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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. 


