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

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

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

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

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

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

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

 
Overzicht 5.1 Opbrengsten van de vier deelstudies

Fase ´Opbrengst´

1. Voorstudie Theoretisch kader
Conceptueel model

2. Pilotstudie Meetinstrument

3. Surveyonderzoek Objectiveerbare gegevens

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

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

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

 
Overzicht 5.2 Instrumenten voor de constructie van de docentenvragenlijst

Concept Herkomst Variabelen/schalen

Opvattingen over 
onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Overzicht 5.3 Instrumenten voor de constructie van de managementvragenlijst

Concept Herkomst Variabelen

Opvattingen over 
onderwijs

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

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

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

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

Doelgerichtheid binnen de opleiding; 
Niet innovatiemoe; 
Innovatieve docenten; 
Responsiviteit van de opleiding; 
Niet risicomijdend; 
Actieve klantgerichtheid; 
Concurrentiebewustzijn; 
Gevoeligheid voor de maatschappelijke 
omgeving.



Onderzoeksontwerp, instrumentontwikkeling en dataverzameling

69

Om na te gaan in welke mate middenmanagers met stakeholders in gesprek zijn over de 
kwaliteit van de opleiding, gebruiken we de indeling die Hooge, De Vijlder en Van der 
Sluis (2004) ontwikkelden om de oordeelsvorming over de kwaliteit van de opleiding vast 
te stellen. Stakeholders die in het onderzoek van Hooge, De Vijlder en Van der Sluis door 
minimaal 35% van de respondenten genoemd werden, hebben wij in onze vragenlijsten 
opgenomen. 

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

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

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

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

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

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

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

Opvatting over onderwijs 

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

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

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

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

DT06 Ik probeer deelnemers burgerschapscompetenties bij te brengen. .51

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

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

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

DT22 Ik stimuleer deelnemers zich kritisch op te stellen. .50
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Deze tweede schaal meet de mate waarin docenten aandacht besteden aan het leerproces 
en de ontwikkeling van deelnemers en bevat zes items. De PCA laat zien dat er één di-
mensie schuilgaat onder deze items die 45% van de variantie verklaart en een eigenwaarde 
heeft van 2.70.

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

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

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

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

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

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

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

DT29 Ik stimuleer deelnemers hun creativiteit te gebruiken. .49

DT13 Ik laat deelnemers reflecteren op hun handelen. .52

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

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

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

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

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

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

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

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

DT07 Praktijksituaties vormen de kern van mijn onderwijs. .69

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

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

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

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

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

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

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

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

.70

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

.69

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

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

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

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

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

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

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

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

Identificatie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DB01 Mijn carrière is erg belangrijk voor me. .66

DB13 Mijn ambities zijn carrièregericht. .71

DB06 Ik ben bereid extra taken op me te nemen als dat mijn carrière ten goede komt. .69
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Deze schaal meet aan de hand van vijf  items in welke mate docenten zich identificeren 
met het team waarbinnen zij werkzaam zijn. Er is één item verwijderd uit de schaal omdat 
opname van dit item zorgt voor het ontstaan van twee componenten binnen de schaal. 
Dit item (DB08 Bij de keuze voor een nascholingscursus richt ik me op de belangen van 
de afdeling/ unit.) Na verwijdering van dit item laat de PCA zien dat de items op één com-
ponent laden. Deze component verklaart 48.7% van de variantie en heeft een eigenwaarde 
van 2.43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DB03 Deze organisatie betekent veel voor mij. .72

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

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

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

DB14 Deze onderwijsinstelling heeft mijn loyaliteit. .71

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

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

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

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

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

DB02 Ik voel me verbonden met het docentschap. .56



Beroepsonderwijs tussen Publiek en Privaat

76

Het schoolklimaat 

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

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

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

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

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

DK08 Docenten zijn betrokken bij elkaars werk. .78

DK06 Docenten werken onderling veel samen. .72

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

DK01 Docenten geven elkaar veel aandacht en support. .76

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

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

.61

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

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

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

.68

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

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

.55

DK05 Docenten worden betrokken bij de besluitvorming. .70

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

Opvattingen over onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

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

.37

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

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

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

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

.62

T21 Wij leren deelnemers zelf verantwoordelijkheid te nemen. .51

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

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

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

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

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

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

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

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

.65

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

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

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

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

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

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

.70

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

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

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

.63

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

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

.66

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

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

.77

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

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

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

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

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

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

.76

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

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

.73

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

.67

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

.66

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

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

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

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

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

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

.70

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

.53

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

.57

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

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

.48

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

.66

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

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

G74 Onze opleiding is vernieuwingsmoe (-). .63

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

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

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

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

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

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

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

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

.70

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

G19 Onze opleiding reageert alert op maatschappelijke veranderingen. .67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.62

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

.61

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

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

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

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

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

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

.70

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

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

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

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

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

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

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

.68

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

.71

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

.68

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

.63

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

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

34 OVDB heet sinds september 2007 Calibris, Kenniscentrum voor leren in de praktijk van Zorg, Welzijn en Sport.
35 HTV heet sinds december 2006 Kenwerk, Kenniscentrum voor de sectoren horeca, bakkerij, reizen en recreatie.



Beroepsonderwijs tussen Publiek en Privaat

86

in deze branche zijn klein, leiden over het algemeen tot één of  twee kwalificaties op en 
worden vaak vanuit huis georganiseerd. We hebben daarom besloten het surveyonderzoek 
uit te voeren binnen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen die opleidingen 
aanbieden op het terrein van economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen, 
Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening en Horeca Toerisme en Voedings- 
onderwijs.

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

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

36 Daarmee bieden de niet-bekostigde onderwijsinstellingen in 2000-2001, 7% van het particulier onderwijs aan 
(CBS, statline). Het CBS, CFI, Paepon en Inspectie van het onderwijs beschikken niet over gegevens met de 
deelnemersaantallen aan niet-bekostigde erkende opleidingen binnen het bve-veld in 2004-2005. Onderwijsin-
specteurs krijgen wel inzage in de deelnemersaantallen tijdens het inspectiebezoek.
37 De uitbreiding bestaat vooral uit particuliere instellingen die louter niet-erkende opleidingen aanbieden, 
particuliere opleidingen gegeven door bekostigde instellingen, zoals het contractonderwijs van de ROC’s, 
bedrijfsopleidingen, maar ook door de overheid gefinancierd onderwijs als de volksuniversiteiten, dat niet in 
de registers van het bekostigde onderwijs is opgenomen. De vraag is of  de term particulier de lading dan nog 
goed dekt. Daarom hanteert het CBS de termen bekostigd en niet-bekostigd onderwijs aangezien de invalshoek 
is of  het onderwijs bekostigd wordt door de onderwijsministeries OCW en LNV en om te benadrukken dat de 
invulling van het begrip niet-bekostigd onderwijs behoorlijk afwijkt van de in de eerdere statistiek gebruikte term 
particulier onderwijs (CBS, StatLine).
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verschil tussen de beide organisatievormen is zichtbaar in het aantal onderwijsafdelingen 
en organisatielagen in het middenkader. Onderwijsinstellingen met een sectorstructuur 
werken met een klein aantal sectoren en hebben een middenkader dat bestaat uit twee 
lagen; een sectordirecteur en een opleidingsmanager of  afdelingsdirecteur. ROC’s met een 
unitstructuur hebben een groter aantal units waar de middenmanager, unitleider, of  unit-
manager leiding aan geeft (Beerends, Van Bergen, Van Gennip et al., 2000). Om er zeker 
van te kunnen zijn dat we met de juiste persoon te maken hadden, hebben we tijdens het 
telefoongesprek gevraagd of  hij of  zij binnen de onderwijsinstelling de verantwoordelijk-
heid draagt voor het onderwijs binnen één van de drie branches waarbinnen het onderzoek 
wordt uitgevoerd. Op deze manier is gestreefd naar een zo groot mogelijke vergelijkbaar-
heid binnen de groep respondenten. In deze studie gebruiken we voor deze respondenten 
de overkoepelende term middenmanager. Aan de middenmanagers hebben we gevraagd 
of  zij mee zouden willen werken aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen en 
vijftien docenten uit hun eigen afdeling te benaderen om eveneens mee te werken aan het 
onderzoek. Hoewel het indirect benaderen van respondenten de respons over het alge-
meen niet ten goede komt en de controle op het uitzetten van de vragenlijsten afneemt, is 
hier vanuit praktische overwegingen en met name door de slechte bereikbaarheid van do-
centen toch voor gekozen. Om de middenmanagers en docenten over de streep te trekken 
om mee te doen aan het onderzoek hebben we hen laten weten dat voor elke ontvangen 
vragenlijst een bedrag zou worden overgemaakt aan het Wereld Natuurfonds met een 
maximum van EUR 500,-. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


