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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.  


