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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. 



De schoolorganisatie in haar omgeving

45

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.


