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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. 



Organisatiegedrag

51

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.


