 2.93 .47 .293

Geen 14 3.07 .38

Niet innovatiemoe Wel 65 3.26 .60 .025*

Geen 14 3.64 .36

Innovatieve docenten Wel 65 3.40 .44 .427

Geen 14 3.50 .47

Responsieve opleiding Wel 65 2.52 .65 .043*

Geen 14 2.90 .56

Niet risicomijdend Wel 65 2.59 .64 .547

Geen 14 2.47 .67

Actieve klantgerichtheid Wel 65 3.04 .53 .862

Geen 14 3.07 .52

Concurrentiebewustzijn Wel 65 2.64 .58 .089

Geen 14 2.93 .53

Maatschappelijke 
omgeving

Wel 65 2.64 .60 .503

Geen 14 2.76 .69
* p<.05, ** p<.01
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In tabel 6.22 staan de resultaten van deze analyse waarin we middenmanagers naar geslacht 
met elkaar vergelijken.

Tabel 6.22 laat zien dat mannen en vrouwen verschillen in de mate waarin zij niet-risico- 
mijdend zijn in de bedrijfsvoering. Mannen blijken minder risicomijdend te zijn in hun 
gedrag dan vrouwen. 

Op basis van de uitgevoerde PCA kunnen we vaststellen dat de variabelen onder te 
brengen zijn in twee componenten. De componenten verklaren samen 63.2% van de 
variantie. 

 
Tabel 6.22  Ondernemendheid van middenmanagers naar geslacht

Geslacht N Gemiddelde SD Sign 2-zijdig

Doelgerichtheid Man 55 2.97 .49 .759

Vrouw 24 2.93 .39

Niet innovatiemoe Man 55 3.36 .53 .442

Vrouw 24 3.25 .71

Innovatieve docenten Man 55 3.40 .44 .659

Vrouw 24 3.45 .45

Responsieve opleiding Man 55 2.62 .70 .541

Vrouw 24 2.52 .52

Niet risicomijdend Man 55 2.68 .65 .022*

Vrouw 24 2.32 .58

Actieve klantgerichtheid Man 55 3.07 .55 .538

Vrouw 24 2.99 .48

Concurrentiebewustzijn Man 55 2.71 .62 .699

Vrouw 24 3.65 .50

Maatschappelijke 
omgeving

Man 55 2.69 .65 .544

Vrouw 24 2.60 .52
* p<.05, ** p<.01
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De eerste component (C1) verklaart 45.9% van de variantie en heeft een eigenwaarde 
3.670. Deze component omvat doelgerichtheid, innovatieve docenten, responsiviteit van 
de opleiding, actieve klantgerichtheid (deze variabele laadt ook op C2) en gerichtheid op de 
maatschappelijke omgeving. Deze eerste component beschrijft een brede ondernemende 
houding die gekenmerkt wordt door rationeel maatschappelijk georiënteerd ondernemer- 
schap. Wij duiden deze component aan als maatschappelijk doelgericht ondernemerschap. De 
gestratificeerde alpha coëfficiënt is .86.

De tweede component (C2) verklaart 37.4 % van de variantie en heeft een eigen waarde 
2.989. De variabelen die in deze component thuishoren zijn; niet innovatiemoe, niet 
risicomijdend, actieve klantgerichtheid en bewustzijn van de concurrentie. De tweede 
component omvat een meer risicovol en commercieel type van ondernemerschap. Wij 
duiden deze component in het vervolg aan als durvend innovatief  ondernemerschap. De gestra-
tificeerde alpha coëfficiënt is .82.

We voeren een eenweg variantieanalyse uit (T-toets voor onafhankelijke groepen) om vast 
te stellen of  de middenmanagers verschillen in type ondernemendheid naar de institu-
tionele aard van de onderwijsinstelling. We maken gebruik van de componentscores zodat 
rekening gehouden wordt met de aan de variabelen toegekende gewichten op basis van 
hun bijdrage aan de componenten. 

Uit de tabel 6.24 blijkt dat de middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
in sterkere mate innovatief  en durvend ondernemerschap tonen dan hun collega’s in  
bekostigde onderwijsinstellingen. 

 
Tabel 6.23  Componentenladingen matrix opvattingen ondernemend gedrag

C1 C2

Doelgerichtheid   .737

Niet innovatiemoe -.282   .926

Innovatieve docenten   .778

Responsiviteit opleiding  .727  .210

Niet risicomijdend  .699

Klantgerichtheid  .565  .412

Concurrentiebwustzijn  .253  .582

Maatschappelijke omgeving  .944 -.285

PCA, Promax rotatie met Kaiser normalisatie 
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6.6.3 De ‘stakeholders’
De middenmanagers zijn bevraagd over de stakeholders met wie zij in dialoog zijn over de 
kwaliteit van de opleiding. In onderstaande tabel staan voor de bekostigde en de niet- 
bekostigde onderwijsinstellingen in hoeverre de middenmanagers contact onderhouden 
met de in de tabel genoemde stakeholders. 

 
Tabel 6.24  Ondernemerschap van middenmanagers in beide type onderwijsinstellingen

Bekostiging N Gemiddelde1 SD Sign

Maatschappelijk doelgericht 
ondernemerschap

Wel 68   .00   .98 .937

Niet 11 -.22 1.15

Durvend innovatief 
ondernemerschap

Wel 68  .12   .92 .007**

Niet 11  -.75   .65
* p<.05, ** p<.01
1 De waarden in tabel 6.24 zijn gestandaardiseerd

 
Tabel 6.25  Stakeholdercontact naar institutionele context van de onderwijsinstelling

Bekostigde 
onderwijsinstellingen

Niet- bekostigde 
onderwijsinstellingen

Stakeholders

Studenten 77.9% 90.1%

Bedrijven 98.6% 100%

Inspectie voor het onderwijs 94.1% 90.1%

Gemeenten als opdrachtgever voor educatie 19.1% 27.3%

Brancheorganisaties 91.2% 100%

Ministerie van OCW 23.5% 72.7%

KBB 92.6% 63,6%

Toeleverend onderwijs 94.1% 54.5%

Afnemend onderwijs 89.7% 36.4%

Gemeente(n) als maatschappelijke 
belanghebbende 33.8% 36.4%

Instellingen gezondheidszorg 45.6% 54.5%

Bve Raad 83.8% 45.5%

Werknemers organisatie 36.7% 45.5%

Totaal N=79 middenmanagers N = 68 N=11
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Aan de hand van kruistabellen en de Fisher’s exact toets hebben we vastgesteld of  de 
middenmanagers uit de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen van elkaar 
verschillen in de frequentie waarmee zij aangeven in dialoog te zijn met stakeholders over 
de kwaliteit van de opleiding. Een groter aantal van de middenmanagers uit de bekostigde 
onderwijsinstelling geeft aan in contact te zijn met de Kenniscentra, de toeleverende en 
afnemende onderwijsinstellingen en de Bve-raad (sinds 1 september 2006 Mbo-raad). Een 
groter aantal van de middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen daaren-
tegen geeft aan contact te onderhouden over de kwaliteit van de opleiding met de branche-
organisaties en het ministerie van OCW. Aan de ene kant zien we dus dat de middenman-
agers in de bekostigde onderwijsinstellingen zich sterker richten op de onderwijssector en 
onderwijsinstellingen rond het ROC. Terwijl de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zich 
in het bijzonder richten op het ministerie van OCW. De gerichtheid van niet-bekostigde 
 onderwijsinstellingen op het Ministerie is een min of  meer afgedwongen vorm van aan-
passing om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de opname in het CREBO- 
register. 

Vervolgens hebben we eveneens met de Fisher’s exact toets de verschillende sectoren met 
elkaar vergeleken. De sectorale verschillen die we gevonden hebben, gelden alleen voor de 
bekostigde onderwijsinstellingen. Uit deze analyses blijkt dat de middenmanagers vanuit 
ECABO frequenter contact onderhouden met de gemeente als opdrachtgever van educatie 
dan de docenten uit de overige sectoren. Een tweede verschil vinden we bij de opleidingen 
gezondheidszorg; middenmanagers in de gezondheidszorg onderhouden frequenter 
contact met deze instellingen dan hun collega’s in de andere sectoren. Deze gegevens 
bevestigen de verschillen tussen sectoren met betrekking tot de organisaties en instanties 
waar zij contact mee onderhouden met het oog op de vakinhoud. 

Ook uit voorgaande analyses in deze paragraaf  blijkt dat we verschillen vinden in het 
organisatiegedrag in de bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. De verschil-
len in het organisatiegedrag manifesteren zich in de mate waarin middenmanagers een 
mensgerichte opvattingen over onderwijs binnen de onderwijsinstelling rapporteren en in 
de mate waarin zij durvend en innovatief  ondernemerschap rapporteren. In tegenstelling 
tot wat we bij de docenten zagen, vinden we in de opvattingen over onderwijs en de mate 
van ondernemendheid bij middenmanagers geen verschillen. 

6.7  Middenmanagers en docenten 
Tot slot hebben we de databestanden van middenmanagers en docenten uit de bekostigde 
onderwijsinstellingen samengevoegd om de docenten aan hun eigen middenmanager te 
kunnen koppelen. De percepties van docenten en uitspraken over hun handelen en het 
beeld dat ontstaat over de school op basis van respons van de middenmanagers kunnen zo 
doende gecombineerd worden. De gekoppelde dataset omvat 575 docenten en 64 midden-
managers. Deze docenten en middenmanagers werken in 33 ROC´s. Van de docenten is 
25% (n= 144) werkzaam in de sector horeca, toerisme en voeding, 43.8% (n= 252) werkt 
in de sector gezondheidszorg en welzijn en 31.1 % (n= 179) van de docenten leidt op tot 
economisch-administratieve, ICT- en uniformberoepen.
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We beschouwen de afhankelijke variabelen uit de docentenvragenlijst als de afhankelijke 
variabelen in de multilevel regressieanalyses. De biografische en achtergrondkenmerken 
van docenten en van middenmanagers beschouwen we als predictoren. Dat geldt eveneens 
voor de vier op basis van PCA’s geconstrueerde componenten van organisatiegedrag uit de 
managementvragenlijst (zie § 6.6). Ook deze componenten gebruiken we in deze analyse 
als predictorvariabelen. In de dataset vinden we afhankelijkheid op het niveau van de 
onderwijssectoren binnen de onderwijsinstellingen (zie bijlage III). 

De afhankelijke variabelen in het multilevel model zijn de variabalen: carrièregerichte 
identificatie, organisatiegerichte identificatie, teamgerichte identificatie en beroepsgerichte 
identificatie. Met behulp van de multilevel-analyses gaan we na of  de karakteristieken van 
de middenmanagers effect hebben op de de identificatie die docenten ervaren. Ook ana-
lyseren we of  de opvattingen over onderwijs die de middenmanagers rapporteerden effect 
hebben op de identificatie die docenten ervaren. Tot slot gaan we in de multilevel-analyse 
na of  ondernemendheid in het gedrag van de middenmanager effect heeft op de identifi-
catie die de docenten ervaren.

Om vast te kunnen stellen welke predictoren in het model thuishoren, hebben we gebruik 
gemaakt van de stapsgewijze backward methode (zie De Heus, Van der Leeden & Ga-
zendam, 1999). In het eerste model zijn alleen de docentenpredictoren opgenomen zodat 
we controleren in hoeverre de predictoren op niveau één effect hebben op de afhankelijke 
variabelen. Bovendien weten we uit de eerder uitgevoerde multilevel regressie analyse 
(§ 6.4) dat een aantal docentkenmerken effect heeft op de afhankelijke variabelen. De 
predictor met het minst significante effect verwijderen we als eerste uit het model. Deze 
eliminatieprocedure volgen we totdat er uitsluitend docentenpredictoren in het model 
opgenomen zijn die een significant effect hebben op de afhankelijke variabele. Vervol-
gens voegen we de biografische kenmerken van de middenmanager aan het model toe en 
zijn  er zogenaamde predictoren van niveau twee in het model opgenomen. We herhalen 
de stapsgewijze backward methode totdat alle in het model opgenomen predictoren een 
significant effect hebben op de variabele. Deze procedure herhalen we nadat ook de vier 
componenten van organisatiegedrag (zie § 6.6) in het model zijn opgenomen. In aanvul-
ling op de stapsgewijze backward methode hebben we elke afzonderlijke predictor in het 
model opgenomen om vast te stellen in hoeverre de predictor een significant effect heeft 
op de afhankelijke variablen. Op deze manier hebben we gecontroleerd of  variabelen die 
zelfstandig een effect hebben op de afhankelijke variabelen nog steeds effect sorteren op 
het moment dat de overige variabelen eveneens in het model zijn opgenomen. Tabel 6.26 
laat het uiteindelijke multilevel model zien. 
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Om te beginnen maakt tabel 6.26 duidelijk dat we aan de hand van deze analyse nauwe- 
lijks effecten vinden van managerkarakteristieken en van ondernemendheid in het gedrag 
van de middenmanagers op de afhankelijke variabelen op docentniveau. Het belangrijkste 
resultaat uit deze multilevel regressie analyses is het effect van de op managementniveau  
gerapporteerde taakgerichte opvatting op de mate waarin docenten zich identificeren met 
de totale organisatie en met hun team. Het zijn kleine maar significante effecten. 

In de linkerkolom in de tabel staat de identificatie die docenten ervaren ten aanzien van 
hun carrière. De identificatie met de eigen carrière is sterker bij jongere docenten, bij 
docenten die nog niet zo lang bij de onderwijsinstelling in dienst zijn en die meer tijd be-
steden aan het uitvoeren van algemene organisatorische taken. 

Ten aanzien van de totale organisatie ervaren vrouwen, docenten die een groter percentage 
van een fulltime equivalent werken en de docenten die meer tijd aan algemene organisa-
torische zaken besteden een sterkere identificatie. Bij deze vorm van identificatie vinden 
we ook een positief  effect van de door de middenmanagers gerapporteerde opvatting over 
onderwijs op identificatie van de docenten met de totale organisatie. 

Op teamgerichte identificatie van docenten heeft het besteden van tijd aan algemene 
organisatorische zaken een positief  effect. Ook bij de identificatie met het team vinden we 
een positief  effect van door de middenmanagers gerapporteerde opvattingen over onder-
wijs van de middenmanager. 

Tot slot bespreken we de beroepsgerichte identificatie van docenten. Vrouwen en docen-
ten die een groter percentage van een fulltime equivalent werken, identificeren zich sterker 
met hun beroep. Ook hier vinden we een multilevel effect. Naarmate de middenmanager 
meer werkt, identificeert de docent zich sterker met zijn beroep. 

Deze multilevel-analyses laten zien dat taakgerichtheid in de opvattingen van de onder-
wijsinstellingen die middenmanagers rapporteren effect heeft op organisatiegerichte en 
teamgerichte identificatie die docenten ervaren. De twee vormen van identificatie die 
gericht zijn op de organisatie, worden sterker gepercipieerd door docenten die werken in 
een sector of  unit waarvan de middenmanager een sterkere taakgerichtheid in de  
opvattingen van de onderwijsinstellingen rapporteerde. We beschouwen deze uitkomst 
als bevestiging van de invloed die geldende opvattingen binnen de onderwijsinstellingen 
hebben op de identificatie die docenten ervaren. We veronderstellen met enige voorzich-
tigheid dat de taakgerichtheid die gerapporteerd werd door de middenmanagers zorgt voor 
duidelijke doelstellingen die als samenbindend ervaren worden door de docenten. Het is 
waarschijnlijk dat de door middenmanagers gerapporteerde opvattingen slecht één factor 
zijn in een complexere structuur van factoren die van invloed zijn op de mate waarin do-
centen zich identificeren met de organisatie en het team waarbinnen zij werkzaam zijn. 

Verder is het opvallend dat slechts één managementkarakteristiek, het aantal uren dat de 
middenmanagers werkt, effect heeft op beroepsgerichte identificatie van docenten. Naar-
mate de middenmanager meer werkt identificeren docenten zich sterker met hun beroep. 
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7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk doen we verslag van de zogenoemde member check waarmee we dit  
onderzoek afsluiten. Tijdens de member check hebben we met een aantal respondenten 
gesproken over de resultaten en verbanden uit het surveyonderzoek. In paragraaf  7.2 
lichten we het doel, de opzet en de in de member check gevolgde procedure om respon-
denten te werven toe. Vervolgens rapporteren we in de paragrafen 7.3 en 7.4 respectieve-
lijk over de gesprekken met docenten en managers in de bekostigde onderwijsinstellingen. 
In paragraaf  7.5 komen doen we verslag van de gesprekken in de niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen. Tot slot nuanceren we in paragraaf  7.6. enkele uitkomsten uit het survey-
onderzoek op basis van de member check. Bovendien vergelijken we de bekostigde en 
niet-bekostigde onderwijsinstelling aan de hand van de uitkomsten van de member check.  

7.2 De member check
De member check is uitgevoerd als afronding van deze studie om de interne validiteit van 
het surveyonderzoek te vergroten (Swanborn, 1996). Bij de interne validiteit gaat het om 
de juistheid van de in het conceptuele model veronderstelde relatie tussen het onderzochte 
verschijnsel en zijn achtergronden (Hutjes & Van Buuren, 1992). Het is dan de vraag of  
we de ‘verandering’ in de afhankelijke variabelen terecht dan wel abusievelijk toeschrijven 
aan de onafhankelijke variabele (Van der Zwaan, 1995). In kwantitatief  onderzoek beroept 
men zich op statistiek voor een interpretatie van de in het conceptuele model veronderstel-
de relaties. Hutjes & Van Buuren (1992) stellen echter dat het vinden van een samenhang 
nog geen bewijs is, omdat er sprake kan zijn van een omkering van de causaliteit of  van 
verstorende factoren die de interpretatie van een gevonden statistische samenhang kunnen 
bemoeilijken. Door verstorende factoren kan een samenhang onderdrukt worden, zodat 
een ‘nulcorrelatie’ nog niet betekent dat er tussen de onderzochte verschijnselen geen 
verband zou bestaan. Ook andere gebeurtenissen dan de onderzochte variabelen kunnen 
van invloed zijn op de afhankelijke variabele. Om de juistheid van de interpretaties van de 
in het survey gevonden samenhangen na te gaan, hebben we een member check uitge-
voerd. Met name in kwalitatieve studies wordt deze methode gebruikt om de interne vali-
diteit te verhogen of  een samenhangend interpretatiekader te ontwikkelen (Hutjes & Van 
Buuren, 1992). Tijdens een member check wordt aan de respondent(en) gevraagd of  zij 
het eens zijn met omschrijvingen, interpretaties en conclusies (Swanborn, 1996). Gebruik-
makend van deze methode is het mogelijk kennis te nemen van specifieke condities die 
van invloed zijn op in de survey gevonden samenhang en kunnen conclusies aangescherpt 
worden door een verdere verbijzondering of  veralgemenisering. Tijdens de member check 
zijn we nagegaan of  voor docenten en middenmanagers de door ons in de survey gevon-
den resultaten en verbanden van toepassing zijn op de situatie in de onderwijsinstelling 
waar zij werkzaam zijn. Indien dit niet het geval was hebben we de respondenten gevraagd 
welke processen ertoe leiden dat de situatie anders is. Vervolgens hebben we de respon-
denten gevraagd om aan te geven of  er variabelen zijn die niet in het onderzoek opgeno-
men waren maar wel van invloed zijn op de gevonden verbanden.
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Swanborn (1996) noemt enkele mogelijke valkuilen bij het uitvoeren van een member 
check. Het ondervragen van respondenten kan alleen door middel van vragen. Hierin 
schuilt het gevaar van een onderzoekers’ bias. Een tweede valkuil is die van de belangen 
die de respondenten zouden kunnen hebben bij de uitkomsten van het onderzoek. 
Dit maakt dat respondenten zouden kunnen proberen om te sturen in de uitkomsten. 
Ondanks deze mogelijke valkuilen moedigt Swanborn (1996) het uitvoeren van member 
checks aan. ‘These critical remarks do not imply, of  course, that asking respondents about 
the researchers’ ideas and conclusions has no sense. On the contrary, member checks 
should be tried more often then is the case now’. 

7.2.1 De respondenten 
Om de uitkomsten van het surveyonderzoek aan respondenten tijdens een member check 
voor te leggen, planden we twee rondetafelgesprekken met docenten en twee rondetafelge-
sprekken met middenmanagers uit de bekostigde onderwijsinstellingen. Het rond de tafel 
krijgen van de docenten en middenmanagers vergde de nodige inspanning. Alle midden- 
managers die zich in 2005 bereid toonden mee te werken aan het onderzoek hebben per 
e-mail en per post een uitnodiging voor de rondetafelgesprekken ontvangen. In deze uit-
nodiging werd de middenmanagers ook gevraagd docenten op de hoogte te stellen van de 
rondetafelgesprekken voor docenten. Omdat er nauwelijks aanmeldingen voor de  
bijeenkomsten binnenkwamen, hebben we telefonisch contact opgenomen met de  
middenmanagers. In de telefoongesprekken werden twee dingen duidelijk. Een groot 
aantal middenmanagers is na 2005 van baan veranderd, met pensioen, of  werkt tegen-
woordig binnen een andere afdeling van het ROC. Ook bleek, dat middenmanagers er over 
het algemeen weinig voor voelden om docenten op de hoogte te brengen van de ronde-
tafelgesprekken.

Gezien het geringe aantal aanmeldingen voor de gesprekken, was het dus noodzakelijk de 
plannen te wijzigen. Aan de docenten die zich aangemeld hadden, hebben we gevraagd of  
we de bijeenkomsten bij hen op school zouden mogen organiseren, ervan uitgaande dat 
docenten dan wel bereid zouden zijn om aan te schuiven bij een gesprek. In totaal hebben 
twee bijeenkomsten met docenten plaats gevonden op ROC’s in het westen van het land. 
De wijzigingen in de organisatie van de rondetafelgesprekken met de middenmanagers 
waren minder drastisch. De aanmeldingen voor de beide bijeenkomsten zijn samenge-
voegd tot één bijeenkomst met zes middenmanagers. Deze middenmanagers zijn werk-
zaam in ROC’s in het midden, zuiden en westen van het land. Met de twee middenmana-
gers die niet naar deze bijeenkomst konden komen, zijn een andere afspraak gemaakt. Om 
ook het verhaal achter de cijfers van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen te kunnen 
horen, hebben we een afspraak gemaakt met het management van één niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen. Ter validatie hebben we contact opgenomen met de belangenvereni-
ging voor het niet-bekostigd onderwijs. 
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7.2.2 De opzet
De basis van de rondetafel gesprekken ligt in de uitkomsten van het surveyonderzoek. Aan 
het begin van de rondetafelgesprekken hebben we aan de respondenten de onderzoeksuit-
komsten gepresenteerd. Vervolgens zijn, onder leiding van de gespreksleider, de verbanden 
uit het surveyonderzoek per variabele besproken. De drie leidende vragen tijdens de 
gesprekken luidden: 

1. Zijn de in het surveyonderzoek gevonden resultaten en verbanden van toepassing op de situatie in de 
onderwijsinstellingen (sector) waarbinnen u werkzaam bent?

2. Als de situatie binnen de onderwijsinstelling (sector) anders is: kunt u aangeven welke processen of  
omstandigheden hiertoe leiden?

3. Zijn andere niet in het onderzoek opgenomen factoren volgens u van invloed op de gevonden ver-
banden?

In de verslaglegging van de rondetafelgesprekken presenteren we achtereenvolgens de 
uitkomsten van de gesprekken met respondenten uit de bekostigde en de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen.

7.3 De docenten in bekostigde onderwijsinstellingen
In deze paragraaf  rapporteren we de reacties van docenten die werkzaam zijn in de 
bekostigde onderwijsinstellingen. We starten met de verbanden die betrekking hebben 
op de opvattingen over onderwijs, vervolgens rapporteren over de verbanden die betrek-
king hebben op de identificatie die docenten ervaren en daarna ingaan op de verbanden 
die betrekking hebben op het schoolklimaat. We sluiten deze paragraaf  af  met een terug-        
koppeling op de drie leidende vragen en behandelen de uitkomsten van de gesprekken.

7.3.1 Taakgerichte en mensgerichte opvattingen 
Uit het surveyonderzoek (§ 6.4) blijkt dat de opvattingen van docenten over onderwijs 
uiteen vallen in een mensgerichte opvatting en een taakgerichte opvatting. De gemiddelde 
scores van docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen op beide opvattingen ontlopen 
elkaar weinig. Sommige docenten scoren nagenoeg gelijk op de beide opvattingen, terwijl 
anderen zich meer kunnen vinden in één van beide opvattingen. 

Uit reacties van docenten op de uitkomsten blijkt dat een aantal docenten beide opvat- 
tingen van belang vindt en dat een aantal docenten zich sterker richt op één van de opvat-
tingen. Oudere docenten scoren hoger scoren op taakgerichte opvatting (§ 6.4). Tijdens 
de member check bevestigen docenten dat oudere docenten zich over het algemeen meer 
op prestaties richten en planmatig doceren belangrijk vinden (aspecten van taakgerichte 
opvatting). De onderliggende reden is volgens docenten dat oudere docenten sterker 
‘opgevoed’ zijn met het idee dat er gepresteerd moet worden. Met deze verklaring plaatsen 
docenten het handelen van docenten in een breder kader van tijdgebonden verwachtingen 
ten aanzien van docenten en de veranderbaarheid van verwachtingen. 



Member check

131

Het surveyonderzoek wijst uit dat docenten die onderwijs verzorgen binnen de sector 
gezondheidszorg, welzijn, sport en dienstverlening, hoger scoren op ‘mensgerichte opvat-
tingen’. Terwijl docenten die onderwijs verzorgen op het terrein van economisch- 
administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen scoren juist hoger op taakgerichte opvatting- 
en. Docenten beschrijven dat hun opvattingen over onderwijs gerelateerd zijn aan de 
vakken die zij doceren en de branche waarbinnen zij werken. Docenten uit de sector 
Gezondheidszorg, welzijn, sport en dienstverlening zetten uiteen dat de geringe mate van 
prestatiegerichtheid binnen hun sector voortkomt uit de moeite die docenten hebben 
met indicatoren en eisen van het KCE. De indicatoren worden als te weinig informatief  
beschouwd en sluiten onvoldoende aan bij de eisen die docenten zouden willen stellen aan 
deelnemers. Vanwege de toegenomen complexiteit in het werkveld zijn docenten geneigd 
meer eisen aan deelnemers te stellen dan nu het geval is. ‘Door in te schatten of  ik een 
deelnemer als collega in het veld zou willen hebben, heb ik een veel beter criterium in 
handen’. Uit deze opmerking blijkt kritiek op de complexiteitsreductie door het gebruik 
van de prestatie-indicatoren. De reactie van docenten is in lijn met een veel voorkomende 
reactie van professionals op het invoeren van prestatiemetingen en protocollen (zie De 
Bruijn, 2005). Voor docenten uit de sector Gezondheidszorg, Welzijn, sport en dienstver-
lening lijkt dit het sterkst te spelen. 

Docenten hebben verschillende interpretaties van het combineren van de twee opvat- 
tingen over onderwijs, zo blijkt tijdens de member check. Een aantal docenten beschouwt 
het combineren van taak- en mensgerichte opvattingen als strijdig of  spanningsvol, dit 
geldt echter niet voor alle docenten. Docenten die deze spanning niet ervaren, plaatsen de 
beide opvattingen over onderwijs in elkaars verlengde. Zij redeneren als volgt; ‘als je aan-
dacht besteedt aan de houding van de deelnemers en hun zelfstandigheid stimuleert in het 
uitvoeren van opdrachten, dan kunnen de deelnemers laten zien dat zij in staat zijn om in 
de praktijk te functioneren en komen de prestaties vanzelf ’. Docenten die op deze manier 
redeneren, brengen geen rangorde aan in hun opvattingen, maar spreken zich alleen uit 
over de manier waarop beide opvattingen zich onderling verhouden. 

De spanning tussen beide opvattingen die een aantal docenten wel ervaart, ontstaat in 
uiteenlopende situaties. Het gegeven dat alle deelnemers kansen moeten krijgen, terwijl 
docenten op basis van hun praktijkervaring constateren dat sommige deelnemers niet in 
staat zijn een opleiding te volgen en af  te ronden, blijkt voor spanning te zorgen. Do-
centen zien, uitgaande van het niveau van de opleiding, geen mogelijkheid om aan deze 
beleidswens44 te voldoen en ervaren spanning. Een tweede situatie die als spanningsvol 
beleefd wordt, is de rapportvergadering. Docenten hebben het idee dat tijdens de ver-
gadering cijfers zwaarder wegen dan het meer algemene oordeel dat zij hebben over de 
houding van deelnemers en de voortgang die zij maken. Dit tweede voorbeeld laat zien 
dat docenten moeite hebben met de sterke focus op prestaties terwijl zij een ‘breder’ 
oordeel hebben over deelnemers. De beide voorbeelden tonen dat docenten ongeacht hun 
uitgangspunt, de opleiding of  de deelnemers, het combineren van beide opvattingen als 

44 Het beleid is erop gericht om jongeren niet ongediplomeerd de onderwijsinstelling te laten verlaten maar het 
niveau van de startkwalificatie behalen. Jongeren tot 23 jaar zonder diploma die niet meer op school komen meldt 
de school bij de gemeente als voortijdig schoolverlater. (TK, 2007-2008, 31200 VIII). 
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spanningsvol kunnen beleven. De ervaren spanning tussen beide opvattingen relateren 
docenten ook aan de mate waarin managers nadruk leggen op het examenrendement en 
de behaalde startkwalificaties. Als het management prestatiemetingen benadrukt, leidt dit 
bij een aantal docenten tot het ervaren van spanning. Bovendien heeft een aantal docenten 
het idee nog onvoldoende in staat te zijn maatwerk te leveren. Aan deelnemers kan daar-
door in onvoldoende mate een passend traject geboden worden. Dit heeft tot gevolg dat 
de rendementscijfers te laag zijn. Hiermee illustreren docenten dat de rendementscijfers 
die bedoeld zijn als kerncijfers voor de bekostiging een eigen leven zijn gaan leiden. Zo 
ontstaat een vorm van ‘gaming the numbers’ (zie De Bruijn, 2002). Dit voorbeeld van do-
centen sluit ook aan bij wat De Vijlder (2004) omschrijft als oneigenlijk gebruik van cijfers 
over het aantal behaalde diploma’s en rendementen.45

7.3.2 Identificatie van docenten 
Docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen blijken zich het sterkst te identificeren 
met hun beroep en het minst sterk met hun carrière (§ 6.3). Dit is in lijn met wat bekend is 
over de identificatie van professionals en van docenten (Freidson, 2001; De Bruijn, 2001; 
Rosenholtz & Simpson, 1990; Day, 1999). Gezien de wijzigingen in de taken en autono-
mie van docenten (§ 3.2.3), is het van belang na te gaan welke factoren van invloed zijn 
op identificatie met het docentschap, de organisatie, het team en de carrière. Docenten 
identificeren zich in mindere mate met de totale organisatie dan met hun team (§ 6.3). Uit 
de member check wordt duidelijk dat docenten het ROC te groot vinden om er een ‘band’ 
mee te kunnen hebben. Een docent verwoordt het als volgt: ‘Het ROC is een archipel’. 
Het niet weten wat er speelt binnen de school vinden docenten vervelend en zien zij als 
een verklaring voor hun geringe organisatiegerichtheid. De andere docenten beamen 
dit maar spreken hierover geen oordeel uit. Illustratief  voor het ROC als archipel is dat 
tijdens de member check blijkt dat collega-docenten, die op een ander locatie maar binnen 
dezelfde branche werken, elkaar niet eerder ontmoet hadden. Docenten beschrijven naar 
aanleiding hiervan verschillen in de sfeer en cultuur van sectoren en locaties binnen het 
ROC. Hiermee bevestigen de docenten de gevonden afhankelijkheid in de data (§6.4). 
Tevens illustreren zij hiermee de zwakke koppelingen tussen de verschillende organisato-
rische eenheden en sectoren binnen onderwijsinstellingen (§ 3.2).46

45 De Vijlder gaat in op het gebruik van op traditionele vooronderstellingen gebaseerde prestatiematen die 
aansluiten bij gestandaardiseerde opleidingen waarin mensen kunnen slagen of  zakken. Terwijl binnen onderwijs-
instellingen gestreefd moet worden naar het aanbieden van maatwerktrajecten ter voorbereiding op volwaardige 
maatschappelijke participatie.

46 We verwijzen hier naar zwakke koppelingen tussen organisatie-eenheden zoals in het oorspronkelijke werk van 
Weick (1976) bedoeld werd. In een latere fase hanteerden onder meer Mintzberg (1983) en Hanson (2001) deze 
termen met name om de duale structuur van onderwijs uiteen te zetten.
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Tijdens de member check blijkt in overeenstemming met resultaten uit de survey, dat 
docenten zich sterker identificeren met hun team dan met de totale organisatie. Met directe 
collega’s wordt de identificatie het sterkst ervaren. Op basis van het geringe contact dat 
docenten hebben met docenten op andere locaties, leiden we af  dat docenten vooral 
contact onderhouden met docenten in hun directe omgeving. Van een doorvertaling van 
de op kleine schaal ervaren identificatie naar identificatie met de organisatie als geheel lijkt 
geen sprake.

Het surveyonderzoek laat zien dat docenten het minst hoog scoren op carrièregerichte 
identificatie. Tijdens de member check wordt duidelijk dat docenten uiteenlopende inter-
pretaties hebben van carrièregerichtheid. We geven hier twee voorbeelden van: docenten 
zijn nauwelijks met hun carrière bezig en gedragen zich als mensen die ingehuurd worden 
om les te geven. Het tweede voorbeeld laat zien dat docenten ervan uitgaan dat carrière- 
gerichtheid verbonden is met ondernemendheid en de markt. ‘Docenten zijn geen onder-
nemers en zijn niet op de markt gericht, dat zit niet in hun aard’. Een aantal docenten kan 
zich wel vinden in de typering van de ondernemende professional. Zij beschouwen het 
maken van carrière vanuit een iets breder perspectief. Voor hen gaat het om het zien van 
ontwikkelingsmogelijkheden en inspelen op kansen. Een docent verwoordt dit als volgt: 
‘De kansen kun je bijvoorbeeld creëren door zoveel mogelijk verschillende werkzaam-
heden en taken op je te nemen’. Over deze mogelijkheden is een aantal docenten minder 
positief. Zij missen een stimulans zich verder te ontwikkelen en verklaren hiermee hun 
geringe carrièregerichte houding. Ook speelt mee dat docenten het idee hebben dat car-
rière maken alleen mogelijk is op managementniveau: ‘Je groeit in je rol van docent, bent 
op een gegeven moment een goede docent en daarmee houdt het eigenlijk op, tenzij je het 
management in wilt’.

De survey toont dat docenten zich het sterkst met hun beroep identificeren (§ 6.3).  
Docenten bevestigen dit en beschrijven meer specifiek dat het in contact zijn met deel-
nemers voor hen het meest van belang is. Het opleiden en begeleiden van jonge mensen 
ervaren de docenten als iets moois. Eén docent verwoordt het op de volgende manier: 
‘Het leukste van het docentschap is om ervoor te zorgen dat de kwaliteiten van deelnemers 
 boven komen’. Uit de reacties van docenten wordt duidelijk dat zij het docentschap 
breder opvatten dan lesgeven alleen. Een aantal docenten is kritisch over veel lesgeven en 
vindt het begeleiden van individuele deelnemers vele malen plezieriger dan lesgeven. ‘Dat 
lesgeven is veel te zwaar om langere tijd vol te houden’. Deze mening wordt niet door alle 
docenten gedeeld. Docenten omschrijven collega’s die een sterke voorkeur hebben voor 
het geven van lessen en zichzelf  niet zien als begeleiders maar als vakdocenten. Hieruit 
concluderen we dat docenten op heel verschillende manieren invulling geven aan het 
docentschap. Dit impliceert ook dat identificatie met het docentschap op verschillende as-
pecten van het vak berust. In aanvulling op deze bevinding hebben we docenten gevraagd 
of  zij zichzelf, als docent of  als vakman zien. De meeste docenten beschouwen zichzelf  
als docent, begeleider en inspirator. 

Vrouwen ervaren een sterkere identificatie dan mannen (§ 6.4). Docenten geven hier 
tijdens de member check de volgende twee verklaringen voor: de mogelijkheid om part-
time te kunnen werken en het feit dat onderwijzen en opvoeden dichtbij elkaar liggen. De 
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gelijkenis tussen opvoeder en docent gaat volgens docenten sterker op nu docenten meer 
begeleidende taken uitvoeren. Vrouwen voelen zich hier volgens docenten prettiger bij dan 
mannen.

Het hebben van onderwijservaring als manager blijkt geen effect te hebben op de vier 
vormen van docenten-identificatie (§ 6.7). Uit de reacties die docenten geven tijdens de 
member check komt naar voren dat het vertrouwen dat zij hebben in managers hier wel 
door beïnvloed wordt. Managers met onderwijservaring krijgen doorgaans meer vertrou-
wen van docenten omdat zij het reilen en zeilen binnen de schoolorganisatie kennen. 
Voor docenten is het ‘weten wat het is om voor de klas te staan’ een belangrijk criterium. 
Voor docenten blijft het wel de vraag of  een oud-docent professioneel genoeg is om te 
managen, over communicatieve vaardigheden beschikt en voldoende contact blijft onder-
houden met de werkvloer. ‘Het is fijn als een nieuwe manager uit het onderwijs komt, maar 
hij of  zij moet wel kunnen managen’. Docenten hebben bovendien het idee dat managers 
die van buitenaf  komen, onderwijsorganisaties een beetje stroperig vinden. 

Uit multilevel analyses blijkt het uitvoeren van algemene organisatorische taken een 
positief  effect te hebben op de identificatie en schoolklimaat (§ 6.4). Tijdens de member 
check omschrijven docenten hun collega-docenten die tal van organisatorische zaken op 
zich nemen als de ‘lijm’ in de organisatie en als ‘degenen die de kar trekken’. Aanvullend 
wordt verondersteld dat deze docenten die zich ook meer bezighouden met beleidsmatige 
zaken, meer zicht hebben op hun positie in de organisatie en beter kunnen reflecteren dan 
docenten die uitsluitend lesgeven. Een aantal docenten beschouwt de gevonden verbanden 
niet van toepassing op de situatie in de onderwijsinstelling waar zij werken. Het uitvoeren 
van organisatorische taken kan namelijk ook een ‘vlucht’ zijn. Zoals dat vaak het geval is 
bij oudere docenten die kampen met problemen bij het lesgeven. Een docent stelt het als 
volgt: ‘Omdat docenten niet zo maar op straat gezet kunnen worden en het duur is als zij 
een burn-out krijgen, worden wel eens wat organisatorische taken voor hen verzonnen’. 
Bovendien kunnen docenten die veel extra taken binnen de organisatie uitvoeren ook juist 
negatiever worden over de onderwijsinstelling. 

7.3.3 Perceptie van het schoolklimaat 
Het surveyonderzoek toont dat docenten iets meer dan enigszins tevreden te zijn over de 
ondersteuning die zij ervaren van het management en de mate waarin zij participeren in de 
besluitvorming. Docenten oordelen iets positiever over de onderlinge betrokkenheid bij 
collega-docenten (§ 6.3). Uit de reacties op deze uitkomsten blijkt iets van de complexiteit 
van de verhouding tussen managers en docenten. Het ontbreken van overlegmomenten 
over onderwijsinhoudelijke zaken zien docenten als ‘verklaring’ voor de geringe onder-
steuning die zij ervaren. Dit geldt ook voor de frequentie waarmee problemen samen met 
het management opgelost worden. Managers worden door docenten als onvoorspelbaar 
ervaren omdat docenten onvoldoende weten wanneer zijzelf  beslissingen moeten nemen 
en wanneer overleg gewenst is. Docenten wijzen ook op het verschil in de dagelijkse reali- 
teit van docenten en managers: ‘Managers zijn vaak bezig met het blussen van brandjes en 
leven bij de waan van de dag en dat is een andere realiteit dan die van ons docenten’. Ten 
aanzien van professionalisering constateren docenten een kloof  tussen de formeel vast-
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gelegde gang van zaken en de mogelijkheden in de praktijk. Het vastgestelde budget voor 
professionalisering blijkt te beperkt, de cultuur om als professional bij te blijven ontbreekt 
en ook missen docenten stimulans vanuit het management om zichzelf  te ontwikkelen. 
Eén van de docenten vertelt de afgelopen tien jaar geen functioneringsgesprek te hebben 
gevoerd. ‘Als je feedback wilt krijgen, zul je er zelf  om moeten vragen want van het  
management komt het niet’. Docenten hebben de ervaring zelf  met plannen te moeten 
komen voor hun professionele ontwikkeling. 

Het surveyonderzoek toont dat docenten enigszins tevreden zijn over de mate waarin 
zij participeren in de besluitvorming. Tijdens de member check wordt duidelijk dat het 
ontbreken van mogelijkheden om te participeren in de besluitvorming gezien wordt als 
één van de oorzaken voor de geringe tevredenheid van docenten. Maar ook een gebrek 
aan besef  dat er draagvlak nodig is om veranderingen te laten slagen en een afwachtende 
of  onwelwillende houding van managers spelen een rol. Enkele docenten geven aan dat 
managers soms paternalistische trekjes hebben. Docenten ervaren dit onder meer bij de 
voorbereidingen op de invoering van competentiegericht onderwijs. Hoewel de omslag 
naar competentiegerichtonderwijs een onderwijsinhoudelijke kwestie is, krijgen docenten 
weinig ruimte zich hierover uit te spreken binnen de onderwijsinstelling. Dit voorbeeld  
illustreert hetgeen Van Veen (2005) beschrijft als het doorvoeren van vernieuwingen 
binnen de school zonder vanuit het docentenperspectief  te werken maar docenten in te 
zetten om de vernieuwingen vorm te geven. Een aantal docenten ziet participeren in de 
besluitvorming als eigen verantwoordelijkheid van docenten. Hoewel deze docenten wel 
weten waar zij hun zegje kunnen doen, zijn ook voor hen de mogelijkheden hiertoe maar 
zelden formeel vastgelegd. De uiteenlopende reacties van docenten op dit punt laten 
tevens een verschil in mondigheid en daadkracht van docenten zien. 

7.3.4 Conclusies op basis van de gesprekken met docenten in de  
bekostigde onderwijsinstellingen
Terugkomend op de drie leidende vragen uit de member check vatten we de belangrijkste 
uitkomsten uit de gesprekken met docenten variabelegewijs samen (zie bijlage IV). Voor 
docenten blijken de uitkomsten uit het surveyonderzoek over opvattingen over onderwijs 
toepasbaar op hun eigen situatie. Docenten geven verklaringen voor de gevonden verban-
den, maar voegen geen factoren toe die van invloed zouden kunnen zijn op de uitkomsten 
van het onderzoek. In aanvulling op de gegevens uit het surveyonderzoek wordt duidelijk 
dat het ervaren van spanningen tussen de twee gemeten opvattingen over onderwijs voor 
een deel van de docenten geldt. Het is opvallend dat een sterke taakgerichtheid van het 
management gezien wordt als een aanleiding voor het ervaren van spanning, terwijl we in 
de multilevel analyses (zie § 6.7) concluderen dat de identificatie met de organisatie en het 
team juist toenemen als middenmanagers een taakgerichte sfeer rapporteren. 

Ook het in het surveyonderzoek gevonden patroon in de verschillende vormen van 
identificatie blijkt te gelden voor de docenten. Tijdens de gesprekken geven docenten 
‘verklaringen’ voor de resultaten en specificeren zij enkele uitkomsten. De omvang van de 
onderwijsinstelling en met name niet weten wat er binnen de onderwijsinstelling speelt, 
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zorgen bij docenten voor een geringe organisatiegerichte identificatie. Uit reacties op de 
uitkomsten van teamgerichte identificatie concluderen we dat docenten zich met name 
identificeren met de docenten met wie zij nauw contact hebben. Van een meer abstracte 
vorm van identificatie lijkt geen sprake te zijn. Tevens wordt duidelijk dat docenten ver-
schillende opvattingen hebben over het docentschap. Een aantal docenten ziet zichzelf  als 
degene die voor de klas staat, terwijl anderen zichzelf  typeren als begeleider. Ten aanzien 
van de uitkomsten uit de survey over het uitvoeren van algemene organisatorische taken 
blijkt op basis van de member check dat we de interpretatie enigszins moeten bijstellen 
omdat docenten het uitvoeren en de doorwerking van algemene organisatorische taken op 
de perceptie van het schoolklimaat niet uitsluitend positief  interpreteren.

In reactie op resultaten die uitwijzen dat er geen relatie is tussen het hebben van leserva- 
ring van de middenmanager en identificatie van docenten, wordt duidelijk dat het hebben 
van onderwijservaring wel een effect heeft op het vertrouwen dat docenten hebben in 
middenmanagers. Docenten beschrijven in principe meer vertrouwen te hebben in  
managers met onderwijservaring. Hiermee brengen docenten een ander effect van deze 
predictor in beeld. Met enige voorzichtigheid nemen we aan dat deze predictor toch van 
invloed is op de relatie tussen docenten en middenmanagers.

De reacties van docenten en met name de voorbeelden die zij geven verduidelijken de 
surveyresultaten ten aanzien van het gepercipieerde schoolklimaat. Opvallend is de span-
ning die blijkt uit de wens van docenten om ondersteuning te krijgen van het management 
op tal van terreinen aan de ene kant en te kunnen participeren in de besluitvorming aan 
de andere kant. Hieruit blijkt wederom de onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid tussen 
managers en docenten die docenten omschrijven.

7.4 Gesprekken met de middenmanagers
In deze paragraaf  rapporteren we reacties van middenmanagers op de surveyresultaten. 
Ook hier houden we een indeling per variabele aan. Dat betekent dat we starten met  
opvattingen over onderwijs, vervolgens dieper ingaan op de wijze waarop middenman-
agers examenrendementen interpreteren. Daarna rapporteren we de reacties van midden- 
managers op uitkomsten van het docentensurvey en tot slot gaan we in op ondernemend-
heid van de middenmanagers. We sluiten deze paragraaf  af  met een terugkoppeling op 
de drie leidende vragen en behandelen opvallende uitkomsten van de gesprekken. Verder 
merken we nog op dat alle middenmanagers die deelnamen aan de member check als 
docent gewerkt hebben. Een enkele respondent heeft tevens in het bedrijfsleven gewerkt.

7.4.1 Opvattingen over onderwijs binnen de onderwijsinstellingen 
Uit het surveyonderzoek blijkt dat er geen verband is tussen de sector waar midden- 
managers verantwoordelijk voor zijn en de doelen en opvattingen die de onderwijs- 
instelling volgens hen nastreeft. Dit geldt ook voor het geslacht van de middenmanagers 
en het hebben van onderwijservaring (zie bijlage II). Middenmanagers bevestigen tijdens 
de member check dat zij onderling nauwelijks van elkaar verschillen in de doelstellingen en 
opvattingen die zij binnen de onderwijsinstelling nastreven. Wel zeggen middenmanagers 
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‘cultuurverschillen’ te ervaren tussen de locaties en sectoren. Hiermee bekrachtigen de 
middenmanagers, zoals de docenten dat ook deden tijdens de member check, de gevonden 
afhankelijkheid in de dataset op het niveau van de sectoren en onderwijslocaties.

De verschillen tussen de middenmanagers komen volgens henzelf  tot uiting in de manier 
waarop zij managen. Hieruit blijkt dat middenmanagers minder met visieontwikke-
ling bezig zijn dan met de manier waarop zij moeten handelen. Ook in hun scholing en 
professionalisering zien we dit terug. Vooral scholing die gericht is op de situatie vinden 
middenmanagers relevant. Alle respondenten hebben sinds zij in het management werken 
cursussen gevolgd of  een volledige managementopleiding afgerond. ‘Het is iets wat je 
geleerd moet hebben’, stelt één van de middenmanagers. ‘Het is zaak dat je resultaatgericht 
bent, leiding kunt geven, verantwoordelijkheid neemt en je opstelt als coach’. Een andere 
manager verwoordt het als volgt: ‘Een goede manager beschikt over verschillende stijlen 
van managen zodat hij kan schakelen tussen verschillende stijlen en keer op keer op een 
adequate manier kan reageren’. Het beeld dat de middenmanagers schetsen over hun eigen 
professionalisering illustreert de trend van professionalisering van managers in het bve-
veld. (zie Karstanje, 2004; Min. OCW, 2007). Twee middenmanagers blijken managen niet 
als een vak te zien. Voor hen gaat het om leiderschap, het ontwikkelen en overbrengen van 
visie en het om kunnen gaan met veranderingen. Het toewerken naar van te voren vastge-
stelde doelen, zoals vaak voorkomt, past hier volgens hen niet bij.

Middenmanagers geven in aanvulling op de survey aan dat het hebben van onderwijs- 
ervaring wel van invloed is op de persoonlijke opvattingen van managers op onderwijs. 
Zij concluderen ook dat managers die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven met andere 
ogen naar het onderwijs kijken dan managers die zelf  voor de klas hebben gestaan. Een 
middenmanager legt dit op de volgende manier uit: ‘Iemand die uit het bedrijfsleven komt, 
is eerder geneigd om te denken dat het met een leerling die minder goed presteert niets 
zal worden in de praktijk, terwijl de cultuur binnen de school gericht is op het bieden van 
kansen en de ontwikkeling die deelnemers door maken. Er bestaat binnen de school een 
soort vertrouwen dat het wel goed zal komen met een leerling ook al kost dat soms veel 
tijd. Middenmanagers die afkomstig zijn uit het onderwijs, zijn meer vertrouwd met deze 
cultuur van kansen, tijd en ruimte bieden’. Op basis van het surveyonderzoek kunnen we 
hier geen uitspraak over doen. Wel is opvallend dat verondersteld wordt dat de cultuur 
binnen onderwijsinstellingen vooral aansluit bij de eerder beschreven mensgerichte opvat-
ting over onderwijs (§4.3 en 4.4) terwijl aan managers die afkomstig zijn uit het bedrijfs-
leven de meer op prestatiegerichte visie (de taakgerichte opvatting) toegeschreven wordt.

De multilevel regressie analyses tonen dat het hebben van leservaring van midden- 
managers geen effect heeft op de identificatie die docenten ervaren (§ 6.7). De midden- 
managers beschrijven echter verschillende scenario’s waaruit blijkt dat het al dan niet 
hebben van onderwijservaring van de manager wel van invloed is op de relatie tussen 
middenmanagers en docenten. Het hebben van onderwijservaring kan volgens de midden-
managers een ‘pluspunt’ zijn in relatie tot docenten omdat docenten dan het idee hebben 
dat de middenmanager weet waar hij het over heeft en aanvoelt wat er bij de docenten 
leeft. ‘Voor de geloofwaardigheid van de manager en de acceptatie van de docenten is het 
van belang dat je weet hoe het is om docent te zijn’. Deze voorbeelden illustreren dat het 
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hebben van onderwijservaring van invloed kan zijn op relatie tussen middenmanagers en 
docenten maar geen garantie is voor een het contact met docenten. Bovendien kunnen de 
wensen van docenten per team en sector verschillen. ‘Sommige teams hebben voorkeur 
voor een oud-docent, terwijl andere teams liever een manager hebben die uit het bedrijfs- 
leven afkomstig is’. Deze reacties maken duidelijk dat er mogelijkerwijs wel een verband 
is tussen het hebben van leservaring als middenmanagers en het contact met docenten, 
hoewel dit sectoraal kan verschillen.

7.4.2 Examenrendement als kwaliteitsindicator
Uit het surveyonderzoek blijkt dat middenmanagers examenrendementen in redelijke mate 
beschouwen als indicator van de kwaliteit van onderwijs (§ 6.6). Tijdens de member check 
leggen middenmanagers uit dat onvolledigheid de oorzaak is van deze uitkomst. Het  
examenrendement alleen zegt onvoldoende over de kwaliteit van onderwijs en kan boven-
dien een vertekend beeld geven. Deze vertekening ontstaat doordat de kwaliteit van de 
instroom en de uitval van deelnemers niets zeggen over de kwaliteit maar wel de rende-
mentscijfers wel beïnvloeden. Om zicht te krijgen op de kwaliteit voeren ROC’s zelf  deel-
nemer-tevredenheidsonderzoek uit. Een tweede manier om zicht te krijgen op de gelever-
de kwaliteit is raadpleging binnen het beroepsveld. Het spreken met werknemers binnen 
bedrijven en organisaties waar deelnemers na afronding van de opleiding terecht komen is 
hier een voorbeeld van. Om zicht te krijgen op de opleidingskwaliteit en de eisen waaraan 
opleidingen moeten voldoen, maken middenmanagers van deze methoden gebruik. Een 
andere vorm van kwaliteit die middenmanagers relevant vinden, is de mate waarin de  
onderwijsinstelling kansen biedt aan deelnemers en toegankelijk is voor deelnemers. 

7.4.3 Ondernemendheid
Uit de PCA in het surveyonderzoek komen twee typen ondernemerschap naar voren  
(§ 6.6.2), namelijk een vorm van ondernemendheid die gebaseerd is op innovatie en durf  
en een maatschappelijk doelgerichte vorm van ondernemerschap. Ook blijkt dat de inno-
vatieve durvende ondernemende stijl nauwelijks voorkomt in combinatie met een sterkere 
mensgerichte opvatting over onderwijs. Voor de maatschappelijke doelgerichte vorm van 
ondernemen geldt dit niet (zie bijlage V). Middenmanagers beamen tijdens de member 
check dat de innovatieve durvende ondernemende stijl niet goed samen kan gaan met 
mensgerichte opvattingen over onderwijs. Een enkele middenmanager denkt hier anders 
over. Echter het combineren van maatschappelijk doelgericht ondernemerschap levert 
volgens de middenmanagers geen spanningen op en conflicteert ook niet met het onder- 
wijs. Deze manier van ondernemen beschrijven de middenmanagers als het hebben van 
een open blik, het zien van trends en niches in de markt, het in de gaten houden van het 
veld en weten wat klanten belangrijk vinden in de dagelijkse beroepspraktijk. Een midden-
manager omschrijft het als volgt: ‘Door op zo’n manier ondernemend bezig te zijn, is het 
juist mogelijk om specifiek op de deelnemers gericht onderwijs te bieden en hen iets extra’s 
mee te geven’. Uit de reacties van middenmanagers blijkt dat zij zich niet zozeer op basis 
van ideologische als wel op praktische overwegingen baseren. De ruimte en autonomie 
die middenmanagers hebben om te handelen lijkt hierop het meest van invloed. Vooral 
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de kaders die de gecentraliseerde ondersteunende diensten in de onderwijsinstellingen 
hanteren, zijn van belang. ‘Soms lijken de regels strenger te zijn dan toen ze door het mini-
sterie werden opgesteld’. Uit deze opmerkingen constateren we dat middenmanagers de 
kaders ervaren als een inperking van hun autonomie. Dit geldt niet voor elk ROC en houdt 
verband met de mate van professionaliteit van medewerkers van de stafbureaus en de 
ondersteunende diensten. In sommige ROC’s werken oud-docenten in de stafbureaus. Zij 
missen volgens middenmanagers flexibiliteit en handelen reactief  in plaats van proactief.

Uit het surveyonderzoek blijkt dat middenmanagers van docenten een innovatieve houding 
verwachten. De middenmanagers bevestigen dit en verduidelijken wat zij hieronder ver- 
staan. Middenmanagers verwachten dat docenten de deelnemers centraal stellen en onder- 
nemend zijn. Eén van de middenmanagers omschrijft dit als volgt: ‘Als een docent gericht 
is op de deelnemer dan maakt hij de opleiding aantrekkelijk voor de deelnemer en is hij 
heel klantgericht bezig’. Opvallend in deze reactie is de gerichtheid op wensen van klanten 
en aantrekkelijkheid van de opleiding zonder verbinding te leggen met de kwaliteit van 
onderwijs, de kennis en kunde van de docent. Een aantal middenmanagers beschrijft 
aanvullend dat het niveau waarop docenten lesgeven van invloed is op de mate waarin 
docenten zich innovatief  tonen. Docenten die onderwijs geven op de lagere onderwijs-
niveaus hebben vaker te maken met ingewikkelde problematiek en tonen zich innovatiever 
en ondernemender in het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.

7.4.4 Reacties van middenmanagers op docentenperceptie van het 
schoolklimaat 
Tijdens het surveyonderzoek hebben we docenten bevraagd over de ondersteuning die zij 
ervaren van managers en de mate waarin docenten ervaren te kunnen participeren in de 
besluitvorming. De uitkomsten laten zien dat de docenten zich in enige mate ondersteund 
voelen door het management en enigszins het idee hebben te kunnen participeren in de 
besluitvorming. Deze resultaten hebben we aan middenmanagers voorgelegd. De midden-
managers vergelijken docenten met andere beroepsgroepen. Zij stellen dat docenten, in 
vergelijking met werknemers in het bedrijfsleven, de verantwoordelijkheid voor hun eigen 
professionele ontwikkeling vrij gemakkelijk afschuiven naar het management. Vanuit die 
gedachte constateren zij dat de bedrijfsmatige cultuur in onderwijsinstellingen nog moet 
groeien. Ook refereren middenmanagers aan beroepssectoren waarbinnen professionals 
nauwer met elkaar samenwerken, elkaar scherp houden, stimuleren en beoordelen. Over 
de professionalisering van docenten merkt een middenmanager op: ‘Als docenten hun 
eigen standaarden mogen bepalen en zorgen dat zij op hun vakgebied bij zijn, dan stelt dat 
niets voor’. In het verlengde hiervan stelt een middenmanager: ‘Om een professionele  
instelling te hebben, is het van belang dat docenten leren dat zij niet alleen zijn, maar 
binnen een team moeten functioneren’. Middenmanagers vinden het opvallend dat zij wis-
selende ervaringen hebben met teams en de mate waarin de teams als een team opereren 
en initiatieven ontplooien. ‘Sommige docententeams zijn niet vooruit te branden, terwijl 
andere teams me overstelpen met vragen’, zo stelde een middenmanager. Maar een verkla-
ring voor de verschillen tussen de docententeams hebben de middenmanagers niet.
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Uit het surveyonderzoek blijkt dat docenten enigszins tevreden zijn over de mate waarin 
zij kunnen participeren in de besluitvorming (§ 6.3). De middenmanagers geven tijdens 
de member check enkele voorbeelden van de mogelijkheden die docenten hiertoe hebben 
en onderschrijven het belang van docentenparticipatie bij de besluitvorming. In de meeste 
gevallen krijgen de docenten de mogelijkheid mee te beslissen over het zogenoemde klein 
beleid. Docenten worden dan betrokken bij de vertaling van de algemene visie en richtlij-
nen naar de eigen afdeling om een afdelingsplan op te stellen. Middenmanagers zeggen 
rekening te houden met het feit dat er in elk team wel een docent werkzaam is die volgens 
de middenmanagers participeert in de besluitvorming.

7.4.5 Conclusies op basis van de gesprekken met de middenmanagers
Terugkomend op de drie leidende vragen uit de member check vatten we de belangrijkste 
uitkomsten uit de gesprekken met middenmanagers variabelegewijs samen.

Middenmanagers bevestigen dat zij onderling nauwelijks verschillen in hun visie op 
onderwijs en de opvattingen die zij hebben over de doelstellingen die de onderwijsinstel-
ling nastreeft. ‘Cultuurverschillen’ nemen de middenmanagers wel waar op het niveau van 
de sectoren en locaties, het niveau waarop we in deze studie afhankelijkheid in de dataset 
vaststelden. Middenmanagers merken op met name in hun handelen te verschillen. Uit de  
reacties van middenmanagers blijkt ook dat zij met name gericht zijn op management-
stijlen en de dagelijkse praktijk van het managen. Zij lijken zich in mindere mate bezig te 
houden met visieontwikkeling. Dit is opmerkelijk als we kijken naar literatuur over school-
leiderschap (Hallinger en Heck, 2002) en maatschappelijk ondernemerschap (zie Morris, 
Coombes & Schindehutte, 2007; Sullivan Mort, Weerawarda & Carnegie, 2003) waaruit, 
juist het belang van visie blijkt.

Het gegeven dat middenmanagers het examenrendement in een redelijke mate beschou-
wen als een geringe kwaliteitsindicator wordt door middenmanagers nader toegelicht. Uit 
hun onderbouwing van de resultaten uit de survey blijkt dat middenmanagers kwaliteit 
breder interpreteren en examenrendementen als onvolledige indicatoren beschouwen. 
In aanvulling hierop vertellen middenmanagers voor hun eigen oordeelsvorming tevens 
gebruik te maken van andere indicatoren zoals een tevredenheidsonderzoek.

Duidelijk wordt tijdens de member check dat de meeste middenmanagers onderkennen 
dat de innovatieve durvende manier van ondernemen niet goed valt te combineren met 
mensgerichte opvattingen over onderwijs. De argumentaties van de middenmanagers 
laten echter zien dat zij hun oordeel met name baseren op praktische ervaringen en onze 
vraag niet interpreteren als een ideologische vraag. De in het surveyonderzoek geconsta-
teerde verwachting dat docenten een innovatieve houding hebben blijkt te gelden. Uit 
de toelichting die middenmanagers geven, wordt duidelijk dat zij hieronder verstaan dat 
docenten sterk deelnemergericht zijn. Op basis van ervaring hebben middenmanagers het 
idee dat docenten die frequenter met complexe problemen te maken hebben, en zodoende 
gewend zijn aangesproken te worden op hun expertise, innovatiever zijn. Helaas is het niet 
mogelijk om met de in het surveyonderzoek verzamelde gegevens het door midden- 
managers veronderstelde verband te toetsen.
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Tot slot blijkt uit de reacties van middenmanagers op de uitkomsten uit de docenten- 
vragenlijst dat middenmanagers een ander perspectief  hebben op de professionalisering 
van docenten en de participatie van docenten in de besluitvorming. Op basis van verge-
lijkingen met andere beroepssectoren illustreren middenmanagers hun twijfel over de 
mate waarin docenten hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen professionele 
ontwikkeling. Op basis van de member check bij docenten en deze reacties van midden-
managers concluderen we, zij het met enige voorzichtigheid, dat de verwachtingen van 
docenten en middenmanagers wat betreft ondersteuning en zelfstandigheid van docenten 
over en weer uiteenlopen en dat beide partijen hier niet tevreden over zijn. 

7.5 De niet-bekostigde onderwijsinstellingen
Ook binnen een niet-bekostigde onderwijsinstelling hebben we de uitkomsten van het 
surveyonderzoek besproken. De opzet van de gesprekken was gelijk aan de opzet van de 
gesprekken in de bekostigde onderwijsinstellingen. Aan de hand van de presentatie van de 
onderzoeksresultaten uit het surveyonderzoek zijn we in gesprek gegaan over de uitkom-
sten en de betekenis van de uitkomsten uit het surveyonderzoek. Omdat niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen in de organisatie en in de omvang van het onderwijsaanbod sterk 
van elkaar kunnen verschillen, hebben we contact opgenomen met de belangenvereniging 
voor niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Zodoende hebben we ook een niet schoolge-
bonden reactie op de uitkomsten van het surveyonderzoek weten te krijgen ter validatie 
van de tijdens de member check bij de niet-bekostigde onderwijsinstelling verkregen 
reacties. Vragend naar factoren die van invloed zijn op het organisatiegedrag van docenten 
en middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen werd vaak verwezen naar 
verschillen in de organisatie ten opzichte van de bekostigde onderwijsinstellingen. In deze 
paragraaf  doen we verslag van de gesprekken met respondenten uit de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen. We doen dit op dezelfde wijze als in voorgaande twee paragrafen 
waarin we rapporteerden over docenten en middenmanagers in de bekostigde onderwijs-
instellingen. 

7.5.1 Opvattingen over onderwijs
Uit het surveyonderzoek blijkt dat docenten in de niet-bekostigde erkende onderwijs- 
instellingen hoger scoren op taakgerichte opvattingen (§ 6.4). Dit betekent dat de do-
centen sterker gericht zijn op de concrete prestaties van deelnemers, afronding van hun 
opleiding en planmatig doceren. De managers uit de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
hebben de indruk dat hun docenten sterk op prestaties van de deelnemers zijn gericht. Zij 
verklaren de taakgerichtheid als gevolg van de directe verantwoordelijkheid die docenten 
hebben voor de deelnemers. Docenten onderhouden minder contact met de onderwijsin-
stelling, zodat het onderwijs meer op zichzelf  staat en de directe verantwoordelijkheid van 
de docent is. 
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7.5.2 Identificatie
Het surveyonderzoek toont dat de verschillen tussen de vier vormen van identificatie 
bij docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen klein zijn. De scores op de vier 
vormen van identificatie laten hetzelfde patroon zien als bij de docenten in de bekostigde 
onderwijsinstellingen. Dit patroon waarin docenten zich het sterkst identificeren met hun 
beroep en het minst sterk met hun carrière, is volgens de respondenten van toepassing op 
docenten in de onderwijsinstelling. De respondenten hebben de ervaring dat docenten zich 
het sterkst identificeren met hun beroep. Over de docenten merken zij op dat het vaak 
‘vakidioten’ zijn die het leuk vinden om hun kennis over te dragen op hun vakgebied. In 
vergelijking met de docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen zien we hier een ver-
schil. De docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen leggen het zwaartepunt bij het 
begeleiden en onderwijzen terwijl de docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
met name plezier beleven aan het overdragen van kennis op hun vakgebied.

De organisatiegerichte identificatie van docenten lijkt met name gebaseerd te zijn op de 
communicatie tussen docenten en de organisatie in plaats van op dagelijkse aanwezigheid, 
zoals dat in bekostigde onderwijsinstellingen het geval is. Als gevolg van een wederzijdse 
afhankelijkheid van docenten en managers in de niet-bekostigde onderwijsinstelling is 
het van belang om heldere afspraken te maken. Ook wordt de communicatie tussen de 
docenten en de managers door één van de respondenten als hoffelijk getypeerd. Omdat de 
onderwijsinstelling afhankelijk is van de kwaliteit van de docenten, is het vanzelfsprekend 
dat met docenten op een prettige manier omgegaan moet worden. ‘Als een docent het niet 
naar zijn zin heeft, dan tekent hij geen nieuw contract’. En omgekeerd geldt hetzelfde; 
als de onderwijsinstelling niet tevreden is over de door de docent geleverde prestaties dan 
wordt het contract ook niet verlengd. Hierdoor verlopen de interacties tussen docenten en 
de managers anders. Ook speelt vrijwilligheid en het ervaren van autonomie hierbij een  
belangrijke rol. De docenten zijn niet fulltime in dienst en hebben vaak ook nog een 
andere baan in of  buiten het onderwijs. Zij kiezen er bewust voor om ook nog als docent 
aan de slag te gaan en tekenen voor het uitvoeren van bepaalde taken. Dit maakt dat zij 
op een andere manier naar de onderwijsinstelling kijken. Zo lang het de docenten bevalt 
blijven zij en zodra dit niet meer het geval is, stoppen zij ermee.

Ook de teamgerichte identificatie van docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen lijkt anders tot stand te komen dan bij docenten in de bekostigde onderwijsinstel-
lingen. Identificatie met het team ontstaat doordat docenten elkaar spreken en e-mailen 
als zij samenwerken om onderwijsmateriaal te ontwikkelen. Het contact dat zij hebben, is 
gebaseerd op inhoudelijke kennis en de gezamenlijke verantwoordelijkheid die zij hebben 
voor het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Zowel in de vorm als in de inhoud van de 
communicatie zien we hier een verschil tussen de bekostigde en de niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen. 
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7.5.3 Het uitvoeren van algemene organisatorische taken
Uit de gegevens in het surveyonderzoek blijkt dat 80% van de docenten in de niet- 
bekostigde onderwijsinstellingen minder dan 5 uur per week aan algemeen organisato-
rische taken besteedt. De respondenten beschrijven dat docenten in niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen over het algemeen weinig tijd besteden aan organisatorische taken. 
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt meestal volledig bij de organisatie. Daarmee is de 
scheiding tussen het uitvoeren van organisatorische taken en het verzorgen van onderwijs 
behoorlijk strikt in de meeste niet-bekostigde onderwijsinstellingen.

7.5.4 Schoolklimaat
Uit de uitgevoerde multilevel regressie analyses (§ 6.4) blijkt dat de docenten in de niet- 
bekostigde onderwijsinstellingen positiever zijn over het schoolklimaat dan hun collega- 
docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen. Dit betekent dat de docenten in de niet-
bekostigde onderwijsinstellingen positiever oordelen over de onderlinge betrokkenheid 
van docenten, positiever zijn over de ondersteuning van het management en positiever zijn 
over de mate waarin zij betrokken worden bij de besluitvorming.

Uit de reactie van de respondenten op de gegevens blijkt dat zij deze gegevens van toe-
passing achten op de situatie in de onderwijsinstelling. Het positieve beeld dat docenten 
hebben over het klimaat in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen heeft volgens de 
respondenten te maken van de positie van de docenten, het werken op contractbasis en de 
vrijheid en verantwoordelijkheden die docenten hebben in hun onderwijs. De participatie 
van docenten is in tegenstelling tot in de bekostigde onderwijsinstellingen (zie Bogler & 
Somech, 2004; Marks & Louis, 1999) nauwelijks een thema voor het management in de 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen. De structuur in de niet-bekostigde onderwijsinstel- 
lingen is hiërarchischer en er is een duidelijke afbakening van de thema’s waarover docen-
ten zeggenschap hebben. Docenten krijgen veel ruimte en hebben zeggenschap over de 
onderwijsinhoud en de ontwikkeling van lesmaterialen. Echter, over de organisatie en de 
gang van zaken binnen de onderwijsinstellingen hebben de docenten weinig tot niets te 
zeggen. Omdat binnen de niet-bekostigde onderwijsinstellingen ook meer freelancers 
werken ligt participatie van docenten in de besluitvorming ook anders. Soms worden  
docenten wel geraadpleegd op basis van hun expertise, maar de beslissingen worden 
bovenin de organisatie genomen. ‘We gaan niet met z’n allen in een groep zitten om te 
horen wat de docenten vinden’.
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7.5.5 Opvattingen over onderwijs
Op de variabele examengerichtheid als kwaliteitsindicator scoren de managers uit de niet-
bekostigde onderwijsinstellingen significant hoger dan de managers die werken binnen een 
bekostigde onderwijsinstelling (§ 6.6.1). Uit de reacties blijkt dat het zichtbaar presteren, 
dus het behalen van goede rendementen, als belangrijk ervaren wordt door de respon- 
denten. De onderliggende reden hiervoor is dat klanten op basis van zichtbare prestaties  
vertrouwen hebben in de onderwijsinstelling. Voor de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen is het daarom van belang om deze manier prestaties neer te kunnen zetten. Maar 
ook voor de niet-bekostigde onderwijsinstellingen blijkt het focussen op het examenren-
dement te eenzijdig. Het bieden van totale studievrijheid, zodat deelnemers op hun eigen 
tempo kunnen studeren, past niet bij het meten van het examenrendement. Een midden-
manager stelt het als volgt: ‘Het KCE drukt een kwaliteitstempel op de organisatie maar 
dat stempel past niet bij de hele organisatie’. 

Ook voeren de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zelf  tevredenheidsonderzoeken uit. 
In het onderzoek zijn vragen opgenomen over de omgang met deelnemers en de criteria 
voor onderwijs die vanuit de organisatie beschouwd worden als kwaliteitsindicatoren voor 
het niet-bekostigde onderwijs. Ook hierbij wordt met streefcijfers op alle vormen van  
tevredenheid gewerkt. Voor de onderwijsinstelling zijn het eigen onderzoek en de rende-
menten de belangrijkste indicatoren voor kwaliteit.

Uit het surveyonderzoek blijkt dat middenmanagers in de sectoren niet van elkaar  
verschillen in de onderwijsdoelstellingen die zij rapporteren na te streven. De responden-
ten hebben juist het idee dat doelen wel verschillen op basis van de sectoren. In aanvulling 
hierop wordt, net als in de bekostigde onderwijsinstellingen, gerapporteerd dat de opvat- 
tingen die de middenmanagers hebben onderling wel verschillen en dat middenmanagers 
en coördinatoren hier bewust op uitgekozen worden. Interesse in en affiniteit met het 
vakgebied spelen in de keuze voor managers en projectleiders een beslissende rol.  
Affiniteit met het vakgebied is volgens de respondenten van belang in het contact dat zij 
hebben met docenten en voor het verwerven van autoriteit ten opzichte van de docenten. 
Het is opvallend dat de autoriteit die de managers en de projectleiders krijgen in de niet-
bekostigde onderwijsinstelling gerelateerd lijkt te zijn aan affiniteit met het vakgebied. 
Binnen de bekostigde onderwijsinstellingen is het hebben van ervaring als docent vooral 
heel relevant.

7.5.6 Ondernemendheid
Uit het surveyonderzoek blijkt dat middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijs- 
instelling in vergelijking met middenmanagers in de bekostigde onderwijsinstellingen, 
hoger scoren op durvend innovatief  ondernemerschap (§ 6.6.2). Dit betekent dat midden-
managers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zich in sterkere mate bewust zijn van 
hun concurrenten, innovatiever en minder risicomijdend zijn. Uit de reactie van de respon-
denten blijkt dat deze gegevens inderdaad van toepassing zijn op de middenmanagers in 
de niet-bekostigde onderwijsinstelling. Met name het concurrentiebewustzijn en besef  van 
de krachten en zwakten van de aanbieders in de omgeving zijn volgens de respondenten 
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sterk ontwikkeld. Alle instellingen, zowel bekostigde als de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen, die dezelfde opleidingen aanbieden worden gezien als concurrenten. Ook blijkt dat 
bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen soms juist kiezen voor samenwerking 
om elkaar niet kapot te concurreren. ‘Wij merken dat we elkaar kunnen versterken, dus 
zoeken we contact met ROC´s. Zij kunnen leren van onze klantgerichtheid en wij kunnen 
leren van hun vakkennis en gebruik maken van hun plek in de regionale markt’.

Het surveyonderzoek laat zien dat vrijwel alle middenmanagers in de bekostigde en 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen van docenten een innovatieve houding verwachten. 
De respondenten leggen uit dat zij het belangrijk vinden dat docenten een innovatieve 
houding hebben. Uit de ze toelichting wordt duidelijk dat deze verwachting geen vrij- 
blijvend karakter heeft. Van docenten wordt verwacht dat zij zich nieuwe didactische 
vormen eigen maken en deze ook toepassen in het onderwijs. Innovatief  zijn relateren de 
respondenten aan de onderwijsvormen die docenten toepassen en het onderwijs dat zij 
ontwikkelen.

7.5.7 Stakeholders
Uit het surveyonderzoek komt naar voren dat middenmanagers contact onderhouden over 
de kwaliteit van de opleiding met zowel belanghebbende partijen die zich van oudsher 
in de omgeving van de onderwijsinstelling bevinden als met nieuwe stakeholders in de 
omgeving. Uit de reactie van de respondenten blijkt dat deze resultaten van toepassing 
zijn op hun onderwijsinstelling. Eén van de managers stelt een top drie van de meest 
belangrijke stakeholders samen. Op de eerste plaats staan de klanten, op de tweede plaats 
komt de arbeidsmarkt en op de derde plaatst staat het ministerie van OCW en met de aan 
het ministerie verbonden organisaties. Het contact met het ministerie blijkt voor hen een 
logische consequentie van opname in het CREBO-register. Over de logica en hoeveelheid 
van de regelgeving is de middenmanager echter minder positief. ‘De regulering en het 
aantal controles dat daaruit voortkomt is enorm, eigenlijk ondoenlijk’.

7.5.8 Conclusies over de docenten en middenmanagers in de niet- 
bekostigde onderwijsinstellingen
Wanneer we terugkomen op de leidende vragen kunnen we de uitkomsten van de ge-
sprekken in de als volgt samenvatten: 
 
De taakgerichte houding van docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen wordt 
tijdens de member check verklaard aan de hand van de directe verantwoordelijkheid die 
docenten hebben voor het onderwijs. Aanvullend blijkt dat de taken en verantwoordelijk- 
heden die docenten hebben duidelijk zijn omschreven. Ook staat het onderwijs op zichzelf  
zodat docenten ruimte hebben om naar eigen inzicht de onderwijstaak uit te voeren. 
voeren. 
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De teamgerichte identificatie die docenten ervaren is aanzienlijk hoewel docenten hun col-
lega’s niet vaak treffen. Opmerkelijk is ook dat het contact tussen docenten overwegend 
op onderwijsinhoud gebaseerd is, zoals tijdens de samenwerking voor de ontwikkeling van 
een onderwijsprogramma. De identificatie met het beroep lijkt met name gebaseerd te zijn 
op liefde voor het vak dat de docenten doceren. 

Tot slot blijkt ten aanzien van de perceptie van het schoolklimaat dat docenten in mindere 
mate participeren in de besluitvorming. Ook krijgen we de indruk dat de participatie van 
docenten helemaal geen issue is binnen de onderwijsinstelling. Het gegeven dat veel 
docenten op freelance basis werken draagt hier ook aan bij. Ook zorgt het werken met 
contracten dat docenten en middenmanagers voelen dat zij afhankelijk van elkaar zijn. 
Voor docenten lijkt dit te zorgen voor een prestatieprikkel en van het management vraagt 
dit dat zij zich zorgen dat het contact goed verloopt. 

Voor de middenmanagers geldt dat zij sterk gericht zijn op prestaties en resultaten. Dit 
is in overeenstemming met de survey. Binnen de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
ervaren middenmanagers een spanning tussen het aantoonbaar presteren zodat deelnemers 
vertrouwen hebben in de onderwijsinstelling en het bieden van totale studievrijheid. Het 
uitsluitend focussen op examenrendementen is daarom te eenzijdig volgens de midden-
managers.

In tegenstelling tot de uitkomsten van het surveyonderzoek, zeggen middenmanagers wel 
sectorale verschillen waar te nemen in de opvattingen en doelstelling van middenmanagers. 
Ook blijkt er binnen de onderwijsinstelling in de keuze voor middenmanagers en coördi-
natoren veel waarde gehecht te worden aan affiniteit met het vakgebied en de branche.

In overeenstemming met het surveyonderzoek blijkt dat middenmanagers een innovatieve  
durvende manier van ondernemen hebben. Ook van docenten wordt een innovatieve 
houding verwacht en in een aantal opzichten ook geëist. De middenmanagers bevestigen 
dat zij actief  bezig zijn om op de hoogte te blijven van hetgeen hun concurrenten doen. 
Opvallend is dat er soms juist contact gelegd wordt met concurrenten om samen te 
werken.

Tot slot blijkt dat middenmanagers het vanzelfsprekend vinden om zowel met oude als de 
voor hen nieuwe stakeholders contact te onderhouden. Maar over de mate van regulering 
die voortkomt uit de CREBO-registratie zijn middenmanagers minder positief.
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7.6 Conclusie
Door de resultaten uit het surveyonderzoek voor te leggen aan docenten en midden- 
managers, verwachtten we eventuele niet voorziene verklarende mechanismen of  condi-
ties op te kunnen sporen, waarmee we de interne validiteit van onze bevindingen zouden 
kunnen versterken. Tijdens de member check zijn we nagegaan of  in het surveyonder-
zoek gevonden waarden op de verschillende variabelen en de gevonden verbanden van 
toepassing zijn op de situatie in de onderwijsinstelling waar de respondenten werkzaam 
zijn. Indien dit niet het geval was hebben we de respondenten gevraagd welke processen 
ertoe leiden dat de situatie anders is. Vervolgens hebben we de respondenten gevraagd 
aan te geven of  er variabelen zijn die niet in het onderzoek opgenomen waren die wel van 
invloed zijn op de gevonden verbanden. Tijdens de member check hebben docenten en 
middenmanagers bij het voorleggen van de resultaten wel één of  meerdere afwijkingen of  
verbijzonderingen op de aan hen gepresenteerde uitkomsten weten te noemen. In de voor-
gaande paragrafen staan de reacties, verklaringen, verbijzonderingen en toelichtingen van 
de respondenten beschreven. Een afwijking of  verbijzondering van één van de docenten 
of  van de middenmanagers hoeft echter niet te leiden tot een aanpassing of  bijstelling van 
de conclusies uit het surveyonderzoek. We brengen op basis van de member check twee 
nuanceringen aan in de uitkomsten van het surveyonderzoek:

Een eerste bijstelling betreft de positieve interpretatie van de gevonden verbanden tussen 
het uitvoeren van algemene organisatorische taken, een sterkere identificatie van docenten 
en een meer positieve perceptie van het schoolklimaat. Uit de member check blijkt dat we 
deze positieve samenhang enigszins moeten nuanceren. Hoewel docenten die algemene 
organisatorische taken uitvoeren gezien worden als ‘lijm’ voor de organisatie, bleek dat 
het uitvoeren van algemene organisatorische taken ook een ‘vlucht’ kan zijn en kan leiden 
tot een negatievere kijk op de organisatie. Dit uitgangspunt roept de vraag op in hoeverre 
het wenselijk is om docenten in verdergaande mate te betrekken bij secundaire processen 
binnen de onderwijsinstelling.

Een tweede bijstelling op basis van de member check betreft de onderwijservaringen van 
middenmanagers. Uit het surveyonderzoek blijkt dat het hebben van onderwijservaring als 
middenmanager niet van invloed is op de identificatie die docenten ervaren en hun percep-
tie van het schoolklimaat. Desondanks wijzen zowel docenten als middenmanagers op de 
invloed die het hebben van onderwijservaring als middenmanager heeft op het onderlinge 
contact en vertrouwen tussen docenten en middenmanagers. Vanwege de opmerkingen 
van docenten en middenmanagers, stellen we onze conclusie bij en gaan we er vanuit dat 
het contact tussen docenten en middenmanagers met onderwijservaring anders verloopt 
dan tussen docenten en middenmanagers die niet afkomstig zijn uit het onderwijs.

Tot slot van dit hoofdstuk bezien we de uitkomsten van de gesprekken in het licht van de 
onafhankelijke variabele. We vergelijken de opbrengsten met respondenten uit de bekos-
tigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen en gaan na welke rol de onafhankelijke 
variabele speelt in geconstateerde verschillen en overeenkomsten tussen de beide type 
instellingen.
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Uit de member check wordt duidelijk dat de taken die docenten uitvoeren en de ruimte die 
zij hiervoor hebben in beide type onderwijsinstellingen van elkaar verschillen. Docenten 
in de bekostigde onderwijsinstellingen hebben vaker een breder takenpakket waardoor de 
scheiding tussen het primaire proces en het secundaire proces minder strikt is dan in de 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Ook blijkt dat docenten in de bekostigde onderwijs-
instellingen soms niet weten of  niet kunnen inschatten wanneer van hen verwacht wordt 
dat zijzelf  beslissingen nemen, dat zij overleggen met het management of  samenwerken 
met collega’s. In de niet-bekostigde onderwijsinstellingen lijkt dit helderder te zijn voor 
docenten. Ook hebben deze docenten ondanks een sterkere hiërarchische structuur meer 
professionele ruimte en werken zij regelmatig samen met collega-docenten aan de ont- 
wikkeling van onderwijs. Over de meer organisatorische zaken hebben de docenten in 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen echter nauwelijks zeggenschap. Opvallend is ook 
dat docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen zichzelf  typeren als begeleiders en 
inspirators terwijl docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen door hun managers 
getypeerd worden als liefhebbers van hun vak die hun vakkennis graag overdragen.

In het contact tussen middenmanagers en docenten wordt ook een aantal verschillen 
duidelijk tussen de beide typen onderwijsinstellingen. Het werken met contracten zoals dat 
in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen gebeurt lijkt van invloed te zijn op de manier 
waarop het contact tussen docenten en de managers verloopt. Zo concluderen we dat 
docenten en middenmanagers een wederzijdse afhankelijkheid ervaren die positief  lijkt uit 
te werken op het onderlinge contact. 

Wanneer we de middenmanagers vergelijken aan de hand van de onafhankelijke variabele 
dan valt op dat de sectorale verschillen in niet-bekostigde onderwijsinstellingen sterker 
lijken te zijn dan in de bekostigde onderwijsinstellingen. Op basis van deze uitspraak 
verwachten we dan ook dat de docenten en middenmanagers in de niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen mogelijkerwijs meer autonoom opereren of  sterker in de branche veran-
kerd zijn dan de docenten en middenmanagers in de bekostigde onderwijsinstellingen. De 
middenmanagers in de bekostigde onderwijsinstellingen zeggen met name in hun handelen 
te verschillen en dat dit in mindere mate geldt voor de opvattingen die zij hebben en de 
doelen die zij nastreven. Ook in de ruimte die ervaren wordt om ondernemend te zijn ver-
schillen de middenmanagers. Middenmanagers in de bekostigde onderwijsinstellingen zijn, 
als gevolg van binnen de onderwijsinstelling opgestelde kaders, in staat minder te onderne-
men dan zij zouden willen. 







hoofdstuk
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8.1  Inleiding
Vermenging van publiek- en privaatrechtelijke elementen in de wetgeving voor het middel-
baar beroepsonderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, vormde de directe aanlei-
ding voor deze studie. Als gevolg van het beleid van deregulering en autonomievergroting 
dat de overheid sinds het midden van de jaren tachtig van de twintigste eeuw voert is de 
verhouding tussen de overheid en onderwijsinstellingen en tussen onderwijsinstellingen en 
hun omgeving sterk gewijzigd. Dit geldt zowel voor de bekostigde als voor de niet- 
bekostigde onderwijsinstellingen. Sinds de inwerkingtreding van de WEB in 1996 kunnen 
beide typen onderwijsinstellingen binnen hetzelfde wettelijke kader vallen. Deze gedeelte- 
lijke ‘gelijkstelling’ van de onderwijsinstellingen roept vragen op naar verschillen en 
overeenkomsten in het organisatiegedrag van de beide typen onderwijsinstellingen. Onze 
probleemstelling luidde als volgt: 

In welke mate varieert het organisatiegedrag van middenmanagers en docenten naar de institutionele context 
van de onderwijsinstelling?

In dit hoofdstuk reflecteren we op de opbrengsten van deze studie. In paragraaf  8.2 kijken 
we nogmaals naar het concept hybriditeit. Vervolgens bespreken we in paragraaf  8.3 de 
belangrijkste bevindingen van deze studie en beantwoorden we op basis van de survey en 
de member check de in hoofdstuk 4 geformuleerde onderzoeksvragen. In paragraaf  8.4 
nemen we enkele methodologische overwegingen door. We sluiten dit hoofdstuk af  met 
paragraaf  8.5 waarin we de opbrengsten van deze studie beschrijven.

8.2 Hybriditeit
In deze studie hebben we verschillende perspectieven op hybriditeit besproken. Uit de 
theoretische noties werd duidelijk dat het definiëren van een organisatie als hybride juist 
kan leiden tot verwarring, omdat het stempel ‘hybride’ over het algemeen aangeeft wat een 
organisatie niet is, namelijk een zuivere soort, in plaats van wat wel typerend is aan zo’n 
organisatie. Aan de hand van de besproken perspectieven hebben we de meervoudigheid 
van het concept hybriditeit geïllustreerd. Om tot een heldere op onderwijsinstellingen 
toepasbare definitie van een hybride organisatie te komen, hebben we gekozen voor een 
smalle benadering van hybride organisaties. We definiëren een hybride organisatie als een 
organisatie waarbinnen publiek- en privaatrechtelijke elementen vermengen. Hiermee 
grijpen we terug op de benadering die bekend is als de ‘core approach’.

Op basis van in deze studie opgedane ervaring concluderen we dat het gebruik van het 
concept hybriditeit vraagt om een duidelijke afbakening. De noodzaak hiervan openbaarde 
zich tijdens het onderzoek in de operationalisatiefase, de meting en vaststelling van hybri-
diteit. Tijdens de operationalisatie van het concept hybriditeit vormde het gebruik van 
twee niet in de werkelijkheid bestaande ideaaltypische ijkpunten een complicerende factor. 
Het bestempelen van een organisatie als een vermenging van twee zuivere soorten die zelf   
beide het karakter hebben van ideaaltypische beschrijvingen bleek een lastig vertrekpunt en 
bleek ook tijdens metingen weinig aanknopingspunten te bieden.
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Ook vanwege het aantal dimensies waarop hybriditeit, als gevolg van publiek-private 
vermenging, betrekking kan hebben is een nadere afbakening wenselijk. Inperking door te 
spreken over hybriditeit op een nader gedefinieerde dimensie voorkomt dat het concept 
inboet aan betekenis.

Tot slot is er de vraag naar doorwerking van hybriditeit: Is een organisatie hybride als er 
vermenging is op papier of  in gedrag? Deze vraag refereert aan het onderscheid tussen 
hybriditeit als institutioneel kenmerk en als kenmerk van gedrag. Hier speelt ook de vraag 
naar de manier waarop beide vormen zich tot elkaar verhouden. In hoeverre is immers 
hybriditeit in het gedrag van organisatieleden toe te schrijven aan institutioneel vast-
gestelde hybriditeit? Over de doorwerking van hybriditeit is nog weinig empirisch materiaal 
voorhanden (Brandsen, 2006). Met deze studie, waarin we zowel aandacht besteden aan 
institutionele hybriditeit als aan doorwerking van hybriditeit in het organisatiegedrag van 
docenten en middenmanagers, dragen we bij aan op empirie gebaseerde theorievorming 
over hybride organisaties.

8.3 Het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers in  
bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen
Op basis van de uitgevoerde analyses kunnen we op de vraag naar het bestaan van  
verschillen in het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers in de twee onder-
zochte typen onderwijsinstellingen een bevestigend antwoord geven. De uitkomsten van 
de analyses laten immers zien dat zowel docenten als middenmanagers in hun organisa-
tiegedrag op een aantal aspecten verschillen naar de institutionele context van de onder-
wijsinstelling. Ondanks de in hoofdstuk 1 geconstateerde vormen van vermenging en de 
toegenomen gelijkvormigheid in de omgeving van de onderwijsinstellingen, constateren  
we verschillen in het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers naar de institu-
tionele context van de onderwijsinstelling waarbinnen zij werkzaam zijn. Ook zien we dat 
docenten van elkaar verschillen in hun organisatiegedrag naar de beroepssectoren waar-
binnen zij werken. 

Een tweede bevinding is dat de mate waarin we het gedrag van docenten en midden- 
managers als hybride kunnen typeren verschilt. We zien bijvoorbeeld dat middenmanagers 
zowel met oude als met de voor hen nieuwe stakeholders in hun omgeving in contact zijn 
over de kwaliteit van de opleidingen. Hieruit leiden we met enige voorzichtigheid af  dat 
het gedrag van de middenmanagers in dit opzicht een hybride karakter heeft. Bij docenten 
constateren we soortgelijke patronen in hun organisatiegedrag in mindere mate. 

Aan de hand van de in hoofdstuk 4 geformuleerde onderzoeksvragen bespreken we in 
deze paragraaf  de hoofdconclusies van deze studie.

In welke mate variëren opvattingen van docenten en middenmanagers naar de institutionele context van de 
onderwijsinstelling en de beroepssector?
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De mate waarin docenten een taakgerichte opvatting over onderwijs hebben, blijkt gerela-
teerd te zijn aan de institutionele aard van de onderwijsinstelling. Voor de mate waarin do-
centen een mensgerichte opvatting hebben blijkt dit niet het geval te zijn. Deze bevinding 
roept vragen op over de verankering van de beide opvattingen in het organisatiegedrag van 
docenten en het combineren van de beide opvattingen over onderwijs.

Mensgerichte opvattingen lijken ‘stabieler’ te zijn dan de taakgerichte opvattingen van  
docenten. De eerste opvatting, die refereert naar de ontplooiing, het leerproces en de 
maatschappelijke vorming van deelnemers, lijkt meer verwant aan hetgeen docenten als de 
kern van hun werk en professionaliteit beschouwen. Bovendien hebben de sector waar- 
binnen docenten werken en het geslacht dat zij hebben een groter effect op mensgerichte 
opvattingen dan op taakgerichte opvattingen. Ook hieruit concluderen we dat mensge-
richte opvattingen meer eigen zijn aan de docenten dan het hebben van een taakgerichte 
opvatting.

Uit de analyses blijkt dat docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstelling een taak-
gerichte en een mensgerichte opvatting combineren terwijl de combinatie van deze twee 
opvattingen bij docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen in mindere mate samen 
blijkt voor te komen. Op basis van het surveyonderzoek hebben we hier geen verklaring 
voor. Maar op basis van de member check veronderstellen we dat de verantwoordelijkheid 
die docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen ervaren voor de prestaties van 
leerlingen groter is en bijdraagt aan een taakgerichte houding (prestaties van de leerlingen). 
In vergelijking met de docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen is het contact dat 
docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen hebben met de onderwijsorganisatie 
gering, zodat de verantwoordelijkheid die docenten ervaren uitsluitend gericht is op de 
kwaliteit van onderwijs en de prestaties van de deelnemers. Een tweede verklaring voor het 
gevonden verschil is de mate waarin deelnemers zelf  voor ogen hebben welk pad zij willen 
bewandelen en welke doelen zij willen bereiken. Tijdens de member check merkten  
middenmanagers uit de bekostigde onderwijsinstellingen op dat een aanzienlijk aantal  
deelnemers nog van opleidingstraject verandert. Dit maakt dat het contact tussen de do-
centen en de deelnemers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen meer het karakter 
heeft van een overeenkomst dan binnen de bekostigde onderwijsinstelling het geval is. We 
verwachten dan ook dat zowel de mate waarin docenten verantwoordelijkheden ervaren 
tijdens het doceren en begeleiden van de deelnemers als de mate waarin de leerroute van 
deelnemers afgebakend is, een rol spelen in het geconstateerde verschil tussen docenten in 
de bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen.

Wanneer we de resultaten uit de vergelijking van de docenten en de middenmanagers naast 
elkaar leggen dan valt op dat, hoewel de docenten onderling niet lijken te verschillen in de 
mate waarin zij mensgerichte opvattingen hebben over onderwijs, middenmanagers in  
bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen juist wèl van elkaar verschillen in de 
mate waarin zij mensgerichte opvattingen over onderwijs in de organisatie rapporteren. En 
waar de docenten onderling lijken te verschillen in de mate waarin zij taakgerichte opvat- 
tingen hebben, blijkt uit analyse op managementniveau dat de middenmanagers niet ver-
schillen in de mate waarin zij taakgerichtheid in de doelstellingen van de onderwijs- 
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instelling rapporteren. Maar als we naar de afzonderlijk gemeten variabelen kijken, dan 
vinden we wel een verschil tussen de middenmanagers in de mate waarin zij examenresul-
taten als een indicator voor de kwaliteit van onderwijs beschouwen.

In welke mate varieert de identificatie die docenten ervaren naar de institutionele aard van de onderwijsin-
stellingen en de beroepssector?

In overeenstemming met onderzoek van Goulet en Frank (2002) waaruit blijkt dat mede-
werkers in private organisaties zich meer betrokken toonden dan in publieke organisaties, 
concluderen wij dat docenten uit de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zich in sterkere 
mate identificeren met hun carrière, de organisatie in z’n geheel, het team waarbinnen 
zij werken en met hun beroep, dan docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen. 
Wanneer we naar de scores op de afzonderlijke aspecten van identificatie kijken dan geldt 
een vergelijkbaar patroon voor docenten uit beide typen onderwijsinstellingen. Docenten 
scoren het hoogst op beroepsgerichte identificatie en het minst hoog op identificatie met 
hun carrière. Ook voor identificatie met de organisatie als geheel en teamgerichte identifi-
catie geldt dat docenten in beide typen instellingen zich sterker identificeren met het team 
dan met de organisatie in zijn geheel. Dit laatste is in overeenstemming met Van Knip-
penberg en Van Schie (2000). Opvallend is wel dat de onderlinge verschillen in de scores 
van docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen op de afzonderlijke vormen van 
identificatie kleiner zijn dan bij hun collega’s in de bekostigde onderwijsinstellingen.

Bovendien zijn de verschillen tussen de docenten in de twee typen onderwijsinstellingen 
het grootst in de identificatie die zij ervaren met de organisatie in z’n geheel en het kleinst 
op beroepsgerichte identificatie. Het verschil dat we vinden in de mate waarin docenten 
zich identificeren met de onderwijsinstelling lijkt aan de ene kant verklaarbaar te zijn door 
de geringe identificatie die docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen ervaren bij 
het in hun ogen vaak te grote ROC. Aan de andere kant lijkt ook de bewuste en vrijwillige 
keuze van docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen om met een onderwijsin-
stelling een contract af  te sluiten een rol te spelen. De negatieve beleving van de docenten 
in de bekostigde onderwijsinstellingen en de bewuste vrijwillige keuze van docenten in 
de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zorgen voor het verschil in de identificatie die 
docenten ervaren ten aanzien van de onderwijsinstelling als geheel.

Het feit dat docenten in de bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen beiden 
het hoogst scoren op beroepsgerichte identificatie past bij de (semi)professionaliteit van 
docenten (zie Freidson, 2001; Day, 1999). Het gegeven dat de scores van de docenten uit 
de beide typen onderwijsinstellingen nauwelijks van elkaar verschillen, wijst op een geringe 
invloed van de institutionele aard op de ervaring van identificatie van docenten met het 
beroep. Uit de member check blijkt echter wel dat de invulling die docenten geven aan 
professionaliteit in de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen op een aantal 
punten verschilt. Van docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen hebben we begre-
pen dat zij zichzelf  met name zien als begeleider, docent of  inspirator, terwijl docenten 
in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen door hun middenmanagers getypeerd worden 
als enorme liefhebbers van hun vak. Hoe docenten uit de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen zichzelf  typeren weten we helaas niet. 
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Mogelijkerwijs houdt hetgeen docenten zien als hun eigen professionaliteit ook verband 
met de basis waarop zij managers autoriteit verlenen en met de rol die zij van midden-
managers verwachten. Binnen de bekostigde onderwijsinstellingen lijkt het voor docenten 
vaak van belang te zijn dat een middenmanager voor de klas gestaan heeft, zo blijkt uit de 
member check, terwijl in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen affiniteit met het vak 
juist van belang blijkt te zijn. 

In welke mate varieert de docentenperceptie van het schoolklimaat naar de institutionele context van de 
onderwijsinstelling en de beroepssector?

Docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen uiten zich positiever over het school-
klimaat dan hun collega’s in de bekostigde onderwijsinstellingen, zo blijkt uit de analyses. 
Uit de member check komt ook naar voren dat sommige thema’s die spelen in de  
bekostigde onderwijsinstellingen nauwelijks aandacht krijgen in de niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen en vice versa. Voor vraagstukken rond medezeggenschap en participatie 
van docenten in de besluitvorming is in beleidsdocumenten (zie Min OCW, 2004) en 
onderzoek (Ingersoll, 1996; Marks & Louis, 1999), aandacht. Uit de member check blijkt 
echter dat participatieve besluitvorming binnen de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
geen issue is. De niet-bekostigde onderwijsinstellingen hebben soms een meer  
hiërarchische structuur en managers overwegen niet om docenten in sterkere mate te laten 
participeren in besluitvormingsprocessen. Opvallend in vergelijking met de bekostigde 
onderwijsinstelling is ook de strikte afbakening in niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
van het primaire proces en het secundaire proces. Docenten voeren in veel mindere mate 
algemene organisatorische taken uit dan docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen. 
De indeling in twee gescheiden domeinen binnen de onderwijsinstellingen (zie § 3.2) blijkt 
daardoor sterker van toepassing te zijn op de niet-bekostigde onderwijsinstellingen dan 
op de bekostigde onderwijsinstellingen. Uit de multilevel analyses bleek het uitvoeren van 
algemene organisatorische taken een positief  effect te hebben op de perceptie van het 
schoolklimaat en de gemeten vormen van identificatie die docenten ervaren. Voor docen-
ten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen blijkt dit echter niet op te gaan. 

Het geconstateerde verschil in de mate waarin het primaire proces en secundaire proces 
van elkaar afgeschermd worden in beide type onderwijsinstellingen zien we ook terug 
in de werkovereenkomsten van docenten. Docenten in de niet-bekostigde onderwijsin-
stellingen werken vaker op basis van freelance contracten en hebben over het algemeen 
duidelijke afspraken met het management van de onderwijsinstelling over hun taken en 
verantwoordelijkheden. Voor docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen geldt deze 
duidelijkheid in mindere mate. Zij hebben een vaste aanstelling voor een aantal uren, hun 
taken en verantwoordelijkheden zijn in mindere mate geformaliseerd.  

Hoewel de ruimte die docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen krijgen in de 
organisatie kleiner is, krijgen deze docenten in het uitvoeren van hun taken veel ruimte. In 
het ontwerpen, maken en doceren hebben de docenten in de niet-bekostigde onderwijs- 
instellingen een aanzienlijke vrijheid. Uit de member check en eerder onderzoek (zie 
Van Veen, 2005), lijkt dit in contrast te zijn met de situatie die docenten in de bekostigde 
onderwijsinstellingen ervaren. Uit de member check bleek dat docenten in de bekostigde 
onderwijsinstellingen minder ruimte en speling ervaren in het onderwijsinhoudelijke 
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domein. Deels lijkt dit met het opgelegde en dwingende karakter van hervormingen te 
maken te hebben zoals bij het competentiegerichte leren. Ook blijkt dat een aantal docen-
ten moeite heeft met de eindtermen en protocollen. Docenten in de bekostigde onderwijs-
instellingen lijken in een verwarrende positie te verkeren waarin wisselend het nemen van 
initiatief  en het uitvoeren van opgelegde plannen verwacht wordt. 

In welke mate varieert ondernemendheid van de middenmanagers naar de institutionele context van de 
onderwijsinstelling en de beroepssector?

In het onderscheid naar twee typen ondernemendheid, een maatschappelijk doelgerichte 
vorm van ondernemen en een innovatieve niet-risicomijdende vorm van ondernemen, 
vinden we ook een verschil tussen de docenten in de bekostigde en de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen. De middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
scoren hoger op het durvend innovatieve type van ondernemerschap dan de midden-ma-
nagers in de bekostigde onderwijsinstellingen. Deze uitkomst bevestigt een bekend verschil 
tussen een technische omgeving met profitorganisaties en een institutionele omgeving 
waarbinnen non-profitorganisaties opereren. Uit onze studie blijkt, in overeenkomst met 
Morris, Coombes en Schindehutte (2007), dat de koppelingen tussen organisatiegedrag 
en prestaties in organisaties die op winstgericht zijn, duidelijker zijn dan in maatschappe-
lijke ondernemingen. De positie die docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
hebben, hun contracten en de directe verantwoordelijkheid die zij voelen voor de presta-
ties van de deelnemers illustreren dit. Binnen de bekostigde onderwijsinstellingen zijn deze 
verbindingen minder direct. 

Ook lijkt er een belangrijk verschil te zijn in de mogelijkheden die middenmanagers in het 
algemeen hebben om ondernemend te handelen. In de bekostigde onderwijsinstellingen 
blijkt flexibiliteit om iets nieuws op te zetten vaak afhankelijk te zijn van de ruimte die 
middenmanagers hebben met eigen budgetten en de richtlijnen die opgesteld zijn in de 
stafbureaus. In niet-bekostigde onderwijsinstellingen wordt hier op een meer flexibele 
inventieve manier mee omgegaan.

In welke mate heeft het organisatiegedrag van middenmanagers invloed op de identificatie die docenten 
ervaren? 

Uit de tweede multilevel analyse die we hebben uitgevoerd blijkt een effect van taakgericht-
heid in de doelstellingen van de onderwijsinstellingen, gerapporteerd door de midden-
managers, op organisatiegerichte en teamgerichte identificatie van docenten.

De rol die de persoon van de middenmanagers speelt in de identificatie van docenten blijkt 
echter heel beperkt te zijn. Het enige effect dat we vonden was het effect op de perceptie 
van beroepsgerichte identificatie van docenten. Hoe meer een middenmanager werkt, hoe 
sterker de identificatie van de docenten met zijn beroep. 
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8.3.1 Concluderende opmerkingen over hybriditeit in het gedrag van 
docenten en middenmanagers
In deze studie hebben we twee typen hybride onderwijsinstellingen vergeleken. Het eerste 
type onderwijsinstelling heeft in toenemende mate te maken gekregen met overheidsregu-
lering en de door de overheid in stelling gebrachte actoren. Het tweede type, de bekostigde 
onderwijsinstellingen, wordt juist gestimuleerd zich in mindere mate te richten op de over-
heid en als maatschappelijke onderneming te opereren.

Voor de niet-bekostigde onderwijsinstellingen en de bekostigde onderwijsinstellingen 
lijkt hybridisering een verschillende betekenis te hebben en daarmee heeft het ook andere 
gevolgen. Van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen vraagt het hybride zijn ten eerste 
het voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen en richtlijnen. De keuze om opge-
nomen te willen worden in het CREBO-register is een vrijwillige. Vanuit commercieel 
oogpunt lijkt opname in het CREBO-register aantrekkelijk te zijn omdat de positie van de 
onderwijsinstelling versterkt wordt. De argumentatie die ten grondslag ligt aan deze keuze 
heeft daarmee een strategisch zakelijk karakter. De mate waarin de institutionele omge-
ving doorwerkt in niet-bekostigde onderwijsinstellingen lijkt tamelijk gering te zijn. Vooral 
de middenmanagers lijken met een aantal wijzigingen geconfronteerd te worden. Deze 
wijzigingen hebben betrekking op de verantwoording over de kwaliteit en het voldoen aan 
de opgestelde richtlijnen ten aanzien van de registratie van de opleidingen en de organisa-
tie. Ook in het contact met stakeholders zien we enkele wijzigingen. De middenmanagers 
onderhouden intensief  contact met het ministerie en in zekere mate met de in het veld 
gepositioneerde actoren zoals KBB’s en gemeenten. Het contact met deze stakeholders 
vloeit direct voort uit de institutionele omgeving en beschouwen we als een afgedwongen 
vorm van hybriditeit in het organisatiegedrag van het management. Voor docenten in de 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen blijkt de opname in het CREBO-register uit het 
feit dat zij te maken hebben met een aantal richtlijnen en kwaliteitscriteria. Maar van een 
verandering in hun positie in de onderwijsinstelling, in het contact met het management en 
in de verhouding ten opzichte van de deelnemers lijkt nauwelijks sprake te zijn. De vraag 
naar werkelijke veranderingen in het gedrag van managers en docenten als gevolg van de 
institutionele hybriditeit van de onderwijsinstelling vraagt echter om een meer experimen-
tele onderzoeksopzet met meerdere meetmomenten.  Op basis van deze studie kunnen we 
de vraag naar een verandering in het organisatiegedrag dan ook niet beantwoorden. Wel 
hebben we het vermoeden dat de opname van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen in 
de WEB, en daarmee dus de gewijzigde verhouding ten opzichte van de overheid, niet tot 
substantiële veranderingen in het organisatiegedrag van de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen heeft geleid.

Voor de bekostigde onderwijsinstellingen blijkt institutionele hybriditeit verder strekkende 
gevolgen te hebben. De omslag die van de bekostigde onderwijsinstellingen gevraagd 
wordt, heeft meer weg van een mentaliteitsverandering. Voor de docenten en managers in 
de bekostigde onderwijsinstellingen heeft de inwerkingtreding van de WEB aanzienlijke 
wijzingen met zich mee gebracht. We bespraken in hoofdstuk 3 enkele gevolgen voor de 
managers, de docenten en voor hun onderlinge verhouding. De mentaliteitsomslag die van 
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middenmanagers en docenten gevraagd wordt, vloeit voort uit de gecreëerde quasi-markt 
waarop de onderwijsinstellingen moeten opereren. De omslag die daarmee van managers 
en docenten gevraagd wordt, lijkt beter aan te sluiten bij de managers dan bij de docenten.

Voor de middenmanagers geldt dat hun positie, een aan management eigen behoefte van 
beheersing, ondersteund wordt in de wet- en regelgeving. Ook blijken de middenmanagers 
in redelijke mate invulling te geven aan het maatschappelijk doelgericht ondernemer-
schap en ze verschillen in dit opzicht niet van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen, die 
gewend zijn zowel oog te hebben voor de omgeving als responsief  te zijn. 

Voor de docenten ligt het genuanceerder. Uit de survey en de member check concludeer-
den we dat docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen maar matig positief  zijn over 
het schoolklimaat en op vier vormen van identificatie minder hoog scoorden dan docenten 
uit de niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Een tweede punt is dat docenten soms moeite 
lijken te hebben met het combineren van de twee beschreven opvattingen over onderwijs. 
Het protocolleren en benadrukken van resultaten binnen de onderwijsinstelling lijkt hier 
ook een rol in te spelen. Op basis hiervan concluderen wij dat een deel van de docenten 
moeite lijkt te hebben met de wijzigingen die plaats hebben gevonden binnen de ROC’s. 
Dit blijkt echter niet te gelden voor alle docenten. Een deel van de docenten lijkt met de 
nieuwe professionaliteit die van hen gevraagd wordt en de ontstane verhoudingen in de 
onderwijsinstelling wel uit de voeten te kunnen. Het blijft daarom lastig om iets te kunnen 
zeggen over de precieze doorwerking van hybriditeit in het organisatiegedrag van docen-
ten. Samenvattend kunnen we stellen dat de institutioneel vastgestelde hybriditeit voor de 
bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen heel verschillende consequenties 
heeft.

8.4 Methodologische overwegingen
Met deze studie hebben we geprobeerd een bijdrage te leveren aan de theorievorming en 
toetsing van een actueel thema in het onderwijs. De centrale begrippen in deze studie zijn 
hybriditeit en handelingsrationaliteiten. We hebben beide begrippen ontrafeld en geopera-
tionaliseerd. Het onderscheid dat we maken naar hybriditeit als institutioneel kenmerk en 
hybriditeit in gedrag is een centraal uitgangspunt in deze studie. De twee typen onderwijs- 
instellingen uit het onderzoek, de bekostigde onderwijsinstellingen en de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen in het bve-veld, zijn beide hybride organisaties. Het onderscheidende 
criterium tussen de twee onderwijsinstellingen is het ontvangen van directe bekostiging 
van de overheid. In deze studie gaat het echter niet om het effect dat bekostiging heeft 
maar staat de term bekostiging voor de institutionele context van de onderwijsinstelling. In 
de twee typen onderwijsinstellingen onderzoeken we handelingsrationaliteiten van profes-
sionals (de docenten) en middenmanagers. Op basis van de vergelijking van het organisa-
tiegedrag van de docenten en de middenmanagers in de bekostigde en niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen stellen we vervolgens vast of  hun gedrag verschilt of  juist gelijk-
vormig is.
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De keuze voor een omvangrijke empirische studie is ingegeven door de vraag naar 
doorwerking van hybriditeit in het organisatiegedrag. Als vastgesteld kan worden dat er 
samenhang is tussen een verandering in de organisatie en het gedrag de respondenten of, 
zoals in multilevel analyses, tussen de organisatie en groepen respondenten dan neemt 
de zeggingskracht over doorwerking toe en kan er een bijdrage geleverd worden aan de 
verdere theorievorming.

Tijdens de dataverzameling hebben middenmanagers ons geholpen om docenten te 
benaderen. De middenmanagers hebben een aantal vragenlijsten ontvangen en docenten 
namens ons gevraagd de vragenlijst in te vullen en te retourneren. Wij hebben hier geen 
controle op uitgeoefend, het is dus mogelijk dat sprake is van een bias in de samenstelling 
van de respondentengroep. 

In de vergelijking en selectie van onderwijsinstellingen bleek dat de niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen niet gelijk verdeeld zijn over de onderwijssectoren. Om die reden hebben 
we ons onderzoek uitgevoerd binnen de sectoren waarin het grootste aantal niet-bekos-
tigde onderwijsinstellingen actief  is. Desondanks hadden we in deze studie te maken met 
twee zeer ongelijke groepen. Onze steekproef  omvatte 705 docenten uit 35 door de over-
heid bekostigde onderwijsinstellingen en 25 docenten uit 8 niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen. Bij de interpretatie van de verschillen in het organisatiegedrag van docenten in hun 
opvattingen, de identificatie, en hun perceptie van het schoolklimaat is het van belang op 
te merken dat het onduidelijk is of  de uitkomsten vertekend zijn als gevolg van ongelijk-
heid in de omvang van de steekproeven. Teneinde aan de verschillen zoveel mogelijk  
tegemoet te komen is een multilevel regressie model gebruikt waarin we rekening houden  
met het verschil in grootte en samenstelling van de steekproeven. De multilevel regressie 
analyses laten zien dat de institutionele aard een substantieel en significant effect heeft op 
een aantal aspecten van het organisatiegedrag van docenten.

Daarnaast blijft het uiteraard lastig om de causaliteitsvraag met deze opzet te bepalen en 
op te maken in hoeverre de institutionele aard of  de persoonlijke karakteristieken van 
docenten ten grondslag liggen aan de verschillen tussen docenten in de bekostigde en niet-
bekostigde onderwijsinstellingen. Het is de vraag of  docenten voor een onderwijsinstelling 
kiezen vanwege een klik die zij hebben met de organisatie of  dat het gedrag van de docent 
ook daadwerkelijk beïnvloed wordt door de context waarin hij zich bevindt. De vraag naar 
de oorzaak van de gevonden verschillen is nog niet beantwoord. Dat zou een meer (semi-) 
experimentele opzet vragen. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen we in ieder 
geval concluderen dat er verschillen bestaan in het organisatiegedrag van docenten en  
middenmanagers in de bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen in het Neder-
landse middelbare beroepsonderwijs. 
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8.5 Opbrengsten
Met deze empirische studie dragen we bij aan de bestuurlijke theorievorming rond  
vermenging van publieke en private elementen, de theorievorming over de professionaliteit 
van docenten en aan de organisatietheorie over handelingsrationaliteiten in organisaties 
met een duale structuur. 

Bestuurlijke theorie

Op basis van theoretische inzichten vanuit de neo-institutionele theorie veronderstelden 
we dat onderwijsinstellingen in het bve-veld als gevolg van de geconstateerde wijziging in 
de institutionele omgeving in toenemende mate gelijkvormig zijn. De uitgevoerde analyses 
laten echter zien dat het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers in de beide 
onderwijsinstellingen in een aantal opzichten verschilt. Hieruit leiden we af  dat van door-
werking van institutioneel vastgestelde hybriditeit niet zo ver gaat dat beide organisaties 
hetzelfde gedrag laten zien. Dit blijkt uit meting van de doelstellingen van de organisatie, 
opvattingen van professionals, ondernemendheid van de middenmanagers, identificatie 
van docenten en perceptie van het klimaat. Uit deze studie wordt wederom de complexe 
verhouding tussen persoonsgebonden karakteristieken, de organisatie en de omgevings- 
invloeden bij het tot stand komen van organisatiegedrag duidelijk. Bovendien blijkt dat 
parallel aan de toenemende gelijkvormigheid van de omgevingen van de onderwijsinstel-
lingen in institutionele zin, de afzonderlijke sectoren in het mbo-onderwijs juist als gevolg 
van het ontstaan van intersectorale velden elk in een eigen omgeving met een eigen dyna-
miek opereren.

Theorie over professionaliteit

De in deze studie uitgevoerde analyses wijzen uit dat een deel van de professionele opvat-
tingen van docenten stabiel zijn, wat betekent dat deze opvattingen in geringe mate door 
de omgeving beïnvloedbaar lijken te zijn. Zowel op basis van vergelijkingen van opvat-
tingen die docenten hebben over onderwijs als uit de identificatie die docenten ervaren 
met hun beroep komt dit beeld naar voren. Hieruit concluderen we dat de beroepsopvat-
tingen van docenten, die gevormd lijken te zijn rond het opleiden van jonge mensen en 
de variabelen die samen de component mensgerichte opvattingen vormen, tamelijk stabiel 
zijn en resistent blijken voor invloeden vanuit de institutionele context. In discussies over 
de professionaliteit van docenten en de professionalisering van docenten is het bestaan van 
deze stabiele kern een belangrijk gegeven.

Organisatietheorie

Tot slot draagt deze studie bij aan de theorievorming over organisaties die te typeren zijn 
als professionele bureaucratieën (organisaties met een meervoudige handelingsrationali-
teit). Uit de in de studie gemaakte vergelijking tussen bekostigde en niet-bekostigde on-
derwijsinstellingen blijkt dat de afbakening tussen het professionele en het bureaucratische 
domein in de beide bestudeerde organisaties verschilt. Ook blijkt de ruimte, autonomie en 
terreinen waarop docenten zeggenschap hebben te verschillen. Docenten en midden- 
managers verhouden zich als gevolg van verschillen in handelingsrationaliteiten en oriënta-
ties anders tot hun omgeving en tot de dynamiek in hun omgeving. De hervormingen die 



plaats hebben gevonden in het middelbaar beroepsonderwijs hebben dan ook verschillen- 
de gevolgen voor docenten en managers en leiden op hun beurt ook tot wijzigingen in 
verwachtingen tussen docenten en managers over en weer. 

Slot

Dit onderzoek heeft laten zien dat we de twee morele syndromen die Jacobs (1992) 
beschrijft voor de publieke en private sector als zodanig niet terugzien bij docenten in 
de Nederlandse bve-sector. Docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen blijken 
immers zowel gericht te zijn op prestaties van de deelnemers (een taakgerichte opvatting te 
hebben) als op de voorbereiding op hun maatschappelijk functioneren (een mensgerichte 
opvatting). Opvallend is bovendien het verschil dat we in deze studie vinden in de profes-
sionele ruimte die docenten in de bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
hebben. Dit verschil roept de vraag op waar docenten in professionele zin en gezien hun 
beroepsopvattingen nu eigenlijk het meest tot hun recht komen.
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Bijlage I Vragenlijsten
Docenten vragenlijst 

Achtergrondgegevens

1a.      In welk jaar bent u in dienst getreden bij deze 

onderwijsinstelling? _________________________

b.   Werkt u op freelance basis?

ja

nee

2.   Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? ____________

3.   Hoeveel % fte omvat uw aanstelling?

0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

101-120%

5.   Hoeveel onderwijsassistenten (fte's) werken er

binnen deze sector?

10-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61 of meer

4.   Binnen welke sector verzorgt u onderwijs?

Economie

Techniek

Zorg en welzijn

Handel

Horeca, Toerisme en recreatie

Uiterlijke verzorging

ICT

Uniformberoepen

Gezondheid

6.   Hoeveel uren werkt u per week thuis?

0

1-5

6-10

11-15

16-20

8.   Hoeveel uren per week geeft u onderwijs aan

leerlingen op niveau 1 en 2?

0

1-5

6-10

11-15

16-20

9.      Hoeveel uren per week geeft u onderwijs aan

leerlingen op niveau 3 en 4?

0

1-5

6-10

11-15

16-20

200/2694137/p1

7.   Hoeveel uren besteedt u per week gemiddeld

aan het geven van onderwijs?

0-10

11-20

21-30

31 of meer
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10.      Hoeveel uren per week is in uw functieomschrijving opgenomen voor algemene taken voor de instelling of de opleiding?

0

1-5

6-10

11-15

16-20

11.      Heeft u naast deze baan nog andere betaalde werkzaamheden?

nee

ja, deze werkzaamheden bestaan uit: ___________________________________________________ 

12.      Hoeveel uren besteedt u hieraan per week?

0

1-5

6-10

11-15

16-20

21 of meer

Taakopvatting van docenten

In hoeverre komt de volgende stelling overeen met uw handelswijze? tei
n

sn
iz

sg
in

e

kr
et

s
kr

et
s r

ee
z

.t.
v.

n

1.   Ik leer deelnemers zelf verantwoordelijkheid te nemen bij het uitvoeren van opdrachten ........   1.

2.   Ik maak deelnemers duidelijk dat een opleiding noodzakelijk is om voldoende carrière

perspectieven te hebben .........................................................................   2.

3.   Ik zet me in om deelnemers goede resultaten te laten halen .....................................   3.

4.   Ik bied deelnemers ruimte mee te denken over de invulling van de les ..........................   4.

5.   Ik stem mijn onderwijs af op praktijksituaties die ik in het veld zie ..............................   5.

6.   Ik probeer deelnemers burgerschapscompetenties bij te brengen ................................   6.

7.   Praktijksituaties vormen de kern van mijn onderwijs .............................................   7.

8.   Over werkvormen tijdens de les, mogen deelnemers meebeslissen ..............................   8.

9.   Ik spoor deelnemers aan hun opleiding af te ronden .............................................   9.

10.      Ik stimuleer deelnemers om goede resultaten te behalen ........................................   10.

11.      Ik leer deelnemers rekening te houden met anderen .............................................   11.

12.      Ik houd bij de invulling van de lessen rekening met wensen en belangen van deelnemers .......   12.

13.      Ik laat deelnemers reflecteren op hun handelen ..................................................   13.

14.      Naast de inhoud van mijn vak, probeer ik deelnemers waarden en normen over te dragen ......   14.

15.      Ik vraag deelnemers hoe het met ze gaat .......................................................   15.

16.      Ik overtuig deelnemers van het belang van onderwijs voor hun latere carrière ...................   16.

17.      Ik leer deelnemers omgaan met kritiek op hun werk .............................................   17.

18.      Ik daag leerlingen uit zelfstandig te denken en te werken ........................................   18.

19.      Tijdens de les stimuleer ik deelnemers om zo goed mogelijk te presteren ........................   19.

20.      Ik vraag deelnemers hun wensen over de te behandelen stof kenbaar te maken ................   20.

21.      Ik simuleer zoveel mogelijk praktijksituaties tijdens het onderwijs ...............................   21.

22.      Ik stimuleer deelnemers zich kritisch op te stellen ................................................   22.

23.      Ik houd de ontwikkelingen die deelnemers doormaken bij .......................................   23.

Wordt vervolgd op de volgende pagina
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.   

Vervolg: In hoeverre komt de volgende stelling overeen met uw handelswijze? tei
n

sn
iz

sg
in

e

kr
et

s
kr

et
s r

ee
z

.t.
v.

n

24.      Ik slaag er in me aan mijn eigen planning  te houden tijdens de les .............................   24.

25.      Ik spoor deelnemers aan hun vrije tijd zinvol te besteden ........................................   25.

26.      Ik besteed aandacht aan privé-problemen van deelnemers ..................................... 26.

27.      Ik span me in om de kansen voor deelnemers op de arbeidsmarkt te vergroten .................   27.

28.      Door de nadruk te leggen op resultaten van deelnemers, stimuleer ik hen te presteren ..........   28.

29.      Ik stimuleer deelnemers hun creativiteit te gebruiken ............................................   29.

30.      Ik slaag er in de geplande stof te behandelen ....................................................   30.

31.      Ik ben een op prestaties gerichte docent .........................................................   31.

32.      Ik laat deelnemers meebeslissen over de keuze van de leerstof .................................   32.

33.      Ik toon interesse in de achtergrond van deelnemers .............................................   33.

34.      Ik moedig deelnemers aan om samen te werken ................................................   34.

35.      Ik zet me in om deelnemers bewust te maken van de waarde van een afgeronde opleiding voor

hun latere loopbaan .............................................................................. 35.

36.      Ik bezoek bedrijven om het onderwijs zo actueel mogelijk te houden ............................   36.

37.      Ik stimuleer deelnemers een zo hoog mogelijke opleiding af te ronden ..........................   37.

38.      In mijn lessen volg ik ontwikkelingen uit de beroepspraktijk op de voet .........................   38.

39.      Ik maak deelnemers duidelijk dat er buiten de onderwijsinstelling veel te leren valt .............   39.

Betrokkenheid

In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stelling? sn
ee

no
 e

e
m l

aa
me

le
h

sn
ee

no

sn
ee

 e
e

m

sn
ee

 e
e

m l
aa

me
le

h

.t.
v.

n

1.   Mijn carrière is erg belangrijk voor me ...........................................................   1.

2.   Ik voel me verbonden met het docentschap .....................................................   2.

3.   Deze organisatie betekent veel voor mij .........................................................   3.

4.   Binnen de unit/ afdeling is er sprake van een echte teamspirit ...................................   4.

5.   Ik voel me emotioneel betrokken bij deze onderwijsinstelling ....................................   5.

6.   Ik ben bereid extra taken op me te nemen als dat mijn carrière ten goede komt ................   6.

7.   Ik ben bereid extra taken op me te nemen als dat de unit waarin ik werk ten goede komt ......   7.

8.   Bij de keuze voor een nascholingscursus richt ik me op de belangen van de unit/afdeling ........   8.

9.   Ik vind het prettig om deel uit te maken van de beroepsgroep van docenten ....................   9.

10.      Ik voel me op mijn plaats binnen deze onderwijsinstelling. . 10.

11.      Ik ben betrokken bij het werk van mijn collega's binnen de unit/ afdeling .......................   11.

12.      Ik ben tevreden met mijn beroep als docent .....................................................   12.

13.      Mijn ambities zijn carrièregericht .................................................................   13.

14.      Deze onderwijsinstelling heeft mijn loyaliteit .....................................................   14.

15.      Ik voel me thuis bij de collega's van mijn unit ...................................................   15.

16.      Ik ben trots op mijn beroep als docent ...........................................................   16.

17.      Ik voel me verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de unit/afdeling .......................   17.

18.      Ik voel me een deel van deze onderwijsinstelling ................................................   18.

19.      Ik voel me prettig in mijn rol als docent ..........................................................   19.

200/2694137/p3
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Klimaat

In hoeverre komt onderstaande stelling overeen met de situatie binnen

de afdeling/unit waarbinnen u werkt? tei
n

sn
iz

sg
in

e

kr
et

s
kr

et
s r

ee
z

.t.
v.

n

1.   Docenten geven elkaar veel aandacht en support ................................................   1.

2.   Docenten zijn op de hoogte van elkaars activiteiten ..............................................   2.

3.   Docenten hebben voldoende invloed op besluiten die genomen worden over hun werk ..........   3.

4.   Onderwijsgevenden krijgen de kans ontwikkelingen in hun vakgebied bij te houden .............   4.

5.   Docenten worden betrokken bij de besluitvorming ...............................................   5.

6.   Docenten werken onderling veel samen ..........................................................   6.

7.   Docenten ervaren duidelijkheid van het management over personeelsbeslissingen ...............   7.

8.   Docenten zijn betrokken bij elkaars werk ........................................................   8.

9.   Docenten ervaren dat het management het werk van iedere docent op waarde weet te schatten   9.

10.      Deze onderwijsinstelling biedt docenten voldoende ruimte om mee te beslissen over de

jaarplanning ..................................................................................... 10.

11.      Onderwijsgevenden krijgen van het management voldoende mogelijkheden zich te

professionaliseren ................................................................................ 11.

Persoonlijke gegevens

1.   Geboortejaar: ____________________

2.   Bent u man of vrouw?

man

vrouw

Als u opmerkingen heeft over de vragenlijst of nog iets kwijt wilt dan is daar hieronder plaats voor (u kunt ook de

achterkant van de vragenlijst hiervoor gebruiken).

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Indien u een samenvatting van de resultaten wilt ontvangen, kunt u hieronder uw adresgegevens noteren zodat het

verslag aan u toegestuurd kan worden.

Naam: ____________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________ 

Postcode: _____________ Plaats: ______________________________________________

Bedankt voor het invullen!

200/2694137/p4
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1. In welk jaar bent u in dienst getreden bij deze onderwijsinstelling? _________________________

2. Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? _________________________

3. Hoeveel % fte omvat uw aanstelling?

0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

101-120%

5. Kunt u bij de in vraag 4 aangekruiste sectoren 

aangeven hoeveel docenten er binnen deze sector

werkzaam zijn?

_______ Economie

_______ Techniek

_______ Zorg en welzijn

_______ Handel

_______ Horeca, Toerisme en recreatie

_______ Uiterlijke verzorging

_______ ICT

_______ Uniformberoepen

_______ Gezondheid

4. Binnen welke sectoren bent u verantwoordelijk voor het

onderwijs?

Economie

Techniek

Zorg en welzijn

Handel

Horeca, Toerisme en recreatie

Uiterlijke verzorging

ICT

Uniformberoepen

Gezondheid

6. Kunt u bij de in vraag 4 aangekruiste sectoren

aangeven hoeveel onderwijsassistenten er binnen deze 

sector werkzaam zijn?

_______ Economie

_______ Techniek

_______ Zorg en welzijn

_______ Handel

_______ Horeca, Toerisme en recreatie

_______ Uiterlijke verzorging

_______ ICT

_______ Uniformberoepen

_______ Gezondheid

7. Wat is uw functie?

Opleidingsmanager

Opleidingsdirecteur

Unit directeur

Unit manager

Sectordirecteur

Anders, namelijk ____________________________
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8.   Welke onderwerpen heeft u in uw portefeuille?

Kunt u aangeven in welke mate u beleidsruimte ervaart op de terreinen die u in uw

portefeuille heeft? et
mi

ur 
ne

eg

et
mi

ur 
et

kr
ep

eb
 e

t 
ne

e

et
mi

ur 
ed

ne
od

lo
v

et
mi

ur 
le

ev
 e

t

a.   Onderwijsbeleid ......................................................................................   a.

b.   Strategisch beleid .................................................................................... b.

c.   Gebouwen en faciliteiten ............................................................................. c.

d.   Personeelsbeleid ..................................................................................... d.

e.      Public relations .......................................................................................   e.

f.      Financiën ............................................................................................   f.

g.   Contractactiviteiten .................................................................................. g.

h.   Algemene zaken .....................................................................................   h.

i.   Deelnemers ..........................................................................................   i.

j.  Verantwoordingsvraagstukken .......................................................................   j.

9.   Aan welke taken besteedt u het grootste deel van uw tijd?

(max. 3 antwoorden mogelijk)

Het ontwikkelen van beleid

Het zorgen voor de uitvoering van beleid

Personeelszaken

Het doorvoeren van innovaties

Aan onderwijs verwante zaken (excl. Lesgeven)

Algemene zaken

Financiële zaken

Anders, namelijk __________________________________

10.      Hoeveel uren per week besteedt u gemiddeld aan het geven van onderwijs?

0

1-4

5-8

9 of meer

11.      Heeft u als docent gewerkt voordat u deze managementfunctie bent gaan bekleden?

ja

nee

12.      Wat was uw vorige baan? _________________________________________

Taakopvatting

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? sn
ee

 e
e

m t
ei

n

sn
ee

 e
e

m 
sn

iz
sg

in
e

sn
ee

 e
e

m 
kr

et
s

ss
ne

e 
ee

m 
kr

et
s r

ee
z

.t.
v.

n

1.   Als onderwijsinstelling zetten we ons in om zo toegankelijk mogelijk te zijn ......................   1.

2.   Onze inzet is erop gericht dat deelnemers het ver schoppen in de maatschappij ..................   2.

3.   We stellen ons ten doel deelnemers op te leiden tot zelfstandige individuen ......................   3.

4.   Wij zetten ons als onderwijsinstelling in om toegankelijk te zijn voor alle soorten deelnemers ....   4.

5.   Wij houden systematisch in de gaten waar onze deelnemers terechtkomen na afronding van hun

opleiding ..........................................................................................   5.

6.   We stellen prestaties van deelnemers centraal in onze missie .....................................   6.

7.   Wanneer deelnemers goed functioneren in de maatschappij zijn we als opleiding geslaagd .......   7.

8.   De privé situatie van deelnemers is voor ons een belangrijk aandachtspunt .......................   8.

Wordt vervolgd op de volgende pagina
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Vervolg: In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? sn
ee

 e
e

m t
ei

n

sn
ee

 e
e

m 
sn

iz
sg

in
e

sn
ee

 e
e

m 
kr

et
s

ss
ne

e 
ee

m 
kr

et
s r

ee
z

.t.
v.

n

9.   Wij leggen de nadruk op een actieve participatie van onze deelnemers in de maatschappij .......   9.

10.      We zetten ons in om een zo breed mogelijk onderwijsaanbod te verzorgen .......................   10.

11.      Wij monitoren de loopbaanperspectieven voor onze deelnemers ..................................   11.

12.      Het zou goed zijn als we de mogelijkheid hebben om deelnemers die voor problemen zorgen van

school te sturen ................................................................................... 12.

13.      Binnen de onderwijsinstelling leggen we meer nadruk op de inzet van deelnemers dan op hun

prestaties ......................................................................................... 13.

14.      We stellen de ontwikkeling van een goede werkhouding bij deelnemers centraal tijdens hun

opleiding .......................................................................................... 14.

15.      Wij proberen als onderwijsinstelling zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor toekomstige

deelnemers ....................................................................................... 15.

16.      Onze voornaamste taak is het voorbereiden van deelnemers op volwaardige maatschappelijke

participatie ........................................................................................ 16.

17.      Wij zetten ons in zodat deelnemers ver komen in de maatschappij ...............................   17.

18.      We stellen het bereiken van goede prestaties van deelnemers centraal in onze doelstelling .......   18.

19.      Wij houden binnen de opleiding rekening met persoonlijke omstandigheden van deelnemers .....   19.

20.      We zetten ons met name in om bij te dragen aan de maatschappelijke carrière van de

deelnemers ....................................................................................... 20.

21.      Wij leren deelnemers zelf verantwoordelijkheid te nemen ........................................   21.

22.      Wij houden rekening met privé situatie van deelnemers ..........................................   22.

23.      Wanneer deelnemers hun draai vinden in het vervolgonderwijs zijn we tevreden .................   23.

24.      Het selecteren en toetsen van deelnemers alvorens ze toe te laten, past binnen onze

onderwijsinstelling ................................................................................ 24.

25.      De stemming binnen de onderwijsinstelling is bedrukt wanneer de resultaten van deelnemers

tegenvallen ....................................................................................... 25.

26.      Wij hebben bezwaar tegen het selecteren van deelnemers aan de poort ..........................   26.

27.      Het realiseren van goede resultaten door deelnemers is onze belangrijkste doelstelling ...........   27.

28.      Wij weten waar onze deelnemers terechtkomen na afronding van hun opleiding ..................   28.

29.      Wanneer deelnemers hun draai vinden in de maatschappij zijn we tevreden ......................   29.

30.      Het is onze taak om als instelling zo toegankelijk mogelijk te zijn voor allen die een opleiding

willen volgen aan onze instelling .................................................................. 30.

31.      Aan goede resultaten hechten we binnen de onderwijsinstelling veel waarde .....................   31.

32.      Het succes dat onze deelnemers hebben op de arbeidsmarkt zien we als een graadmeter van de

kwaliteit van ons onderwijs ....................................................................... 32.

33.      Onze belangrijkste taak is het bijbrengen van burgerschapscompetenties aan deelnemers ........   33.

34.      Het is onze taak een breed scala aan opleidingen in stand te houden .............................   34.

Organisatiegedrag

In een aantal stellingen komt de term klanten voor. Met klanten bedoelen we zowel onderwijsdeelnemers als

opdrachtgevers voor onderwijs zoals gemeenten of bedrijven.

In hoeverre komt onderstaande stelling overeen met de situatie binnen de onderwijsinstelling of 

de opleiding?

1.   Binnen de opleiding zoeken we steeds naar de meest geschikte maatregelen om de tei
n

sn
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kr
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.t.
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n

geformuleerde doelstellingen te bereiken ......................................................... 1.

2.   Het reageren op gebeurtenissen in de maatschappij kost binnen onze instelling te veel tijd .......   2.

Wordt vervolgd op de volgende pagina
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Vervolg: In hoeverre komt onderstaande stelling overeen met de situatie binnen de onderwijsinstelling 

of de opleiding?

tei
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ee
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.t.
v.

n

3.   Binnen onze instelling hechten we veel waarde aan de belangen van onze klanten ...............   3.

4.   De kwaliteit van een opleiding is vast te stellen aan de hand van het examenrendement van de

opleiding ..........................................................................................   4.

5.   Onderwijs evaluaties helpen ons de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren ....................   5.

6.   In het verleden hebben we financiële risico's genomen ...........................................   6.

7.   Bij doelstellingen voor een langere termijn, formuleren we tussendoelen indien dit mogelijk is ....   7.

8.   We vragen werkgevers zich uit te spreken over de kwaliteit van onze opleidingen ................   8.

9.   Op vernieuwingen reageert men binnen de opleiding over het algemeen terughoudend ...........   9.

10.      Van docenten verwachten we dat zij open staan voor vernieuwingen .............................   10.

11.      Stabiliteit vinden we binnen de onderwijsinstelling belangrijker dan snel reageren ................   11.

12.      Het nemen van financiële risico's past in de aard van onze bedrijfsvoering ........................   12.

13.      Onze opleiding onderhoudt contacten met uiteenlopende maatschappelijke groeperingen .........   13.

14.      Onze opleiding speelt zoveel mogelijk in op actuele gebeurtenissen ...............................   14.

15.      Een verhoging van het examenrendement geeft aan dat de kwaliteit van de opleiding is

verbeterd ......................................................................................... 15.

16.      We houden nauwkeurig in de gaten wat onze concurrenten doen .................................   16.

17.      Doorstroomcijfers geven inzicht in de kwaliteit van de opleiding ..................................   17.

18.      De geformuleerde onderwijsdoelen worden door docenten eenvoudig vertaald naar operationele

onderwijsdoelen .................................................................................. 18.

19.      Onze opleiding reageert alert op maatschappelijke veranderingen ................................   19.

20.      Als we een wijziging aanbrengen binnen een opleiding, volgen we de effecten hiervan nauwgezet  20.

21.      We wisselen ervaringen uit met onderwijsinstellingen in onze omgeving ..........................   21.

22.      In het formuleren van de doelstelling letten we sterk op hetgeen in onze maatschappelijke

omgeving gebeurt ................................................................................ 22.

23.      De examenresultaten geven ons de belangrijkste informatie over de kwaliteit van de opleiding ..   23.

24.      Het nemen van financiële risico's vermijden we ...................................................   24.

25.      Onze klanten spreken zich uit over de kwaliteit van de opleiding ..................................   25.

26.      Wij volgen ontwikkelingen van andere onderwijsaanbieders op de voet ..........................   26.

27.      Aan de hand van evaluaties ontwikkelen we ons als opleiding voortdurend .......................   27.

28.      Binnen de opleiding wordt een flexibele houding van de docenten verwacht ......................   28.

29.      We vinden samenwerking met andere onderwijsinstellingen belangrijker dan concurrentie ........   29.

30.      Over de invulling van onze doelstellingen vragen we feedback aan de maatschappelijke

omgeving ......................................................................................... 30.

31.      Bij onze opleiding staat alles in het teken van prestaties van deelnemers .........................   31.

32.      De maatschappelijke omgeving van de onderwijsinstelling geeft richting aan de formulering van

de doelstellingen .................................................................................. 32.

33.      Het management houdt zich bezig met de positie van de opleiding in de maatschappij ...........   33.

34.      Er is binnen het onderwijs veel belangstelling van docenten en onderwijsassistenten voor het

overdragen van waarden ......................................................................... 34.

35.      Maatschappelijke ontwikkelingen en actuele gebeurtenissen krijgen een plaats binnen de lessen .  35.

36.      Binnen de opleiding wordt van docenten een innovatieve instelling verwacht .....................   36.

37.      We vragen vervolgopleiders zich uit te spreken over de kwaliteit van onze opleidingen ...........   37.

38.      In onze bedrijfsvoering experimenteren we met nieuwe strategieën ..............................   38.

39.      We zijn goed op de hoogte van de strategieën die onze concurrenten hanteren ...................   39.

40.      Het inspelen op maatschappelijke veranderingen binnen de opleiding is voor ons van

ondergeschikt belang ............................................................................. 40.

41.      In onze bedrijfsvoering spelen we op safe ........................................................   41.

Wordt vervolgd op de volgende pagina
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Vervolg: In hoeverre zijn de volgende stellingen van toepassing op uw onderwijsinstelling? tei
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42.      Van docenten verwachten we dat zij initiatieven tonen ...........................................   42.

43.      Binnen de opleiding hebben we een afwachtende houding ........................................   43.

44.      In het nemen van beslissingen speelt de maatschappelijke omgeving van de onderwijsinstelling

een belangrijke rol ................................................................................ 44.

45.      Binnen de opleiding besteden we veel aandacht aan het behalen van de gestelde doelen ........   45.

46.      De onderwijsinstelling onderneemt veel moeite om naamsbekendheid te verkrijgen ..............   46.

47.      Het management zet zich in, om steeds actuele informatie te verzamelen over de klanten .......   47.

48.      Binnen de opleiding spreken wij elkaar aan op verantwoordelijkheden ............................   48.

49.      Binnen onze opleiding grijpen we elke gelegenheid aan om te leren over de behoeften van onze

klanten ........................................................................................... 49.

50.      Onze instelling is zeer geïnteresseerd in de competitieve aanbiedingen van onze concurrenten ....   50.

51.      Binnen de opleiding bemerken we een behoefte aan vernieuwingen ..............................   51.

52.      We vinden dat docenten in principe positief moeten staan ten opzichte van vernieuwingen .......   52.

53.      Binnen de opleiding reageren we snel op actuele gebeurtenissen .................................   53.

54.      Onze opleiding is vernieuwingsmoe ...............................................................   54.

55.      Binnen de opleiding hebben we behoefte aan rust ................................................   55.

56.      Financiële investeringen doen we pas als we vrijwel zeker zijn van succes ........................   56.

57.      In de besluitvorming spelen geluiden uit onze maatschappelijke omgeving een belangrijke rol ....   57.

Ik ben in dialoog over de opleiding met mensen van de volgende organisaties: wel niet

1.   Studenten/ deelnemers .........................................................   1.

2.   Bedrijven of toekomstige werkgevers ...........................................   2.

3.   Inspectie van het onderwijs .....................................................   3.

4.   Gemeente(n) als opdrachtgever educatie .......................................   4.

5.   Brancheorganisaties .............................................................   5.

6.   Ministerie van OCenW ..........................................................   6.

7.   KBB's ...........................................................................   7.

8.   Instellingen toeleverend onderwijs ..............................................   8.

9.   Instellingen voor afnemend onderwijs ..........................................   9.

10.      Gemeente(n) als maatschappelijk belanghebbende .............................   10.

11.      Instellingen voor gezondheidszorg ..............................................   11.

12.      BVE Raad ....................................................................... 12.

13.      Werknemers organisaties .......................................................   13.

Persoonlijke gegevens

1.   Geboortejaar: ____________________

2.   Bent u man of vrouw?

man

vrouw

3.   Heeft u een aanstelling voor onbepaalde tijd?

ja

nee

100/2694137/p5
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Als u opmerkingen heeft over de vragenlijst of nog iets kwijt wilt dan is daar hieronder plaats voor (u kunt ook de

achterkant van de vragenlijst hiervoor gebruiken).

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Indien u een samenvatting van de resultaten wilt ontvangen, kunt u hieronder uw adresgegevens noteren zodat het

verslag aan u toegestuurd kan worden.

Naam: ____________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________ 

Postcode: _____________ Plaats: ______________________________________________

Bedankt voor het invullen!

/2694137/p6
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Bijlage II Tabellen bij hoofdstuk 6

 
Tabel II-a Variantieanalyse van organisatiegedrag op basis van geslacht

Geslacht N Gemiddelde SD Tweezijdige
overschrijdingskans

Burgerschap Man 362 3.11 .45 .000 1**

Vrouw 368 3.28 .43

Leerproces Man 362 3.06 .45 .000**

Vrouw 368 3.21 .44

Participatieve didactiek Man 362 2.43 .54 .000**

Vrouw 368 2.63 .58

Praktijkgerichtheid in 
onderwijs

Man 362 3.02 .62 .542

Vrouw 368 3.05 .65

Afronding van de 
opleiding

Man 362 3.28 .57 .480

Vrouw 368 3.25 .57

Gerichtheid op 
prestaties en resultaten

Man 362 3.07 .48 .005**

Vrouw 368 2.97 .48

Planmatig doceren Man 362 3.01 .56 .005**

Vrouw 368 3.00 .54

Privé-situatie van de 
deelnemers

Man 362 2.91 .60 .0001**

Vrouw 368 3.18 .58

Carrièregerichtheid Man 362 2.62 .68 .098

Vrouw 368 2.70 .63

Teamgerichte 
identificatie

Man 362 3.11 .45 .002**

Vrouw 368 3.21 .43

Organisatiegerichte 
identificatie

Man 362 2.95 .57 .004**

Vrouw 368 3.06 .52

Beroepsgerichte 
identificatie

Man 362 3.28 .46 .053

Vrouw 368 3.34 .45

Betrokkenheid van 
docenten

Man 362 2.47 .60 .093

Vrouw 368 2.55 .65

Management-
ondersteuning

Man 362 2.22 .60 .306

Vrouw 368 2.17 .63

Participatie bij 
besluitvorming

Man 362 2.16 .66 .087

Vrouw 368 2.08 .67
* p<.05, ** p<.01; 1 Tweezijdige overschrijdingskans gecorrigeerd voor groepen met ongelijke variantie
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In tabel II-a staan de scores van de eenweg variantieanalyse (T-toets voor onafhankelijke 
groepen) die uitgevoerd is om na te gaan of  het organisatiegedrag van de docenten ver-
schilt naar het geslacht van de docent. Uit tabel II-a wordt duidelijk dat vrouwen zich meer  
inzetten om bij te dragen aan burgerschapsvorming van de deelnemers, sterker gericht 
zijn op het leerproces van de deelnemers, meer ruimte bieden om deelnemers mee te laten 
beslissen over het onderwijs (participatieve didactiek), meer aandacht hebben voor de 
privé-situatie van de deelnemers, een sterkere organisatiegerichte en teamgerichte identifi-
catie ervaren. Mannen zijn daarentegen sterker gericht op de prestaties van deelnemers en 
de resultaten die deelnemers boeken. Ook doceren mannen meer planmatig. 

Variantieanalyses behorende bij de managementvariabelen

In tabel II-b gaan we na of  de opvattingen over onderwijs die middenmanagers rappor-
teren verschillen tussen middenmanagers met en zonder onderwijservaring als docent. In 
tabel II-b staan de uitkomsten van de uitgevoerde eenweg variantieanalyse (T-toets voor 
onafhankelijke groepen). 

De resultaten van de uitgevoerde T-toets voor onafhankelijk groepen laten zien dat we 
geen verschillen hebben gevonden tussen de twee groepen middenmanmanagers. 

 
Tabel II-b Gerapporteerde opvattingen naar onderwijservaring van de middenmanager

Onderwijs-
ervaring

N Gemiddelde SD Sign 2-zijdig

Prestatie Wel 65 2.82 .45 .569

Geen 14 2.74 .59

Burgerschap Wel 65 3.02 .55 .761

Geen 14 2.97 .61

Loopbaan Wel 65 2.90 .56 .634

Geen 14 2.83 .47

Monitoren Wel 65 2.38 .80 .356

Geen 14 2.16 .72

Toegankelijkheid Wel 65 2.85 .68 .433

Geen 14 3.01 .66

Privé-situatie Wel 65 2.71 .69 .455

Geen 14 2.57 .60

Examenresultaten Wel 65 2.43 .52 .747

Geen 14 2.48 .63
* p<.05, ** p<.01



Beroepsonderwijs tussen Publiek en Privaat

176

In tabel II-c gaan we na in hoeverre de opvattingen die middenmanagers rapporteren 
verschillen naar sekse van de middenmanagers. 

De resultaten in tabel II-c laten zien dat we geen verschillen vinden in de opvattingen die 
mannelijke en vrouwelijke middenmanagers rapporteren. 

 
Tabel II-c Gerapporteerde opvattingen naar geslacht van de middenmanager

Geslacht N Gemiddelde SD Sign 2-zijdig

Prestatie Man 55 2.77 .47 .433

Vrouw 24 2.87 .49

Burgerschap Man 55 2.97 .53 .296

Vrouw 24 3.11 .61

Loopbaan Man 55 2.86 .59 .517

Vrouw 24 2.95 .44

Monitoren Man 55 2.38 .74 .465

Vrouw 24 2.24 .91

Toegankelijkheid Man 55 2.85 .67 .586

Vrouw 24 2.94 .70

Privé-situatie Man 55 2.69 .69 .392

Vrouw 24 2.83 .64

Examenresultaten Man 55 2.42 .58 .697

Vrouw 24 2.48 .41
* p<.05, ** p<.01
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Ook gaan we na of  de opvattingen die middenmanagers rapporteren verschillen naar 
de sector waarbinnen de middenmanagers verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. De 
resultaten van de uitgevoerde eenweg variantie-analyse (ANOVA) staan in tabel II-d.

Uit tabel II-d blijkt dat de door middenmanagers gerapporteerde opvattingen niet van 
elkaar verschillen per sector. Wel is het opvallend dat middenmanagers bij Ovdb een ster-
kere examengerichtheid rapporteren dan hun collega’s binnen Htv en Ecabo. Dit verschil 
is niet significant als we een strikte grens van .05 aanhouden.

 
Tabel II-d Gerapporteerde opvattingen naar sector 

Sector N Gemiddelde SD Tweezijdige
overschrijdingskans

Prestatiegerichtheid Htv 18 2.79 .45 .804

Ovdb 31 2.85 .51

Ecabo 30 2.77 .46

Burgerschap Htv 18 3.17 .48 .384

Ovdb 31 2.95 .67

Ecabo 30 2.99 .47

Loopbaan deelnemers Htv 18 2.82 .50 .698

Ovdb 31 2.87 .57

Ecabo 30 2.95 .56

Monitoren loopbaan 
deelnemers

Htv 18 2.28 .83 .868

Ovdb 31 2.40 .83

Ecabo 30 2.32 .75

Brede toegankelijkheid Htv 18 3.01 .60 .622

Ovdb 31 2.86 .72

Ecabo 30 2.82 .68

Privé-situatie Htv 18 2.89 .56 .386

Ovdb 31 2.76 .75

Ecabo 30 2.62 .64

Examenresultaat Htv 18 2.21 .43 .051

Ovdb 31 2.59 .52

Ecabo 30 2.42 .57

* p<.05, ** p<.01
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Tot slot gaan we na in hoeverre ondernemendheid van de middenmanagers verschilt naar 
de sector waarbinnen zij werkzaam zijn. In tabel II-e staan de resultaten van de uit-
gevoerde eenweg variantie-analyse (ANOVA).  

Tabel II-e laat zien dat middenmanagers op basis van de sector waarbinnen zij verant-
woordelijk zijn voor het onderwijs niet van elkaar verschillen in ondernemendheid.

 
Tabel II-e Ondernemendheid in het organisatiegedrag van middenmanagers naar sector 

Sector N Gemiddelde SD Sign 2-zijdig

Doelgerichtheid Htv 18 2.95 .43 .773

Ovdb 31 2.99 .49

Ecabo 30 2.91 .46

Niet innovatiemoe Htv 18 3.17 .62 .108

Ovdb 31 3.49 .51

Ecabo 30 3.25 .61

Innovatieve docenten Htv 18 3.56 .41 .161

Ovdb 31 3.44 .44

Ecabo 30 3.31 .45

Responsieve opleiding Htv 18 2.48 .64 .645

Ovdb 31 2.66 .56

Ecabo 30 2.58 .74

Niet risicomijdend Htv 18 2.43 .89 .3831

Ovdb 31 2.53 .55

Ecabo 30 2.69 .56

Actieve klantgerichtheid Htv 18 2.87 .55 .257

Ovdb 31 3.13 .53

Ecabo 30 3.08 .51

Concurrentiebewustzijn Htv 18 2.61 .52 .817

Ovdb 31 2.71 .51

Ecabo 30 2.71 .69

Maatschappelijke 
omgeving

Htv 18 2.67 .59 .308

Ovdb 31 2.78 .66

Ecabo 30 2.54 .57

* p<.05, ** p<.01 Tweezijdige overschrijdingskans gecorrigeerd voor groepen met ongelijke variantie



Bijlage III

179

Bijlage III Afhankelijkheid in de datasets
Uit de onderstaande tabellen blijkt dat we te maken hebben met een geneste datastructuur. 
De afhankelijkheid in de data hebben we vastgesteld binnen de sectoren en afzonderlijke 
locaties van de onderwijsinstellingen. In de rechter kolom in tabel III-a geven we de verbe-
tering door het gebruik van het model van Roberts en Roberts (2005) ten opzichte van het 
nulmodel weer. 

 
Tabel III-a Afhankelijkheid in de docenten dataset I

Intra-classcoëfficiënt Likelihood ratiotoets

De vier superschalen 

Taakgerichte opvattingen 0.017  1.036

Schoolklimaat 0.078*  13.204#

Identificatie 0.038  3.266

Mensgerichte opvattingen 0.082*  15.098#

Opvattingen over onderwijs

Kritisch burgerschap 0.033  2.683

Voortgang in het leerproces 0.052*  6.853

Participatieve didactiek 0.098*  22.476#

Praktijkgerichtheid in onderwijs 0.091*  19.229#

Afronding van de opleiding 0.030  2.587

Gerichtheid op prestaties en resultaten 0.006  0.174

Planmatig doceren 0.003  0.013

Privé-situatie van de deelnemers 0  0

Identificatie

Carrièregerichte identificatie 0.025  2.061

Teamgerichte identificatie 0.027  2.333

Organisatiegerichte identificatie 0.048  6.06

Beroepsgerichte identificatie 0  0

Perceptie van het schoolklimaat

Onderliggende betrokkenheid van docenten 0.032  3.743

Ondersteuning vanuit het management 0.082*  15.552#

Participatie bij besluitvorming 0.082*  13.4**

*Intraclass coëfficiënt> .05,  # overschrijdingskans likelihood ratiotoets<0.05
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Tabel III-b Afhankelijkheid in de docenten dataset 2

Intra-classcorrelatie

De vier superschalen

Taakgerichte opvattingen 0.019

Schoolklimaat 0.092*

Identificatie 0.038

Mensgerichte opvattingen 0.128*

Opvattingen over onderwijs

Kritisch burgerschap 0.067

Voortgang in het leerproces 0.122*

Participatieve didactiek 0.150*

Praktijkgerichtheid in onderwijs 0.116*

Afronding van de opleiding 0.024

Gerichtheid op prestaties en resultaten 0.017

Planmatig doceren 0.013

Privé-situatie van de deelnemers 0.011

Identificatie

Carrièregerichte identificatie 0.040

Teamgerichte identificatie 0.031

Organisatiegerichte identificatie 0.087*

Beroepsgerichte identificatie 0.018

Perceptie van het schoolklimaat

Onderliggende betrokkenheid van docenten 0.056*

Ondersteuning vanuit het management 0.121*

Participatie bij besluitvorming 0.101*

*Intraclass coëfficiënt> .05
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Bijlage IV Uitkomsten Surveyonderzoek en member check
In tabel IV-a staan de uitkomsten van de multilevel analyses (Tabel 6.11) aangevuld met 
gegevens uit de member check. 

 
Tabel IV-a Uitkomsten Multilevel analyses docenten 

Mensgerichte 
opvattingen

Taakgerichte 
opvattingen

Identificatie Schoolklimaat

Bekostiging 
Surveyonderzoek 

Geen effect Docenten in 
niet-bekostigde 
instellingen hebben 
sterkere taakgerichte 
opvattingen 

Geen effect Docenten in niet-
bekostigde instellingen 
zijn positiever over het 
schoolklimaat

Member check - In de niet-bekostigde 
instellingen bestaat een 
directere relatie tussen 
verantwoordelijkheden 
en prestaties van deel-
nemers. Docenten 
hebben een grotere 
professionele ruimte 

Bekostigde onderwijs-
instellingen zijn te 
groot om band mee te 
hebben en te weten 
wat er speelt doordat 
de instelling een soort 
archipel is

Contacten tussen 
docenten in niet-
bekostigde instellingen 
gebaseerd op inhoud. 
Wederzijdse afhanke- 
lijkheid management en 
docenten. Contract 
is gebaseerd op vrij-
willigheid. In bekostigde 
onderwijsinstellingen 
ervaren docenten 
onduidelijkheid en 
verschillen de ver-
wachtingen van 
docenten en midden-
managers over en weer.

Naar sector 
Surveyonderzoek

Docenten binnen 
Ovdb en Htv hebben 
sterkere mensgerichte 
opvattingen dan 
docenten in Ecabo

Docenten binnen 
Ecabo hebben 
sterkere taakgerichte 
opvattingen dan 
docenten binnen Ovdb

Geen effect Docenten binnen Ovdb 
zijn positiever over 
het schoolklimaat dan 
docenten binnen Ecabo

Member check - Geringe taakgerichte 
opvattingen bij Ovdb 
gevolg van moeite 
met indicatoren en  
complexiteitsreductie

- -

Leeftijd
Surveyonderzoek

Geen effect Oudere docenten 
sterkere taakgerichte 
opvattingen

Jongere docenten 
ervaren sterkere 
identificatie

Jongere docenten zijn 
positiever over het 
schoolklimaat

Member check - Prestatiegerichte 
opleiding van de oudere 
docenten

Sekse
Surveyonderzoek

Vrouwen hebben 
sterkere mensgerichte 
opvattingen

Geen effect Vrouwen ervaren een 
sterkere identificatie 
dan mannen

Vrouwen zijn negatiever 
over het schoolklimaat

Member check - - Overeenkomsten 
tussen opvoeden en 
begeleiden

-

FTE
Surveyonderzoek

Docenten die groter 
percentage van fte 
werken, hebben 
sterkere mensgerichte 
opvattingen

Docenten die groter 
percentage van fte 
werken, hebben 
sterkere taakgerichte 
opvattingen

Docenten die groter 
percentage van fte 
werken, ervaren 
sterkere identificatie

Geen effect

Member check - - - -
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Aanvullende informatie uit de member check;

Spanning tussen beide opvattingen over onderwijs wordt door een deel van de docenten 
wel en door een deel van de docenten niet ervaren. Het perspectief  dat docenten hebben 
op de spanningen en de oorzaken van de spanningen zijn divers.

Middenmanagers merken op dat de mate waarin docenten een innovatieve houding 
hebben, kan samenhangen met het niveau waarop zij lesgeven. Ook blijkt uit de reacties 
van middenmanagers op de uitkomsten van de docentenvragenlijst over de ondersteuning 
die docenten ervaren en de mate waarin docenten participeren in de besluitvorming dat, zij 
andere verwachtingen hebben van docenten, en dat er over en weer onduidelijkheid is over 
de verdeling van verantwoordelijkheden tussen docenten en middenmanagers. 

 
Tabel IV-a Uitkomsten Multilevel analyses docenten (vervolg)

Mensgerichte 
opvattingen

Taakgerichte 
opvattingen

Identificatie Schoolklimaat

Freelance Geen effect Geen effect Docenten met een 
freelance contract 
ervaren sterkere 
identificatie

Geen effect

Member check - - Vrijwilligheid in contract
Verloop van 
communicatie met 
organisatie en collega’s 
is inhoudelijk van aard

-

Onderwijsniveau
Surveyonderzoek

Geen effect Geen effect Geen effect Docenten die meer 
onderwijs op 3 en 4 
geven zijn negatiever 
over het schoolklimaat

Thuiswerken
Surveyonderzoek

Docenten die meer uren 
thuiswerken hebben 
sterkere mensgerichte 
opvattingen

Geen effect Geen effect Geen effect

Member check - - - -

Organisatorische 
Taken 
Surveyonderzoek

Docenten die meer 
tijd aan algemene 
organisatorische taken 
besteden, hebben 
sterkere mensgerichte 
opvattingen

Geen effect Docenten die meer 
tijd aan algemene 
organisatorische taken 
besteden, ervaren 
sterkere identificatie  

Docenten die meer 
tijd aan algemene 
organisatorische taken 
besteden, zijn positiever 
over het schoolklimaat  

Member check - - Uitvoeren van 
organisatorische taken 
als lijm maar ook als 
vlucht. Uitvoeren van 
taken kan identificatie 
verminderen

Uitvoeren van taken 
zorgt voor overzicht 
op eigen positie in de 
organisatie; kan ook 
negatief uitwerken 
op waardering van 
schoolklimaat
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Middenmanagers in de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zijn beide 
van mening dat de examenresultaten onvolledige indicatoren voor de kwaliteit van het 
onderwijs zijn.  Beide groepen middenmanagers ervaren een spanning tussen zichtbaar 
goed presteren en onderwijs aanbieden dat aansluit bij de wensen van uiteenlopende deel-
nemersgroepen. Zowel binnen de bekostigde als de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
wordt aanvullend tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

De innovatieve houding die middenmanagers van docenten verwachten in de bekostigde 
en niet-bekostigde onderwijsinstellingen verschilt. Voor de middenmanagers in de  
bekostigde onderwijsinstellingen gaat het erom dat docenten deelnemergericht zijn, terwijl 
de middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen van docenten verwachten 
dat zij kunnen en willen werken met nieuwe didactische methoden.

 
Tabel IV-b Uitkomsten variantieanalyses middenmanagers

Mensgerichte 
opvattingen

Taakgerichte 
opvattingen

Maatschappelijk 
doelgericht 
ondernemerschap

Durvend innovatief 
ondernemerschap

Bekostiging Middenmanagers 
in de bekostigde 
onderwijsinstellingen  
hebben sterkere 
mensgerichte 
opvattingen

Geen verschillen Geen verschillen Middenmanagers in 
de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen 
hebben een meer 
durvende innovatieve 
stijl van ondernemen

Member check - - Middenmanagers 
in de bekostigde 
onderwijsinstellingen 
ervaren beperkingen in 
ruimte om te kunnen 
ondernemen

Concurrentiebewustzijn 
betekent voor 
middenmanagers 
in niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen 
soms samenwerken

Onderwijservaring Geen verschillen Geen verschillen Middenmanagers 
zonder onderwijs-
ervaring rapporteren 
meer responsiviteit in 
opleidingen

Middenmanagers 
zonder onderwijs-
ervaring rapporteren 
in minder mate 
innovatiemoeheid

Member check Middenmanagers met 
onderwijservaring zijn 
vertrouwd met cultuur 
van ruimte en tijd 
geven

Middenmanagers 
zonder onderwijs-
ervaring richten zich 
sterker op prestaties

- -

Sector Geen verschillen Geen verschillen Geen verschillen Geen verschillen

Member check Verschillen in handelen 
en niet in hun 
opvattingen

Verschillen in handelen 
en niet in hun 
opvattingen

- -

Sekse Geen verschillen Geen verschillen Geen verschillen Mannen minder 
risicomijdend 
ondernemend gedrag

Member check Verschillen in handelen Verschillen in handelen - -
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Bijlage V Correlatietabellen opvattingen en ondernemendheid
Correlaties ondernemerschap en opvattingen

 
Tabel IV-a Totale onderzoekspopulatie middenmanagers

N=79 Maatschappelijk doelgericht 
ondernemerschap

Niet-risicomijdend innovatief 
ondernemerschap

Mensgerichte opvattingen .419**  -.072

Taakgerichte opvattingen .578**  .309**

** Correlatie is significant op .01 (tweezijdig)

 
Tabel IV-b Bekostigde onderwijsinstellingen

N=68 Maatschappelijk doelgericht 
ondernemerschap

Niet-risicomijdend innovatief 
ondernemerschap

Mensgerichte opvattingen .618**  .211

Taakgerichte opvattingen .622**  .392**

** Correlatie is significant op .01 (tweezijdig)
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ICT ..............Informatie- en Communicatietechnologie

ISO  ............. Inspectie voor Schriftelijk Onderwijs

KBB  ...........Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

KCE  ...........KwaliteitsCentrum Examinering

KOC ...........Kennis en Ontwikkelcentrum voor Uiterlijke Verzorging

KVE  ...........Kaderwet volwasseneneducatie 

LNV ............Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

LOB  ...........Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs

LOI  ............Leidse Onderwijsinstellingen

Mbo .............Middelbaar beroepsonderwijs

MD ..............Mediaan

NPM  ..........New Public Management

NTI  ............Nederlands Talen Instituut

OVDB ........Kenniscentrum voor leren in de praktijk voor de sectoren gezondheidszorg 
welzijn en sport

O&W ..........Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
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OC&W .......Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OCW ...........Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

PAEPON  ..Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen  
Nederland

PBNA .........Polytechnisch Bureau Nederland Arnhem

PCA  ...........Principale Componenten Analyse

POS .............Perceived organizational support

ROC  ...........Regionaal opleidingencentrum 

RWT  ..........Rechtspersoon met een wettelijke taak

SCT .............Self  Categorization Theory

SD ...............Standaard deviatie

SER  ............Sociaal Economische Raad

SIT ...............Social Identity Theory

Stb ...............Staatsblad

SVM  ...........Sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs

TK  ..............Tweede Kamer der Staten Generaal

VNG ...........Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vo ................Voortgezet onderwijs

WEB  ..........Wet educatie en beroepsonderwijs

WCBO  .......Wet cursorisch beroepsonderwijs

WEISO  ......Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs

WEO  .........Wet op de erkende onderwijsinstellingen

WHW  ........Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

WLW  .........Wet op het leerlingwezen

WVO ...........Wet voortgezet onderwijs 
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Samenvatting
Als gevolg van ingrijpende onderwijshervormingen zijn de grenzen tussen de publieke 
(bekostigde) en private (niet-bekostigde) aanbieders van middelbaar beroepsonderwijs 
vervaagd. Dit heeft ertoe geleid dat de beide typen onderwijsinstellingen tegenwoordig 
geconfronteerd worden met overheidsregulering en quasi-markt mechanismen. Tegen deze 
achtergrond wordt in deze studie een vergelijking gemaakt tussen docenten en midden-
managers in bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Het accent ligt daarbij 
op de institutionele context van de onderwijsinstellingen en het effect van de context op 
het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers. De centrale vraag in deze studie 
is: ‘In welke mate varieert het organisatiegedrag van middenmanagers en docenten naar de institutionele 
context van de onderwijsinstelling?’ 

Om deze vraag te beantwoorden zijn de wortels van hybriditeit in het middelbaar beroeps-
onderwijs geanalyseerd vanuit een historisch en bestuurlijk perspectief. Vervolgens is een 
meer theoretische en empirische benadering gekozen. 

Historisch perspectief

De historische terugblik laat verschillende fasen zien van overheidsbemoeienis met bekos-
tigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs. Bovendien illus-
treert de historische analyse dat gebeurtenissen in het verleden, zoals de afschaffing van de 
gilden in 1798, de late opname van het beroepsonderwijs in de onderwijswetgeving in 1919 
en de Wet op het voortgezet onderwijs (1968) nog steeds van invloed zijn op het huidige 
onderwijsbeleid. Ook laat het historische overzicht zien dat overheidsbemoeienis met het 
private (niet-bekostigde) onderwijs relatief  jong is. In 1946 werd door de overheid besloten 
geen inspecties binnen het private (niet-bekostigde) onderwijs uit te voeren. Vanaf  dat 
moment organiseerden de private aanbieders van onderwijs een eigen vorm van toezicht 
en opereerden deze scholen tamelijk autonoom. In 1973 trad de eerste wet inwerking, die 
voorzag in inspectie van het niet-bekostigde (afstands)onderwijs. Ongeveer een decennium 
later werd deze wet verder uitgebreid en omvatte de wet ook overige vormen van niet-be-
kostigd  onderwijs. Dit was de Wet erkende opleidingen. In 1996 werd met de inwerking-
treding van de Wet educatie en beroepsonderwijs het onderscheid tussen de bekostigde en 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen in een aantal opzichten opgeheven.

Bestuurlijke perspectief

Analyse van het onderwijsbeleid van de afgelopen tweeënhalve decennia vanuit een poli-
tiek bestuurlijk perspectief  toont een proces van grensvervaging tussen bekostigde en 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Vanaf  het begin van de jaren tachtig van de twintig-
ste eeuw wordt het Nederlandse onderwijsbeleid gekenmerkt door een voortgaand proces 
van deregulering, schaalvergroting en een grotere mate van autonomie op het niveau van 
de onderwijsinstellingen. In het onderwijsbeleid ten aanzien van het middelbaar beroeps-
onderwijs wordt de bijdrage die het beroepsonderwijs kan leveren aan het revitaliseren  en 
versterken van de economie benadrukt. Het bieden van cursussen, maatwerkopleidingen 
en  het zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt worden cen-
trale aangrijpingspunten in het onderwijsbeleid. In 1989 bood de wetswijziging contractac-
tiviteiten de bekostigde onderwijsinstellingen de mogelijkheid om op contractbasis com-
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merciële activiteiten te ontplooien zonder een afzonderlijke rechtspersoon op te richten. 
Het combineren van publieke en private activiteiten leek de moeite waard te zijn. Dit had 
tot gevolg dat een groot aantal bekostigde onderwijsinstellingen een hybride karakter kreeg 
door publieke en private activiteiten te combineren. De inwerkingtreding van de WEB in 
1996, zorgde voor een vergelijkbare wijziging in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen. 
Deze onderwijsinstellingen kregen vanaf  dat moment de mogelijkheid om dezelfde oplei-
dingen aan te bieden en dezelfde diploma’s uit te reiken als de bekostigde onderwijsinstel-
lingen. De niet-bekostigde onderwijsinstellingen moeten dan wel voldoen aan eisen van 
de overheid die betrekking hebben op de cursusregistratie,  kwaliteitszorg, onderwijsorga-
nisatie en de bescherming van de deelnemers, die ook gelden voor de bekostigde onder-
wijsinstellingen. Hiermee kunnen de niet-bekostigde onderwijsinstellingen ook beschouwd 
worden als hybride organisaties. De opname van bekostigde en niet-bekostigde onderwijs-
instellingen in één wettelijk kader is een uniek fenomeen in de Nederlandse onderwijswet-
geving. De onderwijshervormingen in de jaren negentig volgden ideeën uit het New Public 
Management (NPM) en omvatten wijzigingen ten aanzien van eigendom, de financierings-
structuur, verantwoordingsstructuur en de gedwongen schaalvergroting. Met name de 
verplichte vorming van Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) zorgde voor ingrijpende 
en duidelijk zichtbare wijzigingen doordat het aantal onderwijsinstellingen van 350 in 1986 
terugliep tot 40 in 2005. Hier staan 120, maar in totaal veel kleinere niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs tegenover (in 2004-2005). Op basis van 
de opname van de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen in hetzelfde wet-
telijke kader, de combinatie van overheidsregulering en de logica van de quasi-markt waar 
de bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen mee te maken hebben, kunnen de 
beide typen onderwijsinstellingen beschouwd worden als hybride organisaties die in een 
complexe omgeving opereren.

Centrale variabelen      

De centrale variabelen in deze studie zijn geselecteerd op basis van vergelijkende studies 
naar publieke en private organisaties en eerder onderzoek naar schoolorganisaties. Deze 
studies naar publieke en private organisaties laten zien dat het combineren van publieke en 
private activiteiten ook betrekking heeft op publieke en private waarden en verschillende 
organisatieculturen en niet allen op het combineren van geldstromen en een wettelijke 
status. Eerder onderzoek naar schoolorganisaties maakt duidelijk dat deze organisaties 
beschouwd kunnen worden als professionele bureaucratieën waarbinnen docenten en 
managers elk hun eigen domein hebben. Hiervan uitgaande, zijn in deze studie zowel 
docenten als middenmanagers betrokken. Aspecten van het organisatiegedrag van docen-
ten die in deze context relevant geacht worden, zijn opvattingen over onderwijs, de door 
docenten ervaren identificatie en de perceptie van het schoolklimaat. Op het niveau van 
de middenmanagers zijn de volgende variabelen geselecteerd: opvattingen ten aanzien van 
onderwijs, ondernemendheid en stakeholdercontact. Omdat elke branche in het middel-
baar beroepsonderwijs zo zijn eigen omgeving heeft, hebben we drie branches opgenomen 
in deze studie; Horeca Toerisme en Voedingsonderwijs (Htv), economisch-administratieve, 
ICT- en veiligheidsberoepen (Ecabo) en Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverle-
ning (Ovdb).
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Dataverzameling en instrumentontwikkeling     

In deze studie staan vergelijkingen tussen docenten en middenmanagers in bekostigde 
en niet-bekostigde onderwijsinstellingen centraal. Zowel docenten als middenmanagers 
werden benaderd om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten zijn speciaal geconstru-
eerd voor deze studie op basis van bestaande vragenlijsten. Omdat het concept ‘opvat-
tingen over onderwijs’ zowel een mens(student) gerichte opvatting als een taakgerichte 
opvatting omvat,  hebben we in totaal vier concepten gemeten op docent en management-
niveau. De docentenvragenlijst omvatte 15 schalen met Cronbach’s apha’s tussen .70 en 
.88. Ook de managementvragenlijst bevatte 15 schalen met Cronbach’s apha’s tussen .71 
en .86. 

We hebben alle middenmanagers in het middelbaar beroepsonderwijs die verantwoordelijk 
zijn voor onderwijs op dit terrein benaderd. Van hen waren er 119 bereid om de vragen-
lijst in te vullen. Tussen april en juni 2005 hebben we 83 ingevulde managementvragen-
lijsten ontvangen (na correctie waren er 79 bruikbaar). De middenmanagers hebben hun 
docenten benaderd om eveneens mee te werken om een docentenvragenlijst in te vullen. 
In totaal zijn er 1459 docentenvragenlijsten verstrekt waarvan er 765 ingevuld werden (na 
correctie waren er 730 te gebruiken). Het aantal docenten in niet-bekostigde onderwijs-
instellingen is doorgaans kleiner dan in de bekostigde onderwijsinstellingen. Dit verschil 
is terug te zien in de ongelijke verdeling van de groepen; 705 docenten uit bekostigde 
onderwijsinstellingen en 25 docenten die werkzaam zijn in de niet-bekostigde onderwijsin-
stellingen. Bij de middenmanagers is de verdeling minder scheef. Van de 79 middenmana-
gers zijn er 68 afkomstig uit bekostigde onderwijsinstellingen en 11 uit de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen. 

Analyses en resultaten    

Het effect van bekostiging en van de andere predictor variabelen op het organisatiege-
drag van docenten is geanalyseerd met behulp van multilevel regressie analyses. Op deze 
manier was het mogelijk om rekening te houden met afhankelijkheid van docenten die 
binnen dezelfde onderwijsinstelling in dezelfde branche werkzaam zijn. In de niet-bekos-
tigde onderwijsinstellingen was het niet mogelijk om afhankelijkheid in de dataset vast te 
stellen omdat er maar weinig docenten in de responsgroep binnen dezelfde branche in 
dezelfde onderwijsinstelling werkzaam waren. Dit maakt dat de variantie tussen docenten 
binnen onderwijssectoren in niet-bekostigde onderwijsinstellingen niet onderscheiden kan 
worden van variantie tussen onderwijssectoren in niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
(zie Roberts & Roberts, 2005 voor een uitleg van het gebruikte multilevel model). Om 
de onderzoeksvraag op het niveau van de middenmanagers te beantwoorden hebben we 
variantie analyses uitgevoerd (Anova en T-toest voor onafhankelijke groepen).

De resultaten van de analyses laten zien dat docenten in bekostigde onderwijsinstellingen 
minder taakgerichte opvattingen over onderwijs hebben, een minder sterke identificatie 
ervaren en een minder positieve perceptie van het schoolklimaat hebben dan docenten in 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Bovendien wordt uit de vergelijking tussen beide 
typen onderwijsinstellingen duidelijk dat het verschil in bekostiging geen invloed heeft op 
de mate waarin docenten een leerlinggerichte opvatting over onderwijs hebben. 
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Ook blijken uit de analyses significante effecten van docentkarakteristieken, de branche 
waarbinnen zij werkzaam zijn en de arbeidsovereenkomsten van docenten op het organisa-
tiegedrag van docenten.  

De vergelijking van de opvattingen van middenmanagers ten aanzien van onderwijs in 
beide typen onderwijsinstellingen laat een verschil zien in de mate waarin de middenma-
nagers gericht zijn op de sociale taken van de onderwijsinstelling. Middenmanagers uit 
de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zijn in mindere mate gericht op de sociale taken, 
zoals het zorgen voor toegankelijkheid van de onderwijsinstelling en het aanmoedigen 
van burgerschapsvorming dan hun collega’s in de bekostigde onderwijsinstellingen. In de 
aandacht die middenmanagers besteden aan prestaties van de deelnemers hebben we geen 
verschillen gevonden tussen middenmanagers uit de beide typen onderwijsinstellingen. Uit 
het vergelijken van de opvattingen van middenmanagers op het niveau van de subschalen 
blijkt dat middenmanagers die werkzaam zijn in niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
sterker gericht zijn op examenrendement dan middenmanagers in de bekostigde onder-
wijsinstellingen. Uit de uitgevoerde T-toets voor onafhankelijke groepen blijkt bovendien 
dat de opvattingen die middenmanagers met en zonder onderwijservaring rapporteerden 
niet van elkaar verschillen.

Member check

In aanvulling op de kwantitatieve analyses is een kwalitatieve analyse uitgevoerd ter ver-
hoging van de interne validiteit van de resultaten. Docenten en middenmanagers waren 
uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafel gesprek waarin de onderzoeksresultaten 
besproken zouden worden. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken hebben 
we nuance aangebracht in de positieve interpretatie van de uitwerking die het uitvoeren 
van  algemene organisatorische taken heeft op de door docenten ervaren identificatie en 
perceptie van het schoolklimaat. Zowel de reden die docenten hebben om deze taken uit te 
voeren als de emoties die docenten ervaren door deze taken uit te voeren, kunnen negatief  
zijn. In tegenstelling tot de kwantitatieve analyses blijken docenten en middenmanagers het 
idee te hebben dat middenmanagers met onderwijservaring wel verschillen van midden-
managers die geen onderwijservaringen hebben. De verschillen worden opgemerkt in de 
onderlinge contacten en communicatie tussen docenten en middenmanagers. Bovendien 
kwamen tijdens de gesprekken enkele mogelijke andere verklaringen voor de gevonden 
verschillen in de door docenten ervaren identificatie en perceptie van het schoolklimaat 
in bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen naar voren, zoals het werken op 
contractbasis, helderheid over de uitvoering van taken en de relatie tussen docenten en 
middenmanagers. 

Reflectie

Vanwege de complexe omgeving waarbinnen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsin-
stellingen voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland opereren, hebben we in deze 
studie onderzoek gedaan naar het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers. De 
uitkomsten van de analyses laten zowel verschillen als overeenkomsten tussen docenten en 
middenmanagers zien. De kleine verschillen die we vinden tussen docenten in bekostigde 
en niet-bekostigde onderwijsinstellingen ten aanzien van de waarde die zij hechten aan de 
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socialisatie van deelnemers (leerlinggerichte opvattingen hebben ten aanzien van onder-
wijs) illustreren dat opvattingen van docenten over hun taken stabiel zijn en niet beïnvloed 
worden door de institutionele context waarbinnen docenten werken. Klaarblijkelijk bestaat 
deze vaste kern in het docentenberoep onafhankelijk van de institutionele context. Deze 
uitkomst illustreert eveneens dat het verzorgen van onderwijs en de sociale ontwikkeling 
van deelnemers voor docenten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op basis van het 
feit dat de institutionele context geen effect lijkt te hebben op de opvattingen van docen-
ten op dit punt, constateren we dat onderwijzen een eigen dynamiek heeft die los staat van 
de context waarbinnen dit gebeurt. Deze conclusie wordt bevestigd door de resultaten ten 
aanzien van de identificatie die docenten ervaren. Docenten in de beide typen onderwijsin-
stellingen identificeren zich sterker met hun beroep dan met de organisatie waarbinnen zij 
werkzaam zijn, het team waarbinnen zij werken en met hun eigen carrière.   

In tegenstelling tot docenten, verschillen de middenmanagers in de mate waarin zij 
een leerlinggerichte opvatting hebben over onderwijs. De middenmanagers in de niet-
bekostigde onderwijsinstellingen besteden minder aandacht aan de socialisatie van de 
deelnemers dan hun collega’s in de bekostigde onderwijsinstelling. Bovendien verschillen 
de middenmanagers niet in de mate waarin zij aandacht besteden aan de prestaties van de 
deelnemers. De enige schaal waarin we wel verschillen vonden was in de gerichtheid van 
de middenmanagers op de examenresultaten. Bij de interpretatie van de verschillen in het 
organisatiegedrag van docenten in hun opvattingen, de identificatie, en hun perceptie van 
het schoolklimaat is het van belang op te merken dat het onduidelijk is of  de uitkomsten 
vertekend zijn als gevolg van ongelijkheid in de omvang van de respons. De respons van 
docenten bestond uit 705 docenten uit 35 bekostigde onderwijsinstellingen en 25 docenten 
afkomstig uit 8 niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Teneinde aan de verschillen zoveel 
mogelijk tegemoet te komen is een multilevel regressie model gebruikt waarin we rekening 
houden met het verschil in grootte en samenstelling van de steekproeven. De multilevel 
regressie analyses hebben laten zien dat bekostiging, als indicator van de institutionele 
aard van de onderwijsinstelling, een significant effect heeft op een aantal aspecten van het 
organisatiegedrag van docenten. Desondanks blijft het lastig vast te stellen of  het de insti-
tutionele aard van de onderwijsinstelling of  de persoonlijke karakteristieken van docenten 
zijn die ten grondslag liggen aan de gevonden verschillen tussen docenten in de bekostigde 
en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Het gekozen onderzoeksdesign kan helaas geen 
antwoord geven op vragen naar dit soort causale relaties. De vraag in hoeverre een docent 
voor een onderwijsinstelling kiest omdat een klik ervaren wordt met de organisatie, of  dat 
het gedrag van de docent ook daadwerkelijk beïnvloed wordt door de context waarin hij 
zich bevindt, blijft daarmee bestaan. 

De in deze studie uitgevoerde kwantitatieve en kwalitatieve analyses laten zien dat er in het 
Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs ondanks een publiek-private grensvervaging, 
verschillen bestaan in het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers in bekos-
tigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Deze verschillen illustreren diversiteit in het 
middelbaar beroepsonderwijs en laten tevens zien dat het organisatiegedrag van docenten 
en middenmanagers maar tot op zekere hoogte beïnvloed lijkt te zijn door de onderwijs-
hervormingen. Eén van de meest in het oogspringende opbrengsten van deze studie is het 
stabiele karakter van het docentschap. 
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Summary
Due to major educational reforms, institutions within the Dutch vocational education and 
training (VET) sector have experienced a blurring of  the boundaries between the public 
and private sector. Consequently, both publicly and privately funded schools nowadays 
have to cope with governmental regulations as well as with quasi-market mechanisms. 
Against this background a comparison was drawn between teachers and middle managers 
in publicly and privately funded schools, focusing on the institutional context of  schools 
and its influence on the organizational behavior of  middle managers and teachers. The 
key question examined in this study was the following: ‘What is the relationship between the 
institutional context and the organizational behaviour of  teachers and middle managers in the Dutch 
VET sector?’

To answer this question, the origins of  hybridity in the Dutch VET sector were studied 
from a historical and administrative perspective. Then, a theoretical and an empirical ap-
proach were applied. 

Historical perspective

The historical overview reveals distinctive phases marked by different degrees of  govern-
mental interferences in both types of  schools providing vocational education. Further-
more, the historical overview illustrates that developments in the past, such as the aboli-
tion of  the guilds in 1798, the relatively late incorporation of  vocational education in the 
legal Dutch school system in 1919, and the secondary education act (1968) still influence 
and mark current educational policy. Moreover, the historical overview indicates that gov-
ernmental interference with privately funded schools only started in 1973, which is rather 
late. As the government decided against inspection in privately funded schools in 1946, 
these schools developed their own quality assurance systems. Until 1973 they operated 
relatively autonomously. In 1973 a first act regulating the inspection of  private (distance) 
education came into effect. After about a decade, this act was expanded covering a wider 
domain of  education, becoming the so called Recognized Educational Establishment Act. 
Since 1996, the worlds of  publicly and privately funded schools have been given some 
common points of  reference in the Adult and Vocational Education Act, which incor-
porated publicly and privately funded schools to a certain degree within the same legal 
framework. 

Administrative perspective 

The analysis of  educational policy over the last two and a half  decades from a political 
administrative perspective illustrates a process of  blurring boundaries between publicly 
and privately funded schools in the Dutch VET sector. Since the beginning of  the 1980s, 
Dutch educational policy has been marked by an ongoing process of  deregulation, up-
scaling processes, and increased autonomy at school level. Educational policy concerning 
the VET sector in particular, has emphasized the role this specific type of  education could 
play to revitalise the economy and to stimulate economic growth. Consequently, develop-
ing tailor-made courses and improving the alignment of  school curricula with the labour 
market were placed at the centre of  governmental education policy. The act of  1989 
allowed publicly funded schools to provide commercial contract-based activities within 
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their school organisation. Combining public and private activities in one context seemed 
worthwhile. Consequently, a large number of  publicly funded schools became hybrid 
organizations by combining public and private funding within one organization. 

The Adult and Vocational Education Act of  1996 also changed the framework of  privately 
funded schools. They have been allowed– and can be licensed – to offer the same cur-
ricula as the publicly funded vocational institutions (ROCs). The privately funded schools 
have to comply to rules on registration of  courses, quality assurance, educational organi-
zation and consumer protection in the same way as publicly funded schools. As a conse-
quence these privately funded schools can too be considered as hybrid organizations. The 
incorporation of  publicly and privately funded schools in one legal framework is a unique 
characteristic in Dutch educational policy.  

The educational reforms in the 1990s followed New Public Management (NPM) ideas, 
and can be characterized by four types of  changes: changes in ownership, in funding 
and financial management, in accountability and in up-scaling. In particular the required 
mergers into large Regional Training Centres (ROCs) caused major changes in the sector 
since the number of  public schools for vocational education and training fell dramatically 
from about 350 in 1986 to 40 in 2005. (This compares to 120 much smaller institutions 
providing privately funded courses in 2004-2005). Given the incorporation of  privately 
and publicly funded schools in the same legal framework, the combination of  government 
regulation and the logic of  the market incorporated in both publicly and privately funded 
schools, both types of  institutions can to a certain degree be characterized as hybrid or-
ganizations operating in a complex environment. 

Central variables

The central variables in this study were selected based on comparative studies on public 
and private sector organizations and on the basis of  prior research on school organiza-
tions. Comparative studies on public and private sector organizations reveal that combin-
ing features of  public and private organizations also means embracing public and private 
values and different organizational cultures instead of  legal status and finances alone. 
Prior research on educational institutions shows that these organizations can be character-
ized as professional bureaucracies in which teachers and managers operate in their own 
domain. For this reason, teachers as well as middle managers were involved in the current 
study. Aspects on the organizational behavior of  teachers that are relevant in this context 
are their attitudes to education, their perceived identification and their perception of  the 
school climate. At the level of  middle managers the following variables were selected; 
attitudes to education, entrepreneurship and contact with stakeholders. Since disciplinary 
branches in the vocational education and training have their own specific external envi-
ronment, three sectors, catering and tourism, health and social care and economics and 
administration, were involved in this study to account for differences depending on the 
disciplinary branches. 
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Data collecting and instrument construction

Central in the study are comparisons between teachers and middle managers in publicly 
and in privately funded schools. Both teachers and middle managers were approached 
to complete a questionnaire. Both questionnaires were especially designed for this study 
based on existing questionnaires. As the aspect attitude covers a person (student)-oriented 
attitude and a task-oriented attitude, there were four distinctive concepts to measure on 
the teacher and management level. The teacher questionnaire consisted of  15 subscales 
with Cronbach’s alpha’s ranging from .70 to .88. The management questionnaire consisted 
of  15 subscales with Cronbach’s alpha between .71 and .86.

Since we were interested in the organizational behaviour of  teachers and middle managers 
responsible for the provision of  education in the fields of  economics and administration, 
catering and tourism, and health and social care in senior secondary schools, all middle 
managers in the Dutch VET sector responsible for education in these three fields were 
contacted. 119 of  them agreed to fill in our questionnaire. Between April and June 2005 
we received 83 completed questionnaires (after correction 79 were usable). The middle 
managers approached their teachers to complete a different questionnaire. In total 1459 
teacher questionnaires were distributed from which 765 were completed (after correction 
730 were usable). As the numbers of  teachers in privately funded schools are generally 
much smaller than in publicly funded schools, the resulting sample of  teachers consisted 
of  two groups of  unequal size: 705 teachers from 35 publicly funded schools and 25 
teachers from 8 privately funded schools. The sample of  middle managers consisted of  
68 middle managers from publicly funded schools and 11 middle managers from privately 
funded schools. This sample is less unequal than the teachers’ sample.  

Analyses and results

The effects of  state funding and other predictor variables on teachers’ organizational 
behaviour were investigated through multilevel regression analyses. In this way it was pos-
sible to account for dependencies in data that came from teachers working in the same 
disciplinary units of  publicly funded schools. In privately funded schools, either the teach-
ers did not operate in disciplinary units, or the disciplinary units were much smaller, so it 
was not possible to distinguish variance between disciplinary units from variance between 
teachers within disciplinary units (see Roberts and Roberts, 2005 for explanation of  such 
models).  To answer the key question on management level analyses of  variance (Anova 
and independent sample T-test) were carried out. The executed analyses showed that 
teachers in publicly funded schools report a less task oriented attitude, show a lower sense 
of  identification, and perceive a less supportive school climate than teachers in privately 
funded schools. The public-private dimension also indicated that funding did not have an 
effect on the extent to which teachers have a student-orientated attitude. In addition, the 
analyses showed significant effects of  teacher characteristics, the disciplinary sector, and 
affiliation characteristics on teachers’ organizational behaviour.

 Comparing the attitudes to education of  middle managers in publicly funded schools with 
those in privately funded schools revealed significant differences in the extent to which 
the middle managers in the two sectors had a student oriented attitude to education and 
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focused therefore on the social tasks of  the school. Middle managers in privately funded 
schools placed less emphasis on the social tasks of  the school, so access and encouraging 
citizenship behaviour were less of  an issue for them than for their colleagues in publicly 
funded schools. The extent to which middle managers in publicly and privately funded 
schools paid attention to pupils’ performance did not differ significantly. Examining the 
subscales of  this component revealed that middle managers in privately funded schools 
placed significantly more emphasis on exam pass rates than middle managers in publicly 
funded schools. The independent sample T-test comparing middle managers with and 
without teaching experience showed that teachers did not differ significantly in their at-
titudes towards education.

Member check

In addition to the quantitative analysis, a qualitative analysis was carried out to increase 
the internal validity of  the results. Teachers as well as middle managers were invited to par-
ticipate in a round table conversation discussing the survey results. Based on the conversa-
tions with teachers, we had to nuance the positive effects of  executing general organiza-
tional tasks on teachers’ identification and their perception of  the school climate. Teachers 
illustrated that negative emotions could be seen as the basis to fulfill organizational tasks 
and that the execution of  these tasks could also evoke negative emotions. In contrast with 
the survey, both round table discussions indicated that middle managers with teaching ex-
perience differ from middle managers that do not have teaching experience. These differ-
ences can be found in the interrelationships and communication between middle managers 
and teachers. Furthermore, the conversations uncovered possible explanations, such as 
working on contract basis, clarity about the fulfillment of  tasks, and the relation between 
teachers and managers for the differences that were found between teachers’ sense of  
identification and perception of  school climate in publicly and privately funded schools.  

Reflection

Given the characteristics of  providing education and the complex environment in which 
publicly and privately funded schools in the Dutch VET sector operate, teachers’ and 
middle managers’ attitudes to education were investigated in this study. The comparisons 
among teachers and among middle managers in publicly and privately funded schools 
revealed a mixed picture of  differences and similarities. The small differences between 
teachers in publicly funded and in privately funded schools with regard to their focus on 
the socialization of  pupils indicated that teachers’ ideas about their professional duties 
are so stable that it is not affected by the context in which they are working. Obviously, 
there is a common invariable segment in the teaching profession that is independent of  
public or private contexts. The results indicate that providing education and the social 
development of  students are inseparable in the eyes of  teachers. Since the public-private 
dimension, as indicated by the presence or absence of  public funding, does not affect the 
teachers’ attitudes in this respect, we have to conclude that working in education has its 
own unique dynamic regardless of  its context. This can also be concluded based on the 
identification teachers perceive with their profession. Teachers in publicly and privately 
funded schools both perceived a stronger sense of  identification with their profession then 
with the organization, their team or with their career. 
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In contrast with teachers, differences were found in the extent to which middle managers 
had a person (student)-oriented attitude. The middle managers in privately funded schools 
focused significantly less on socialisation of  pupils than their colleagues in publicly funded 
schools. In addition, middle managers in publicly and privately funded schools did not 
differ significantly in the extent to which they focused on pupils’ performance. The only 
subscale in which significant differences were found was the one measuring the extent to 
which middle managers stressed exam pass rates. 

Considering the differences that we found in attitudes, identification, and school climate 
between teachers, we should note that it is not clear whether our results may have been 
affected by uneven sampling characteristics. Our sample consisted of  705 teachers from 
35 publicly funded schools and 25 teachers from 8 privately funded schools. The particular 
multilevel regression model that we used to test teacher differences does take such design 
effects into account. The multilevel regression analyses show that funding, as an indicator 
for the public-private variable, does have a substantial significant effect on some aspects 
of  teachers’ organizational behaviour. However, it is difficult to decide whether it is state 
funding or personal characteristics underlying some of  the differences between teachers in 
publicly and privately funded schools. The design used can not answer questions of  causal 
relations. The question whether teachers choose a school because it has a certain climate 
that suits their person or whether the organization influences the teachers’ behaviour, 
needs a different research design than used in this project. 

The quantitative and qualitative analyses in this study reveal differences as well as simi-
larities in the organizational behaviour of  teachers and middle managers in publicly and 
privately funded schools in the Dutch VET sector. The differences illustrate that publicly 
and privately funded schools still have their own identity. In addition, the results seem to 
indicate that the educational reforms have only affected the organizational behaviour of  
teachers and middle managers up to a certain extent. One of  the most striking findings in 
this respect is the stable identity of  the teaching profession. 
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