
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Beroepsonderwijs tussen publiek en privaat: Een studie naar opvattingen en
gedrag van docenten en middenmanagers in bekostigde en niet-bekostigde
onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs

Honingh, M.E.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Honingh, M. E. (2008). Beroepsonderwijs tussen publiek en privaat: Een studie naar
opvattingen en gedrag van docenten en middenmanagers in bekostigde en niet-bekostigde
onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. [, Universiteit van Amsterdam].
SCO-Kohnstamm Instituut.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/beroepsonderwijs-tussen-publiek-en-privaat-een-studie-naar-opvattingen-en-gedrag-van-docenten-en-middenmanagers-in-bekostigde-en-nietbekostigde-onderwijsinstellingen-voor-middelbaar-beroepsonderwijs(091c78e2-c5a3-43c5-85c7-ab82e8a18471).html


hoofdstuk
Member check

7



Beroepsonderwijs tussen Publiek en Privaat

128

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk doen we verslag van de zogenoemde member check waarmee we dit  
onderzoek afsluiten. Tijdens de member check hebben we met een aantal respondenten 
gesproken over de resultaten en verbanden uit het surveyonderzoek. In paragraaf  7.2 
lichten we het doel, de opzet en de in de member check gevolgde procedure om respon-
denten te werven toe. Vervolgens rapporteren we in de paragrafen 7.3 en 7.4 respectieve-
lijk over de gesprekken met docenten en managers in de bekostigde onderwijsinstellingen. 
In paragraaf  7.5 komen doen we verslag van de gesprekken in de niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen. Tot slot nuanceren we in paragraaf  7.6. enkele uitkomsten uit het survey-
onderzoek op basis van de member check. Bovendien vergelijken we de bekostigde en 
niet-bekostigde onderwijsinstelling aan de hand van de uitkomsten van de member check.  

7.2 De member check
De member check is uitgevoerd als afronding van deze studie om de interne validiteit van 
het surveyonderzoek te vergroten (Swanborn, 1996). Bij de interne validiteit gaat het om 
de juistheid van de in het conceptuele model veronderstelde relatie tussen het onderzochte 
verschijnsel en zijn achtergronden (Hutjes & Van Buuren, 1992). Het is dan de vraag of  
we de ‘verandering’ in de afhankelijke variabelen terecht dan wel abusievelijk toeschrijven 
aan de onafhankelijke variabele (Van der Zwaan, 1995). In kwantitatief  onderzoek beroept 
men zich op statistiek voor een interpretatie van de in het conceptuele model veronderstel-
de relaties. Hutjes & Van Buuren (1992) stellen echter dat het vinden van een samenhang 
nog geen bewijs is, omdat er sprake kan zijn van een omkering van de causaliteit of  van 
verstorende factoren die de interpretatie van een gevonden statistische samenhang kunnen 
bemoeilijken. Door verstorende factoren kan een samenhang onderdrukt worden, zodat 
een ‘nulcorrelatie’ nog niet betekent dat er tussen de onderzochte verschijnselen geen 
verband zou bestaan. Ook andere gebeurtenissen dan de onderzochte variabelen kunnen 
van invloed zijn op de afhankelijke variabele. Om de juistheid van de interpretaties van de 
in het survey gevonden samenhangen na te gaan, hebben we een member check uitge-
voerd. Met name in kwalitatieve studies wordt deze methode gebruikt om de interne vali-
diteit te verhogen of  een samenhangend interpretatiekader te ontwikkelen (Hutjes & Van 
Buuren, 1992). Tijdens een member check wordt aan de respondent(en) gevraagd of  zij 
het eens zijn met omschrijvingen, interpretaties en conclusies (Swanborn, 1996). Gebruik-
makend van deze methode is het mogelijk kennis te nemen van specifieke condities die 
van invloed zijn op in de survey gevonden samenhang en kunnen conclusies aangescherpt 
worden door een verdere verbijzondering of  veralgemenisering. Tijdens de member check 
zijn we nagegaan of  voor docenten en middenmanagers de door ons in de survey gevon-
den resultaten en verbanden van toepassing zijn op de situatie in de onderwijsinstelling 
waar zij werkzaam zijn. Indien dit niet het geval was hebben we de respondenten gevraagd 
welke processen ertoe leiden dat de situatie anders is. Vervolgens hebben we de respon-
denten gevraagd om aan te geven of  er variabelen zijn die niet in het onderzoek opgeno-
men waren maar wel van invloed zijn op de gevonden verbanden.
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Swanborn (1996) noemt enkele mogelijke valkuilen bij het uitvoeren van een member 
check. Het ondervragen van respondenten kan alleen door middel van vragen. Hierin 
schuilt het gevaar van een onderzoekers’ bias. Een tweede valkuil is die van de belangen 
die de respondenten zouden kunnen hebben bij de uitkomsten van het onderzoek. 
Dit maakt dat respondenten zouden kunnen proberen om te sturen in de uitkomsten. 
Ondanks deze mogelijke valkuilen moedigt Swanborn (1996) het uitvoeren van member 
checks aan. ‘These critical remarks do not imply, of  course, that asking respondents about 
the researchers’ ideas and conclusions has no sense. On the contrary, member checks 
should be tried more often then is the case now’. 

7.2.1 De respondenten 
Om de uitkomsten van het surveyonderzoek aan respondenten tijdens een member check 
voor te leggen, planden we twee rondetafelgesprekken met docenten en twee rondetafelge-
sprekken met middenmanagers uit de bekostigde onderwijsinstellingen. Het rond de tafel 
krijgen van de docenten en middenmanagers vergde de nodige inspanning. Alle midden- 
managers die zich in 2005 bereid toonden mee te werken aan het onderzoek hebben per 
e-mail en per post een uitnodiging voor de rondetafelgesprekken ontvangen. In deze uit-
nodiging werd de middenmanagers ook gevraagd docenten op de hoogte te stellen van de 
rondetafelgesprekken voor docenten. Omdat er nauwelijks aanmeldingen voor de  
bijeenkomsten binnenkwamen, hebben we telefonisch contact opgenomen met de  
middenmanagers. In de telefoongesprekken werden twee dingen duidelijk. Een groot 
aantal middenmanagers is na 2005 van baan veranderd, met pensioen, of  werkt tegen-
woordig binnen een andere afdeling van het ROC. Ook bleek, dat middenmanagers er over 
het algemeen weinig voor voelden om docenten op de hoogte te brengen van de ronde-
tafelgesprekken.

Gezien het geringe aantal aanmeldingen voor de gesprekken, was het dus noodzakelijk de 
plannen te wijzigen. Aan de docenten die zich aangemeld hadden, hebben we gevraagd of  
we de bijeenkomsten bij hen op school zouden mogen organiseren, ervan uitgaande dat 
docenten dan wel bereid zouden zijn om aan te schuiven bij een gesprek. In totaal hebben 
twee bijeenkomsten met docenten plaats gevonden op ROC’s in het westen van het land. 
De wijzigingen in de organisatie van de rondetafelgesprekken met de middenmanagers 
waren minder drastisch. De aanmeldingen voor de beide bijeenkomsten zijn samenge-
voegd tot één bijeenkomst met zes middenmanagers. Deze middenmanagers zijn werk-
zaam in ROC’s in het midden, zuiden en westen van het land. Met de twee middenmana-
gers die niet naar deze bijeenkomst konden komen, zijn een andere afspraak gemaakt. Om 
ook het verhaal achter de cijfers van de niet-bekostigde onderwijsinstellingen te kunnen 
horen, hebben we een afspraak gemaakt met het management van één niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen. Ter validatie hebben we contact opgenomen met de belangenvereni-
ging voor het niet-bekostigd onderwijs. 



Beroepsonderwijs tussen Publiek en Privaat

130

7.2.2 De opzet
De basis van de rondetafel gesprekken ligt in de uitkomsten van het surveyonderzoek. Aan 
het begin van de rondetafelgesprekken hebben we aan de respondenten de onderzoeksuit-
komsten gepresenteerd. Vervolgens zijn, onder leiding van de gespreksleider, de verbanden 
uit het surveyonderzoek per variabele besproken. De drie leidende vragen tijdens de 
gesprekken luidden: 

1. Zijn de in het surveyonderzoek gevonden resultaten en verbanden van toepassing op de situatie in de 
onderwijsinstellingen (sector) waarbinnen u werkzaam bent?

2. Als de situatie binnen de onderwijsinstelling (sector) anders is: kunt u aangeven welke processen of  
omstandigheden hiertoe leiden?

3. Zijn andere niet in het onderzoek opgenomen factoren volgens u van invloed op de gevonden ver-
banden?

In de verslaglegging van de rondetafelgesprekken presenteren we achtereenvolgens de 
uitkomsten van de gesprekken met respondenten uit de bekostigde en de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen.

7.3 De docenten in bekostigde onderwijsinstellingen
In deze paragraaf  rapporteren we de reacties van docenten die werkzaam zijn in de 
bekostigde onderwijsinstellingen. We starten met de verbanden die betrekking hebben 
op de opvattingen over onderwijs, vervolgens rapporteren over de verbanden die betrek-
king hebben op de identificatie die docenten ervaren en daarna ingaan op de verbanden 
die betrekking hebben op het schoolklimaat. We sluiten deze paragraaf  af  met een terug-        
koppeling op de drie leidende vragen en behandelen de uitkomsten van de gesprekken.

7.3.1 Taakgerichte en mensgerichte opvattingen 
Uit het surveyonderzoek (§ 6.4) blijkt dat de opvattingen van docenten over onderwijs 
uiteen vallen in een mensgerichte opvatting en een taakgerichte opvatting. De gemiddelde 
scores van docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen op beide opvattingen ontlopen 
elkaar weinig. Sommige docenten scoren nagenoeg gelijk op de beide opvattingen, terwijl 
anderen zich meer kunnen vinden in één van beide opvattingen. 

Uit reacties van docenten op de uitkomsten blijkt dat een aantal docenten beide opvat- 
tingen van belang vindt en dat een aantal docenten zich sterker richt op één van de opvat-
tingen. Oudere docenten scoren hoger scoren op taakgerichte opvatting (§ 6.4). Tijdens 
de member check bevestigen docenten dat oudere docenten zich over het algemeen meer 
op prestaties richten en planmatig doceren belangrijk vinden (aspecten van taakgerichte 
opvatting). De onderliggende reden is volgens docenten dat oudere docenten sterker 
‘opgevoed’ zijn met het idee dat er gepresteerd moet worden. Met deze verklaring plaatsen 
docenten het handelen van docenten in een breder kader van tijdgebonden verwachtingen 
ten aanzien van docenten en de veranderbaarheid van verwachtingen. 
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Het surveyonderzoek wijst uit dat docenten die onderwijs verzorgen binnen de sector 
gezondheidszorg, welzijn, sport en dienstverlening, hoger scoren op ‘mensgerichte opvat-
tingen’. Terwijl docenten die onderwijs verzorgen op het terrein van economisch- 
administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen scoren juist hoger op taakgerichte opvatting- 
en. Docenten beschrijven dat hun opvattingen over onderwijs gerelateerd zijn aan de 
vakken die zij doceren en de branche waarbinnen zij werken. Docenten uit de sector 
Gezondheidszorg, welzijn, sport en dienstverlening zetten uiteen dat de geringe mate van 
prestatiegerichtheid binnen hun sector voortkomt uit de moeite die docenten hebben 
met indicatoren en eisen van het KCE. De indicatoren worden als te weinig informatief  
beschouwd en sluiten onvoldoende aan bij de eisen die docenten zouden willen stellen aan 
deelnemers. Vanwege de toegenomen complexiteit in het werkveld zijn docenten geneigd 
meer eisen aan deelnemers te stellen dan nu het geval is. ‘Door in te schatten of  ik een 
deelnemer als collega in het veld zou willen hebben, heb ik een veel beter criterium in 
handen’. Uit deze opmerking blijkt kritiek op de complexiteitsreductie door het gebruik 
van de prestatie-indicatoren. De reactie van docenten is in lijn met een veel voorkomende 
reactie van professionals op het invoeren van prestatiemetingen en protocollen (zie De 
Bruijn, 2005). Voor docenten uit de sector Gezondheidszorg, Welzijn, sport en dienstver-
lening lijkt dit het sterkst te spelen. 

Docenten hebben verschillende interpretaties van het combineren van de twee opvat- 
tingen over onderwijs, zo blijkt tijdens de member check. Een aantal docenten beschouwt 
het combineren van taak- en mensgerichte opvattingen als strijdig of  spanningsvol, dit 
geldt echter niet voor alle docenten. Docenten die deze spanning niet ervaren, plaatsen de 
beide opvattingen over onderwijs in elkaars verlengde. Zij redeneren als volgt; ‘als je aan-
dacht besteedt aan de houding van de deelnemers en hun zelfstandigheid stimuleert in het 
uitvoeren van opdrachten, dan kunnen de deelnemers laten zien dat zij in staat zijn om in 
de praktijk te functioneren en komen de prestaties vanzelf ’. Docenten die op deze manier 
redeneren, brengen geen rangorde aan in hun opvattingen, maar spreken zich alleen uit 
over de manier waarop beide opvattingen zich onderling verhouden. 

De spanning tussen beide opvattingen die een aantal docenten wel ervaart, ontstaat in 
uiteenlopende situaties. Het gegeven dat alle deelnemers kansen moeten krijgen, terwijl 
docenten op basis van hun praktijkervaring constateren dat sommige deelnemers niet in 
staat zijn een opleiding te volgen en af  te ronden, blijkt voor spanning te zorgen. Do-
centen zien, uitgaande van het niveau van de opleiding, geen mogelijkheid om aan deze 
beleidswens44 te voldoen en ervaren spanning. Een tweede situatie die als spanningsvol 
beleefd wordt, is de rapportvergadering. Docenten hebben het idee dat tijdens de ver-
gadering cijfers zwaarder wegen dan het meer algemene oordeel dat zij hebben over de 
houding van deelnemers en de voortgang die zij maken. Dit tweede voorbeeld laat zien 
dat docenten moeite hebben met de sterke focus op prestaties terwijl zij een ‘breder’ 
oordeel hebben over deelnemers. De beide voorbeelden tonen dat docenten ongeacht hun 
uitgangspunt, de opleiding of  de deelnemers, het combineren van beide opvattingen als 

44 Het beleid is erop gericht om jongeren niet ongediplomeerd de onderwijsinstelling te laten verlaten maar het 
niveau van de startkwalificatie behalen. Jongeren tot 23 jaar zonder diploma die niet meer op school komen meldt 
de school bij de gemeente als voortijdig schoolverlater. (TK, 2007-2008, 31200 VIII). 
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spanningsvol kunnen beleven. De ervaren spanning tussen beide opvattingen relateren 
docenten ook aan de mate waarin managers nadruk leggen op het examenrendement en 
de behaalde startkwalificaties. Als het management prestatiemetingen benadrukt, leidt dit 
bij een aantal docenten tot het ervaren van spanning. Bovendien heeft een aantal docenten 
het idee nog onvoldoende in staat te zijn maatwerk te leveren. Aan deelnemers kan daar-
door in onvoldoende mate een passend traject geboden worden. Dit heeft tot gevolg dat 
de rendementscijfers te laag zijn. Hiermee illustreren docenten dat de rendementscijfers 
die bedoeld zijn als kerncijfers voor de bekostiging een eigen leven zijn gaan leiden. Zo 
ontstaat een vorm van ‘gaming the numbers’ (zie De Bruijn, 2002). Dit voorbeeld van do-
centen sluit ook aan bij wat De Vijlder (2004) omschrijft als oneigenlijk gebruik van cijfers 
over het aantal behaalde diploma’s en rendementen.45

7.3.2 Identificatie van docenten 
Docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen blijken zich het sterkst te identificeren 
met hun beroep en het minst sterk met hun carrière (§ 6.3). Dit is in lijn met wat bekend is 
over de identificatie van professionals en van docenten (Freidson, 2001; De Bruijn, 2001; 
Rosenholtz & Simpson, 1990; Day, 1999). Gezien de wijzigingen in de taken en autono-
mie van docenten (§ 3.2.3), is het van belang na te gaan welke factoren van invloed zijn 
op identificatie met het docentschap, de organisatie, het team en de carrière. Docenten 
identificeren zich in mindere mate met de totale organisatie dan met hun team (§ 6.3). Uit 
de member check wordt duidelijk dat docenten het ROC te groot vinden om er een ‘band’ 
mee te kunnen hebben. Een docent verwoordt het als volgt: ‘Het ROC is een archipel’. 
Het niet weten wat er speelt binnen de school vinden docenten vervelend en zien zij als 
een verklaring voor hun geringe organisatiegerichtheid. De andere docenten beamen 
dit maar spreken hierover geen oordeel uit. Illustratief  voor het ROC als archipel is dat 
tijdens de member check blijkt dat collega-docenten, die op een ander locatie maar binnen 
dezelfde branche werken, elkaar niet eerder ontmoet hadden. Docenten beschrijven naar 
aanleiding hiervan verschillen in de sfeer en cultuur van sectoren en locaties binnen het 
ROC. Hiermee bevestigen de docenten de gevonden afhankelijkheid in de data (§6.4). 
Tevens illustreren zij hiermee de zwakke koppelingen tussen de verschillende organisato-
rische eenheden en sectoren binnen onderwijsinstellingen (§ 3.2).46

45 De Vijlder gaat in op het gebruik van op traditionele vooronderstellingen gebaseerde prestatiematen die 
aansluiten bij gestandaardiseerde opleidingen waarin mensen kunnen slagen of  zakken. Terwijl binnen onderwijs-
instellingen gestreefd moet worden naar het aanbieden van maatwerktrajecten ter voorbereiding op volwaardige 
maatschappelijke participatie.
46 We verwijzen hier naar zwakke koppelingen tussen organisatie-eenheden zoals in het oorspronkelijke werk van 
Weick (1976) bedoeld werd. In een latere fase hanteerden onder meer Mintzberg (1983) en Hanson (2001) deze 
termen met name om de duale structuur van onderwijs uiteen te zetten.
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Tijdens de member check blijkt in overeenstemming met resultaten uit de survey, dat 
docenten zich sterker identificeren met hun team dan met de totale organisatie. Met directe 
collega’s wordt de identificatie het sterkst ervaren. Op basis van het geringe contact dat 
docenten hebben met docenten op andere locaties, leiden we af  dat docenten vooral 
contact onderhouden met docenten in hun directe omgeving. Van een doorvertaling van 
de op kleine schaal ervaren identificatie naar identificatie met de organisatie als geheel lijkt 
geen sprake.

Het surveyonderzoek laat zien dat docenten het minst hoog scoren op carrièregerichte 
identificatie. Tijdens de member check wordt duidelijk dat docenten uiteenlopende inter-
pretaties hebben van carrièregerichtheid. We geven hier twee voorbeelden van: docenten 
zijn nauwelijks met hun carrière bezig en gedragen zich als mensen die ingehuurd worden 
om les te geven. Het tweede voorbeeld laat zien dat docenten ervan uitgaan dat carrière- 
gerichtheid verbonden is met ondernemendheid en de markt. ‘Docenten zijn geen onder-
nemers en zijn niet op de markt gericht, dat zit niet in hun aard’. Een aantal docenten kan 
zich wel vinden in de typering van de ondernemende professional. Zij beschouwen het 
maken van carrière vanuit een iets breder perspectief. Voor hen gaat het om het zien van 
ontwikkelingsmogelijkheden en inspelen op kansen. Een docent verwoordt dit als volgt: 
‘De kansen kun je bijvoorbeeld creëren door zoveel mogelijk verschillende werkzaam-
heden en taken op je te nemen’. Over deze mogelijkheden is een aantal docenten minder 
positief. Zij missen een stimulans zich verder te ontwikkelen en verklaren hiermee hun 
geringe carrièregerichte houding. Ook speelt mee dat docenten het idee hebben dat car-
rière maken alleen mogelijk is op managementniveau: ‘Je groeit in je rol van docent, bent 
op een gegeven moment een goede docent en daarmee houdt het eigenlijk op, tenzij je het 
management in wilt’.

De survey toont dat docenten zich het sterkst met hun beroep identificeren (§ 6.3).  
Docenten bevestigen dit en beschrijven meer specifiek dat het in contact zijn met deel-
nemers voor hen het meest van belang is. Het opleiden en begeleiden van jonge mensen 
ervaren de docenten als iets moois. Eén docent verwoordt het op de volgende manier: 
‘Het leukste van het docentschap is om ervoor te zorgen dat de kwaliteiten van deelnemers 
 boven komen’. Uit de reacties van docenten wordt duidelijk dat zij het docentschap 
breder opvatten dan lesgeven alleen. Een aantal docenten is kritisch over veel lesgeven en 
vindt het begeleiden van individuele deelnemers vele malen plezieriger dan lesgeven. ‘Dat 
lesgeven is veel te zwaar om langere tijd vol te houden’. Deze mening wordt niet door alle 
docenten gedeeld. Docenten omschrijven collega’s die een sterke voorkeur hebben voor 
het geven van lessen en zichzelf  niet zien als begeleiders maar als vakdocenten. Hieruit 
concluderen we dat docenten op heel verschillende manieren invulling geven aan het 
docentschap. Dit impliceert ook dat identificatie met het docentschap op verschillende as-
pecten van het vak berust. In aanvulling op deze bevinding hebben we docenten gevraagd 
of  zij zichzelf, als docent of  als vakman zien. De meeste docenten beschouwen zichzelf  
als docent, begeleider en inspirator. 

Vrouwen ervaren een sterkere identificatie dan mannen (§ 6.4). Docenten geven hier 
tijdens de member check de volgende twee verklaringen voor: de mogelijkheid om part-
time te kunnen werken en het feit dat onderwijzen en opvoeden dichtbij elkaar liggen. De 
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gelijkenis tussen opvoeder en docent gaat volgens docenten sterker op nu docenten meer 
begeleidende taken uitvoeren. Vrouwen voelen zich hier volgens docenten prettiger bij dan 
mannen.

Het hebben van onderwijservaring als manager blijkt geen effect te hebben op de vier 
vormen van docenten-identificatie (§ 6.7). Uit de reacties die docenten geven tijdens de 
member check komt naar voren dat het vertrouwen dat zij hebben in managers hier wel 
door beïnvloed wordt. Managers met onderwijservaring krijgen doorgaans meer vertrou-
wen van docenten omdat zij het reilen en zeilen binnen de schoolorganisatie kennen. 
Voor docenten is het ‘weten wat het is om voor de klas te staan’ een belangrijk criterium. 
Voor docenten blijft het wel de vraag of  een oud-docent professioneel genoeg is om te 
managen, over communicatieve vaardigheden beschikt en voldoende contact blijft onder-
houden met de werkvloer. ‘Het is fijn als een nieuwe manager uit het onderwijs komt, maar 
hij of  zij moet wel kunnen managen’. Docenten hebben bovendien het idee dat managers 
die van buitenaf  komen, onderwijsorganisaties een beetje stroperig vinden. 

Uit multilevel analyses blijkt het uitvoeren van algemene organisatorische taken een 
positief  effect te hebben op de identificatie en schoolklimaat (§ 6.4). Tijdens de member 
check omschrijven docenten hun collega-docenten die tal van organisatorische zaken op 
zich nemen als de ‘lijm’ in de organisatie en als ‘degenen die de kar trekken’. Aanvullend 
wordt verondersteld dat deze docenten die zich ook meer bezighouden met beleidsmatige 
zaken, meer zicht hebben op hun positie in de organisatie en beter kunnen reflecteren dan 
docenten die uitsluitend lesgeven. Een aantal docenten beschouwt de gevonden verbanden 
niet van toepassing op de situatie in de onderwijsinstelling waar zij werken. Het uitvoeren 
van organisatorische taken kan namelijk ook een ‘vlucht’ zijn. Zoals dat vaak het geval is 
bij oudere docenten die kampen met problemen bij het lesgeven. Een docent stelt het als 
volgt: ‘Omdat docenten niet zo maar op straat gezet kunnen worden en het duur is als zij 
een burn-out krijgen, worden wel eens wat organisatorische taken voor hen verzonnen’. 
Bovendien kunnen docenten die veel extra taken binnen de organisatie uitvoeren ook juist 
negatiever worden over de onderwijsinstelling. 

7.3.3 Perceptie van het schoolklimaat 
Het surveyonderzoek toont dat docenten iets meer dan enigszins tevreden te zijn over de 
ondersteuning die zij ervaren van het management en de mate waarin zij participeren in de 
besluitvorming. Docenten oordelen iets positiever over de onderlinge betrokkenheid bij 
collega-docenten (§ 6.3). Uit de reacties op deze uitkomsten blijkt iets van de complexiteit 
van de verhouding tussen managers en docenten. Het ontbreken van overlegmomenten 
over onderwijsinhoudelijke zaken zien docenten als ‘verklaring’ voor de geringe onder-
steuning die zij ervaren. Dit geldt ook voor de frequentie waarmee problemen samen met 
het management opgelost worden. Managers worden door docenten als onvoorspelbaar 
ervaren omdat docenten onvoldoende weten wanneer zijzelf  beslissingen moeten nemen 
en wanneer overleg gewenst is. Docenten wijzen ook op het verschil in de dagelijkse reali- 
teit van docenten en managers: ‘Managers zijn vaak bezig met het blussen van brandjes en 
leven bij de waan van de dag en dat is een andere realiteit dan die van ons docenten’. Ten 
aanzien van professionalisering constateren docenten een kloof  tussen de formeel vast-
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gelegde gang van zaken en de mogelijkheden in de praktijk. Het vastgestelde budget voor 
professionalisering blijkt te beperkt, de cultuur om als professional bij te blijven ontbreekt 
en ook missen docenten stimulans vanuit het management om zichzelf  te ontwikkelen. 
Eén van de docenten vertelt de afgelopen tien jaar geen functioneringsgesprek te hebben 
gevoerd. ‘Als je feedback wilt krijgen, zul je er zelf  om moeten vragen want van het  
management komt het niet’. Docenten hebben de ervaring zelf  met plannen te moeten 
komen voor hun professionele ontwikkeling. 

Het surveyonderzoek toont dat docenten enigszins tevreden zijn over de mate waarin 
zij participeren in de besluitvorming. Tijdens de member check wordt duidelijk dat het 
ontbreken van mogelijkheden om te participeren in de besluitvorming gezien wordt als 
één van de oorzaken voor de geringe tevredenheid van docenten. Maar ook een gebrek 
aan besef  dat er draagvlak nodig is om veranderingen te laten slagen en een afwachtende 
of  onwelwillende houding van managers spelen een rol. Enkele docenten geven aan dat 
managers soms paternalistische trekjes hebben. Docenten ervaren dit onder meer bij de 
voorbereidingen op de invoering van competentiegericht onderwijs. Hoewel de omslag 
naar competentiegerichtonderwijs een onderwijsinhoudelijke kwestie is, krijgen docenten 
weinig ruimte zich hierover uit te spreken binnen de onderwijsinstelling. Dit voorbeeld  
illustreert hetgeen Van Veen (2005) beschrijft als het doorvoeren van vernieuwingen 
binnen de school zonder vanuit het docentenperspectief  te werken maar docenten in te 
zetten om de vernieuwingen vorm te geven. Een aantal docenten ziet participeren in de 
besluitvorming als eigen verantwoordelijkheid van docenten. Hoewel deze docenten wel 
weten waar zij hun zegje kunnen doen, zijn ook voor hen de mogelijkheden hiertoe maar 
zelden formeel vastgelegd. De uiteenlopende reacties van docenten op dit punt laten 
tevens een verschil in mondigheid en daadkracht van docenten zien. 

7.3.4 Conclusies op basis van de gesprekken met docenten in de  
bekostigde onderwijsinstellingen
Terugkomend op de drie leidende vragen uit de member check vatten we de belangrijkste 
uitkomsten uit de gesprekken met docenten variabelegewijs samen (zie bijlage IV). Voor 
docenten blijken de uitkomsten uit het surveyonderzoek over opvattingen over onderwijs 
toepasbaar op hun eigen situatie. Docenten geven verklaringen voor de gevonden verban-
den, maar voegen geen factoren toe die van invloed zouden kunnen zijn op de uitkomsten 
van het onderzoek. In aanvulling op de gegevens uit het surveyonderzoek wordt duidelijk 
dat het ervaren van spanningen tussen de twee gemeten opvattingen over onderwijs voor 
een deel van de docenten geldt. Het is opvallend dat een sterke taakgerichtheid van het 
management gezien wordt als een aanleiding voor het ervaren van spanning, terwijl we in 
de multilevel analyses (zie § 6.7) concluderen dat de identificatie met de organisatie en het 
team juist toenemen als middenmanagers een taakgerichte sfeer rapporteren. 

Ook het in het surveyonderzoek gevonden patroon in de verschillende vormen van 
identificatie blijkt te gelden voor de docenten. Tijdens de gesprekken geven docenten 
‘verklaringen’ voor de resultaten en specificeren zij enkele uitkomsten. De omvang van de 
onderwijsinstelling en met name niet weten wat er binnen de onderwijsinstelling speelt, 



Beroepsonderwijs tussen Publiek en Privaat

136

zorgen bij docenten voor een geringe organisatiegerichte identificatie. Uit reacties op de 
uitkomsten van teamgerichte identificatie concluderen we dat docenten zich met name 
identificeren met de docenten met wie zij nauw contact hebben. Van een meer abstracte 
vorm van identificatie lijkt geen sprake te zijn. Tevens wordt duidelijk dat docenten ver-
schillende opvattingen hebben over het docentschap. Een aantal docenten ziet zichzelf  als 
degene die voor de klas staat, terwijl anderen zichzelf  typeren als begeleider. Ten aanzien 
van de uitkomsten uit de survey over het uitvoeren van algemene organisatorische taken 
blijkt op basis van de member check dat we de interpretatie enigszins moeten bijstellen 
omdat docenten het uitvoeren en de doorwerking van algemene organisatorische taken op 
de perceptie van het schoolklimaat niet uitsluitend positief  interpreteren.

In reactie op resultaten die uitwijzen dat er geen relatie is tussen het hebben van leserva- 
ring van de middenmanager en identificatie van docenten, wordt duidelijk dat het hebben 
van onderwijservaring wel een effect heeft op het vertrouwen dat docenten hebben in 
middenmanagers. Docenten beschrijven in principe meer vertrouwen te hebben in  
managers met onderwijservaring. Hiermee brengen docenten een ander effect van deze 
predictor in beeld. Met enige voorzichtigheid nemen we aan dat deze predictor toch van 
invloed is op de relatie tussen docenten en middenmanagers.

De reacties van docenten en met name de voorbeelden die zij geven verduidelijken de 
surveyresultaten ten aanzien van het gepercipieerde schoolklimaat. Opvallend is de span-
ning die blijkt uit de wens van docenten om ondersteuning te krijgen van het management 
op tal van terreinen aan de ene kant en te kunnen participeren in de besluitvorming aan 
de andere kant. Hieruit blijkt wederom de onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid tussen 
managers en docenten die docenten omschrijven.

7.4 Gesprekken met de middenmanagers
In deze paragraaf  rapporteren we reacties van middenmanagers op de surveyresultaten. 
Ook hier houden we een indeling per variabele aan. Dat betekent dat we starten met  
opvattingen over onderwijs, vervolgens dieper ingaan op de wijze waarop middenman-
agers examenrendementen interpreteren. Daarna rapporteren we de reacties van midden- 
managers op uitkomsten van het docentensurvey en tot slot gaan we in op ondernemend-
heid van de middenmanagers. We sluiten deze paragraaf  af  met een terugkoppeling op 
de drie leidende vragen en behandelen opvallende uitkomsten van de gesprekken. Verder 
merken we nog op dat alle middenmanagers die deelnamen aan de member check als 
docent gewerkt hebben. Een enkele respondent heeft tevens in het bedrijfsleven gewerkt.

7.4.1 Opvattingen over onderwijs binnen de onderwijsinstellingen 
Uit het surveyonderzoek blijkt dat er geen verband is tussen de sector waar midden- 
managers verantwoordelijk voor zijn en de doelen en opvattingen die de onderwijs- 
instelling volgens hen nastreeft. Dit geldt ook voor het geslacht van de middenmanagers 
en het hebben van onderwijservaring (zie bijlage II). Middenmanagers bevestigen tijdens 
de member check dat zij onderling nauwelijks van elkaar verschillen in de doelstellingen en 
opvattingen die zij binnen de onderwijsinstelling nastreven. Wel zeggen middenmanagers 
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‘cultuurverschillen’ te ervaren tussen de locaties en sectoren. Hiermee bekrachtigen de 
middenmanagers, zoals de docenten dat ook deden tijdens de member check, de gevonden 
afhankelijkheid in de dataset op het niveau van de sectoren en onderwijslocaties.

De verschillen tussen de middenmanagers komen volgens henzelf  tot uiting in de manier 
waarop zij managen. Hieruit blijkt dat middenmanagers minder met visieontwikke-
ling bezig zijn dan met de manier waarop zij moeten handelen. Ook in hun scholing en 
professionalisering zien we dit terug. Vooral scholing die gericht is op de situatie vinden 
middenmanagers relevant. Alle respondenten hebben sinds zij in het management werken 
cursussen gevolgd of  een volledige managementopleiding afgerond. ‘Het is iets wat je 
geleerd moet hebben’, stelt één van de middenmanagers. ‘Het is zaak dat je resultaatgericht 
bent, leiding kunt geven, verantwoordelijkheid neemt en je opstelt als coach’. Een andere 
manager verwoordt het als volgt: ‘Een goede manager beschikt over verschillende stijlen 
van managen zodat hij kan schakelen tussen verschillende stijlen en keer op keer op een 
adequate manier kan reageren’. Het beeld dat de middenmanagers schetsen over hun eigen 
professionalisering illustreert de trend van professionalisering van managers in het bve-
veld. (zie Karstanje, 2004; Min. OCW, 2007). Twee middenmanagers blijken managen niet 
als een vak te zien. Voor hen gaat het om leiderschap, het ontwikkelen en overbrengen van 
visie en het om kunnen gaan met veranderingen. Het toewerken naar van te voren vastge-
stelde doelen, zoals vaak voorkomt, past hier volgens hen niet bij.

Middenmanagers geven in aanvulling op de survey aan dat het hebben van onderwijs- 
ervaring wel van invloed is op de persoonlijke opvattingen van managers op onderwijs. 
Zij concluderen ook dat managers die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven met andere 
ogen naar het onderwijs kijken dan managers die zelf  voor de klas hebben gestaan. Een 
middenmanager legt dit op de volgende manier uit: ‘Iemand die uit het bedrijfsleven komt, 
is eerder geneigd om te denken dat het met een leerling die minder goed presteert niets 
zal worden in de praktijk, terwijl de cultuur binnen de school gericht is op het bieden van 
kansen en de ontwikkeling die deelnemers door maken. Er bestaat binnen de school een 
soort vertrouwen dat het wel goed zal komen met een leerling ook al kost dat soms veel 
tijd. Middenmanagers die afkomstig zijn uit het onderwijs, zijn meer vertrouwd met deze 
cultuur van kansen, tijd en ruimte bieden’. Op basis van het surveyonderzoek kunnen we 
hier geen uitspraak over doen. Wel is opvallend dat verondersteld wordt dat de cultuur 
binnen onderwijsinstellingen vooral aansluit bij de eerder beschreven mensgerichte opvat-
ting over onderwijs (§4.3 en 4.4) terwijl aan managers die afkomstig zijn uit het bedrijfs-
leven de meer op prestatiegerichte visie (de taakgerichte opvatting) toegeschreven wordt.

De multilevel regressie analyses tonen dat het hebben van leservaring van midden- 
managers geen effect heeft op de identificatie die docenten ervaren (§ 6.7). De midden- 
managers beschrijven echter verschillende scenario’s waaruit blijkt dat het al dan niet 
hebben van onderwijservaring van de manager wel van invloed is op de relatie tussen 
middenmanagers en docenten. Het hebben van onderwijservaring kan volgens de midden-
managers een ‘pluspunt’ zijn in relatie tot docenten omdat docenten dan het idee hebben 
dat de middenmanager weet waar hij het over heeft en aanvoelt wat er bij de docenten 
leeft. ‘Voor de geloofwaardigheid van de manager en de acceptatie van de docenten is het 
van belang dat je weet hoe het is om docent te zijn’. Deze voorbeelden illustreren dat het 
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hebben van onderwijservaring van invloed kan zijn op relatie tussen middenmanagers en 
docenten maar geen garantie is voor een het contact met docenten. Bovendien kunnen de 
wensen van docenten per team en sector verschillen. ‘Sommige teams hebben voorkeur 
voor een oud-docent, terwijl andere teams liever een manager hebben die uit het bedrijfs- 
leven afkomstig is’. Deze reacties maken duidelijk dat er mogelijkerwijs wel een verband 
is tussen het hebben van leservaring als middenmanagers en het contact met docenten, 
hoewel dit sectoraal kan verschillen.

7.4.2 Examenrendement als kwaliteitsindicator
Uit het surveyonderzoek blijkt dat middenmanagers examenrendementen in redelijke mate 
beschouwen als indicator van de kwaliteit van onderwijs (§ 6.6). Tijdens de member check 
leggen middenmanagers uit dat onvolledigheid de oorzaak is van deze uitkomst. Het  
examenrendement alleen zegt onvoldoende over de kwaliteit van onderwijs en kan boven-
dien een vertekend beeld geven. Deze vertekening ontstaat doordat de kwaliteit van de 
instroom en de uitval van deelnemers niets zeggen over de kwaliteit maar wel de rende-
mentscijfers wel beïnvloeden. Om zicht te krijgen op de kwaliteit voeren ROC’s zelf  deel-
nemer-tevredenheidsonderzoek uit. Een tweede manier om zicht te krijgen op de gelever-
de kwaliteit is raadpleging binnen het beroepsveld. Het spreken met werknemers binnen 
bedrijven en organisaties waar deelnemers na afronding van de opleiding terecht komen is 
hier een voorbeeld van. Om zicht te krijgen op de opleidingskwaliteit en de eisen waaraan 
opleidingen moeten voldoen, maken middenmanagers van deze methoden gebruik. Een 
andere vorm van kwaliteit die middenmanagers relevant vinden, is de mate waarin de  
onderwijsinstelling kansen biedt aan deelnemers en toegankelijk is voor deelnemers. 

7.4.3 Ondernemendheid
Uit de PCA in het surveyonderzoek komen twee typen ondernemerschap naar voren  
(§ 6.6.2), namelijk een vorm van ondernemendheid die gebaseerd is op innovatie en durf  
en een maatschappelijk doelgerichte vorm van ondernemerschap. Ook blijkt dat de inno-
vatieve durvende ondernemende stijl nauwelijks voorkomt in combinatie met een sterkere 
mensgerichte opvatting over onderwijs. Voor de maatschappelijke doelgerichte vorm van 
ondernemen geldt dit niet (zie bijlage V). Middenmanagers beamen tijdens de member 
check dat de innovatieve durvende ondernemende stijl niet goed samen kan gaan met 
mensgerichte opvattingen over onderwijs. Een enkele middenmanager denkt hier anders 
over. Echter het combineren van maatschappelijk doelgericht ondernemerschap levert 
volgens de middenmanagers geen spanningen op en conflicteert ook niet met het onder- 
wijs. Deze manier van ondernemen beschrijven de middenmanagers als het hebben van 
een open blik, het zien van trends en niches in de markt, het in de gaten houden van het 
veld en weten wat klanten belangrijk vinden in de dagelijkse beroepspraktijk. Een midden-
manager omschrijft het als volgt: ‘Door op zo’n manier ondernemend bezig te zijn, is het 
juist mogelijk om specifiek op de deelnemers gericht onderwijs te bieden en hen iets extra’s 
mee te geven’. Uit de reacties van middenmanagers blijkt dat zij zich niet zozeer op basis 
van ideologische als wel op praktische overwegingen baseren. De ruimte en autonomie 
die middenmanagers hebben om te handelen lijkt hierop het meest van invloed. Vooral 
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de kaders die de gecentraliseerde ondersteunende diensten in de onderwijsinstellingen 
hanteren, zijn van belang. ‘Soms lijken de regels strenger te zijn dan toen ze door het mini-
sterie werden opgesteld’. Uit deze opmerkingen constateren we dat middenmanagers de 
kaders ervaren als een inperking van hun autonomie. Dit geldt niet voor elk ROC en houdt 
verband met de mate van professionaliteit van medewerkers van de stafbureaus en de 
ondersteunende diensten. In sommige ROC’s werken oud-docenten in de stafbureaus. Zij 
missen volgens middenmanagers flexibiliteit en handelen reactief  in plaats van proactief.

Uit het surveyonderzoek blijkt dat middenmanagers van docenten een innovatieve houding 
verwachten. De middenmanagers bevestigen dit en verduidelijken wat zij hieronder ver- 
staan. Middenmanagers verwachten dat docenten de deelnemers centraal stellen en onder- 
nemend zijn. Eén van de middenmanagers omschrijft dit als volgt: ‘Als een docent gericht 
is op de deelnemer dan maakt hij de opleiding aantrekkelijk voor de deelnemer en is hij 
heel klantgericht bezig’. Opvallend in deze reactie is de gerichtheid op wensen van klanten 
en aantrekkelijkheid van de opleiding zonder verbinding te leggen met de kwaliteit van 
onderwijs, de kennis en kunde van de docent. Een aantal middenmanagers beschrijft 
aanvullend dat het niveau waarop docenten lesgeven van invloed is op de mate waarin 
docenten zich innovatief  tonen. Docenten die onderwijs geven op de lagere onderwijs-
niveaus hebben vaker te maken met ingewikkelde problematiek en tonen zich innovatiever 
en ondernemender in het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.

7.4.4 Reacties van middenmanagers op docentenperceptie van het 
schoolklimaat 
Tijdens het surveyonderzoek hebben we docenten bevraagd over de ondersteuning die zij 
ervaren van managers en de mate waarin docenten ervaren te kunnen participeren in de 
besluitvorming. De uitkomsten laten zien dat de docenten zich in enige mate ondersteund 
voelen door het management en enigszins het idee hebben te kunnen participeren in de 
besluitvorming. Deze resultaten hebben we aan middenmanagers voorgelegd. De midden-
managers vergelijken docenten met andere beroepsgroepen. Zij stellen dat docenten, in 
vergelijking met werknemers in het bedrijfsleven, de verantwoordelijkheid voor hun eigen 
professionele ontwikkeling vrij gemakkelijk afschuiven naar het management. Vanuit die 
gedachte constateren zij dat de bedrijfsmatige cultuur in onderwijsinstellingen nog moet 
groeien. Ook refereren middenmanagers aan beroepssectoren waarbinnen professionals 
nauwer met elkaar samenwerken, elkaar scherp houden, stimuleren en beoordelen. Over 
de professionalisering van docenten merkt een middenmanager op: ‘Als docenten hun 
eigen standaarden mogen bepalen en zorgen dat zij op hun vakgebied bij zijn, dan stelt dat 
niets voor’. In het verlengde hiervan stelt een middenmanager: ‘Om een professionele  
instelling te hebben, is het van belang dat docenten leren dat zij niet alleen zijn, maar 
binnen een team moeten functioneren’. Middenmanagers vinden het opvallend dat zij wis-
selende ervaringen hebben met teams en de mate waarin de teams als een team opereren 
en initiatieven ontplooien. ‘Sommige docententeams zijn niet vooruit te branden, terwijl 
andere teams me overstelpen met vragen’, zo stelde een middenmanager. Maar een verkla-
ring voor de verschillen tussen de docententeams hebben de middenmanagers niet.
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Uit het surveyonderzoek blijkt dat docenten enigszins tevreden zijn over de mate waarin 
zij kunnen participeren in de besluitvorming (§ 6.3). De middenmanagers geven tijdens 
de member check enkele voorbeelden van de mogelijkheden die docenten hiertoe hebben 
en onderschrijven het belang van docentenparticipatie bij de besluitvorming. In de meeste 
gevallen krijgen de docenten de mogelijkheid mee te beslissen over het zogenoemde klein 
beleid. Docenten worden dan betrokken bij de vertaling van de algemene visie en richtlij-
nen naar de eigen afdeling om een afdelingsplan op te stellen. Middenmanagers zeggen 
rekening te houden met het feit dat er in elk team wel een docent werkzaam is die volgens 
de middenmanagers participeert in de besluitvorming.

7.4.5 Conclusies op basis van de gesprekken met de middenmanagers
Terugkomend op de drie leidende vragen uit de member check vatten we de belangrijkste 
uitkomsten uit de gesprekken met middenmanagers variabelegewijs samen.

Middenmanagers bevestigen dat zij onderling nauwelijks verschillen in hun visie op 
onderwijs en de opvattingen die zij hebben over de doelstellingen die de onderwijsinstel-
ling nastreeft. ‘Cultuurverschillen’ nemen de middenmanagers wel waar op het niveau van 
de sectoren en locaties, het niveau waarop we in deze studie afhankelijkheid in de dataset 
vaststelden. Middenmanagers merken op met name in hun handelen te verschillen. Uit de  
reacties van middenmanagers blijkt ook dat zij met name gericht zijn op management-
stijlen en de dagelijkse praktijk van het managen. Zij lijken zich in mindere mate bezig te 
houden met visieontwikkeling. Dit is opmerkelijk als we kijken naar literatuur over school-
leiderschap (Hallinger en Heck, 2002) en maatschappelijk ondernemerschap (zie Morris, 
Coombes & Schindehutte, 2007; Sullivan Mort, Weerawarda & Carnegie, 2003) waaruit, 
juist het belang van visie blijkt.

Het gegeven dat middenmanagers het examenrendement in een redelijke mate beschou-
wen als een geringe kwaliteitsindicator wordt door middenmanagers nader toegelicht. Uit 
hun onderbouwing van de resultaten uit de survey blijkt dat middenmanagers kwaliteit 
breder interpreteren en examenrendementen als onvolledige indicatoren beschouwen. 
In aanvulling hierop vertellen middenmanagers voor hun eigen oordeelsvorming tevens 
gebruik te maken van andere indicatoren zoals een tevredenheidsonderzoek.

Duidelijk wordt tijdens de member check dat de meeste middenmanagers onderkennen 
dat de innovatieve durvende manier van ondernemen niet goed valt te combineren met 
mensgerichte opvattingen over onderwijs. De argumentaties van de middenmanagers 
laten echter zien dat zij hun oordeel met name baseren op praktische ervaringen en onze 
vraag niet interpreteren als een ideologische vraag. De in het surveyonderzoek geconsta-
teerde verwachting dat docenten een innovatieve houding hebben blijkt te gelden. Uit 
de toelichting die middenmanagers geven, wordt duidelijk dat zij hieronder verstaan dat 
docenten sterk deelnemergericht zijn. Op basis van ervaring hebben middenmanagers het 
idee dat docenten die frequenter met complexe problemen te maken hebben, en zodoende 
gewend zijn aangesproken te worden op hun expertise, innovatiever zijn. Helaas is het niet 
mogelijk om met de in het surveyonderzoek verzamelde gegevens het door midden- 
managers veronderstelde verband te toetsen.
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Tot slot blijkt uit de reacties van middenmanagers op de uitkomsten uit de docenten- 
vragenlijst dat middenmanagers een ander perspectief  hebben op de professionalisering 
van docenten en de participatie van docenten in de besluitvorming. Op basis van verge-
lijkingen met andere beroepssectoren illustreren middenmanagers hun twijfel over de 
mate waarin docenten hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen professionele 
ontwikkeling. Op basis van de member check bij docenten en deze reacties van midden-
managers concluderen we, zij het met enige voorzichtigheid, dat de verwachtingen van 
docenten en middenmanagers wat betreft ondersteuning en zelfstandigheid van docenten 
over en weer uiteenlopen en dat beide partijen hier niet tevreden over zijn. 

7.5 De niet-bekostigde onderwijsinstellingen
Ook binnen een niet-bekostigde onderwijsinstelling hebben we de uitkomsten van het 
surveyonderzoek besproken. De opzet van de gesprekken was gelijk aan de opzet van de 
gesprekken in de bekostigde onderwijsinstellingen. Aan de hand van de presentatie van de 
onderzoeksresultaten uit het surveyonderzoek zijn we in gesprek gegaan over de uitkom-
sten en de betekenis van de uitkomsten uit het surveyonderzoek. Omdat niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen in de organisatie en in de omvang van het onderwijsaanbod sterk 
van elkaar kunnen verschillen, hebben we contact opgenomen met de belangenvereniging 
voor niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Zodoende hebben we ook een niet schoolge-
bonden reactie op de uitkomsten van het surveyonderzoek weten te krijgen ter validatie 
van de tijdens de member check bij de niet-bekostigde onderwijsinstelling verkregen 
reacties. Vragend naar factoren die van invloed zijn op het organisatiegedrag van docenten 
en middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen werd vaak verwezen naar 
verschillen in de organisatie ten opzichte van de bekostigde onderwijsinstellingen. In deze 
paragraaf  doen we verslag van de gesprekken met respondenten uit de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen. We doen dit op dezelfde wijze als in voorgaande twee paragrafen 
waarin we rapporteerden over docenten en middenmanagers in de bekostigde onderwijs-
instellingen. 

7.5.1 Opvattingen over onderwijs
Uit het surveyonderzoek blijkt dat docenten in de niet-bekostigde erkende onderwijs- 
instellingen hoger scoren op taakgerichte opvattingen (§ 6.4). Dit betekent dat de do-
centen sterker gericht zijn op de concrete prestaties van deelnemers, afronding van hun 
opleiding en planmatig doceren. De managers uit de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
hebben de indruk dat hun docenten sterk op prestaties van de deelnemers zijn gericht. Zij 
verklaren de taakgerichtheid als gevolg van de directe verantwoordelijkheid die docenten 
hebben voor de deelnemers. Docenten onderhouden minder contact met de onderwijsin-
stelling, zodat het onderwijs meer op zichzelf  staat en de directe verantwoordelijkheid van 
de docent is. 
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7.5.2 Identificatie
Het surveyonderzoek toont dat de verschillen tussen de vier vormen van identificatie 
bij docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen klein zijn. De scores op de vier 
vormen van identificatie laten hetzelfde patroon zien als bij de docenten in de bekostigde 
onderwijsinstellingen. Dit patroon waarin docenten zich het sterkst identificeren met hun 
beroep en het minst sterk met hun carrière, is volgens de respondenten van toepassing op 
docenten in de onderwijsinstelling. De respondenten hebben de ervaring dat docenten zich 
het sterkst identificeren met hun beroep. Over de docenten merken zij op dat het vaak 
‘vakidioten’ zijn die het leuk vinden om hun kennis over te dragen op hun vakgebied. In 
vergelijking met de docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen zien we hier een ver-
schil. De docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen leggen het zwaartepunt bij het 
begeleiden en onderwijzen terwijl de docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
met name plezier beleven aan het overdragen van kennis op hun vakgebied.

De organisatiegerichte identificatie van docenten lijkt met name gebaseerd te zijn op de 
communicatie tussen docenten en de organisatie in plaats van op dagelijkse aanwezigheid, 
zoals dat in bekostigde onderwijsinstellingen het geval is. Als gevolg van een wederzijdse 
afhankelijkheid van docenten en managers in de niet-bekostigde onderwijsinstelling is 
het van belang om heldere afspraken te maken. Ook wordt de communicatie tussen de 
docenten en de managers door één van de respondenten als hoffelijk getypeerd. Omdat de 
onderwijsinstelling afhankelijk is van de kwaliteit van de docenten, is het vanzelfsprekend 
dat met docenten op een prettige manier omgegaan moet worden. ‘Als een docent het niet 
naar zijn zin heeft, dan tekent hij geen nieuw contract’. En omgekeerd geldt hetzelfde; 
als de onderwijsinstelling niet tevreden is over de door de docent geleverde prestaties dan 
wordt het contract ook niet verlengd. Hierdoor verlopen de interacties tussen docenten en 
de managers anders. Ook speelt vrijwilligheid en het ervaren van autonomie hierbij een  
belangrijke rol. De docenten zijn niet fulltime in dienst en hebben vaak ook nog een 
andere baan in of  buiten het onderwijs. Zij kiezen er bewust voor om ook nog als docent 
aan de slag te gaan en tekenen voor het uitvoeren van bepaalde taken. Dit maakt dat zij 
op een andere manier naar de onderwijsinstelling kijken. Zo lang het de docenten bevalt 
blijven zij en zodra dit niet meer het geval is, stoppen zij ermee.

Ook de teamgerichte identificatie van docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen lijkt anders tot stand te komen dan bij docenten in de bekostigde onderwijsinstel-
lingen. Identificatie met het team ontstaat doordat docenten elkaar spreken en e-mailen 
als zij samenwerken om onderwijsmateriaal te ontwikkelen. Het contact dat zij hebben, is 
gebaseerd op inhoudelijke kennis en de gezamenlijke verantwoordelijkheid die zij hebben 
voor het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Zowel in de vorm als in de inhoud van de 
communicatie zien we hier een verschil tussen de bekostigde en de niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen. 



Member check

143

7.5.3 Het uitvoeren van algemene organisatorische taken
Uit de gegevens in het surveyonderzoek blijkt dat 80% van de docenten in de niet- 
bekostigde onderwijsinstellingen minder dan 5 uur per week aan algemeen organisato-
rische taken besteedt. De respondenten beschrijven dat docenten in niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen over het algemeen weinig tijd besteden aan organisatorische taken. 
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt meestal volledig bij de organisatie. Daarmee is de 
scheiding tussen het uitvoeren van organisatorische taken en het verzorgen van onderwijs 
behoorlijk strikt in de meeste niet-bekostigde onderwijsinstellingen.

7.5.4 Schoolklimaat
Uit de uitgevoerde multilevel regressie analyses (§ 6.4) blijkt dat de docenten in de niet- 
bekostigde onderwijsinstellingen positiever zijn over het schoolklimaat dan hun collega- 
docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen. Dit betekent dat de docenten in de niet-
bekostigde onderwijsinstellingen positiever oordelen over de onderlinge betrokkenheid 
van docenten, positiever zijn over de ondersteuning van het management en positiever zijn 
over de mate waarin zij betrokken worden bij de besluitvorming.

Uit de reactie van de respondenten op de gegevens blijkt dat zij deze gegevens van toe-
passing achten op de situatie in de onderwijsinstelling. Het positieve beeld dat docenten 
hebben over het klimaat in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen heeft volgens de 
respondenten te maken van de positie van de docenten, het werken op contractbasis en de 
vrijheid en verantwoordelijkheden die docenten hebben in hun onderwijs. De participatie 
van docenten is in tegenstelling tot in de bekostigde onderwijsinstellingen (zie Bogler & 
Somech, 2004; Marks & Louis, 1999) nauwelijks een thema voor het management in de 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen. De structuur in de niet-bekostigde onderwijsinstel- 
lingen is hiërarchischer en er is een duidelijke afbakening van de thema’s waarover docen-
ten zeggenschap hebben. Docenten krijgen veel ruimte en hebben zeggenschap over de 
onderwijsinhoud en de ontwikkeling van lesmaterialen. Echter, over de organisatie en de 
gang van zaken binnen de onderwijsinstellingen hebben de docenten weinig tot niets te 
zeggen. Omdat binnen de niet-bekostigde onderwijsinstellingen ook meer freelancers 
werken ligt participatie van docenten in de besluitvorming ook anders. Soms worden  
docenten wel geraadpleegd op basis van hun expertise, maar de beslissingen worden 
bovenin de organisatie genomen. ‘We gaan niet met z’n allen in een groep zitten om te 
horen wat de docenten vinden’.
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7.5.5 Opvattingen over onderwijs
Op de variabele examengerichtheid als kwaliteitsindicator scoren de managers uit de niet-
bekostigde onderwijsinstellingen significant hoger dan de managers die werken binnen een 
bekostigde onderwijsinstelling (§ 6.6.1). Uit de reacties blijkt dat het zichtbaar presteren, 
dus het behalen van goede rendementen, als belangrijk ervaren wordt door de respon- 
denten. De onderliggende reden hiervoor is dat klanten op basis van zichtbare prestaties  
vertrouwen hebben in de onderwijsinstelling. Voor de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen is het daarom van belang om deze manier prestaties neer te kunnen zetten. Maar 
ook voor de niet-bekostigde onderwijsinstellingen blijkt het focussen op het examenren-
dement te eenzijdig. Het bieden van totale studievrijheid, zodat deelnemers op hun eigen 
tempo kunnen studeren, past niet bij het meten van het examenrendement. Een midden-
manager stelt het als volgt: ‘Het KCE drukt een kwaliteitstempel op de organisatie maar 
dat stempel past niet bij de hele organisatie’. 

Ook voeren de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zelf  tevredenheidsonderzoeken uit. 
In het onderzoek zijn vragen opgenomen over de omgang met deelnemers en de criteria 
voor onderwijs die vanuit de organisatie beschouwd worden als kwaliteitsindicatoren voor 
het niet-bekostigde onderwijs. Ook hierbij wordt met streefcijfers op alle vormen van  
tevredenheid gewerkt. Voor de onderwijsinstelling zijn het eigen onderzoek en de rende-
menten de belangrijkste indicatoren voor kwaliteit.

Uit het surveyonderzoek blijkt dat middenmanagers in de sectoren niet van elkaar  
verschillen in de onderwijsdoelstellingen die zij rapporteren na te streven. De responden-
ten hebben juist het idee dat doelen wel verschillen op basis van de sectoren. In aanvulling 
hierop wordt, net als in de bekostigde onderwijsinstellingen, gerapporteerd dat de opvat- 
tingen die de middenmanagers hebben onderling wel verschillen en dat middenmanagers 
en coördinatoren hier bewust op uitgekozen worden. Interesse in en affiniteit met het 
vakgebied spelen in de keuze voor managers en projectleiders een beslissende rol.  
Affiniteit met het vakgebied is volgens de respondenten van belang in het contact dat zij 
hebben met docenten en voor het verwerven van autoriteit ten opzichte van de docenten. 
Het is opvallend dat de autoriteit die de managers en de projectleiders krijgen in de niet-
bekostigde onderwijsinstelling gerelateerd lijkt te zijn aan affiniteit met het vakgebied. 
Binnen de bekostigde onderwijsinstellingen is het hebben van ervaring als docent vooral 
heel relevant.

7.5.6 Ondernemendheid
Uit het surveyonderzoek blijkt dat middenmanagers in de niet-bekostigde onderwijs- 
instelling in vergelijking met middenmanagers in de bekostigde onderwijsinstellingen, 
hoger scoren op durvend innovatief  ondernemerschap (§ 6.6.2). Dit betekent dat midden-
managers in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zich in sterkere mate bewust zijn van 
hun concurrenten, innovatiever en minder risicomijdend zijn. Uit de reactie van de respon-
denten blijkt dat deze gegevens inderdaad van toepassing zijn op de middenmanagers in 
de niet-bekostigde onderwijsinstelling. Met name het concurrentiebewustzijn en besef  van 
de krachten en zwakten van de aanbieders in de omgeving zijn volgens de respondenten 
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sterk ontwikkeld. Alle instellingen, zowel bekostigde als de niet-bekostigde onderwijsinstel-
lingen, die dezelfde opleidingen aanbieden worden gezien als concurrenten. Ook blijkt dat 
bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen soms juist kiezen voor samenwerking 
om elkaar niet kapot te concurreren. ‘Wij merken dat we elkaar kunnen versterken, dus 
zoeken we contact met ROC´s. Zij kunnen leren van onze klantgerichtheid en wij kunnen 
leren van hun vakkennis en gebruik maken van hun plek in de regionale markt’.

Het surveyonderzoek laat zien dat vrijwel alle middenmanagers in de bekostigde en 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen van docenten een innovatieve houding verwachten. 
De respondenten leggen uit dat zij het belangrijk vinden dat docenten een innovatieve 
houding hebben. Uit de ze toelichting wordt duidelijk dat deze verwachting geen vrij- 
blijvend karakter heeft. Van docenten wordt verwacht dat zij zich nieuwe didactische 
vormen eigen maken en deze ook toepassen in het onderwijs. Innovatief  zijn relateren de 
respondenten aan de onderwijsvormen die docenten toepassen en het onderwijs dat zij 
ontwikkelen.

7.5.7 Stakeholders
Uit het surveyonderzoek komt naar voren dat middenmanagers contact onderhouden over 
de kwaliteit van de opleiding met zowel belanghebbende partijen die zich van oudsher 
in de omgeving van de onderwijsinstelling bevinden als met nieuwe stakeholders in de 
omgeving. Uit de reactie van de respondenten blijkt dat deze resultaten van toepassing 
zijn op hun onderwijsinstelling. Eén van de managers stelt een top drie van de meest 
belangrijke stakeholders samen. Op de eerste plaats staan de klanten, op de tweede plaats 
komt de arbeidsmarkt en op de derde plaatst staat het ministerie van OCW en met de aan 
het ministerie verbonden organisaties. Het contact met het ministerie blijkt voor hen een 
logische consequentie van opname in het CREBO-register. Over de logica en hoeveelheid 
van de regelgeving is de middenmanager echter minder positief. ‘De regulering en het 
aantal controles dat daaruit voortkomt is enorm, eigenlijk ondoenlijk’.

7.5.8 Conclusies over de docenten en middenmanagers in de niet- 
bekostigde onderwijsinstellingen
Wanneer we terugkomen op de leidende vragen kunnen we de uitkomsten van de ge-
sprekken in de als volgt samenvatten: 
 
De taakgerichte houding van docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen wordt 
tijdens de member check verklaard aan de hand van de directe verantwoordelijkheid die 
docenten hebben voor het onderwijs. Aanvullend blijkt dat de taken en verantwoordelijk- 
heden die docenten hebben duidelijk zijn omschreven. Ook staat het onderwijs op zichzelf  
zodat docenten ruimte hebben om naar eigen inzicht de onderwijstaak uit te voeren. 
voeren. 
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De teamgerichte identificatie die docenten ervaren is aanzienlijk hoewel docenten hun col-
lega’s niet vaak treffen. Opmerkelijk is ook dat het contact tussen docenten overwegend 
op onderwijsinhoud gebaseerd is, zoals tijdens de samenwerking voor de ontwikkeling van 
een onderwijsprogramma. De identificatie met het beroep lijkt met name gebaseerd te zijn 
op liefde voor het vak dat de docenten doceren. 

Tot slot blijkt ten aanzien van de perceptie van het schoolklimaat dat docenten in mindere 
mate participeren in de besluitvorming. Ook krijgen we de indruk dat de participatie van 
docenten helemaal geen issue is binnen de onderwijsinstelling. Het gegeven dat veel 
docenten op freelance basis werken draagt hier ook aan bij. Ook zorgt het werken met 
contracten dat docenten en middenmanagers voelen dat zij afhankelijk van elkaar zijn. 
Voor docenten lijkt dit te zorgen voor een prestatieprikkel en van het management vraagt 
dit dat zij zich zorgen dat het contact goed verloopt. 

Voor de middenmanagers geldt dat zij sterk gericht zijn op prestaties en resultaten. Dit 
is in overeenstemming met de survey. Binnen de niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
ervaren middenmanagers een spanning tussen het aantoonbaar presteren zodat deelnemers 
vertrouwen hebben in de onderwijsinstelling en het bieden van totale studievrijheid. Het 
uitsluitend focussen op examenrendementen is daarom te eenzijdig volgens de midden-
managers.

In tegenstelling tot de uitkomsten van het surveyonderzoek, zeggen middenmanagers wel 
sectorale verschillen waar te nemen in de opvattingen en doelstelling van middenmanagers. 
Ook blijkt er binnen de onderwijsinstelling in de keuze voor middenmanagers en coördi-
natoren veel waarde gehecht te worden aan affiniteit met het vakgebied en de branche.

In overeenstemming met het surveyonderzoek blijkt dat middenmanagers een innovatieve  
durvende manier van ondernemen hebben. Ook van docenten wordt een innovatieve 
houding verwacht en in een aantal opzichten ook geëist. De middenmanagers bevestigen 
dat zij actief  bezig zijn om op de hoogte te blijven van hetgeen hun concurrenten doen. 
Opvallend is dat er soms juist contact gelegd wordt met concurrenten om samen te 
werken.

Tot slot blijkt dat middenmanagers het vanzelfsprekend vinden om zowel met oude als de 
voor hen nieuwe stakeholders contact te onderhouden. Maar over de mate van regulering 
die voortkomt uit de CREBO-registratie zijn middenmanagers minder positief.
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7.6 Conclusie
Door de resultaten uit het surveyonderzoek voor te leggen aan docenten en midden- 
managers, verwachtten we eventuele niet voorziene verklarende mechanismen of  condi-
ties op te kunnen sporen, waarmee we de interne validiteit van onze bevindingen zouden 
kunnen versterken. Tijdens de member check zijn we nagegaan of  in het surveyonder-
zoek gevonden waarden op de verschillende variabelen en de gevonden verbanden van 
toepassing zijn op de situatie in de onderwijsinstelling waar de respondenten werkzaam 
zijn. Indien dit niet het geval was hebben we de respondenten gevraagd welke processen 
ertoe leiden dat de situatie anders is. Vervolgens hebben we de respondenten gevraagd 
aan te geven of  er variabelen zijn die niet in het onderzoek opgenomen waren die wel van 
invloed zijn op de gevonden verbanden. Tijdens de member check hebben docenten en 
middenmanagers bij het voorleggen van de resultaten wel één of  meerdere afwijkingen of  
verbijzonderingen op de aan hen gepresenteerde uitkomsten weten te noemen. In de voor-
gaande paragrafen staan de reacties, verklaringen, verbijzonderingen en toelichtingen van 
de respondenten beschreven. Een afwijking of  verbijzondering van één van de docenten 
of  van de middenmanagers hoeft echter niet te leiden tot een aanpassing of  bijstelling van 
de conclusies uit het surveyonderzoek. We brengen op basis van de member check twee 
nuanceringen aan in de uitkomsten van het surveyonderzoek:

Een eerste bijstelling betreft de positieve interpretatie van de gevonden verbanden tussen 
het uitvoeren van algemene organisatorische taken, een sterkere identificatie van docenten 
en een meer positieve perceptie van het schoolklimaat. Uit de member check blijkt dat we 
deze positieve samenhang enigszins moeten nuanceren. Hoewel docenten die algemene 
organisatorische taken uitvoeren gezien worden als ‘lijm’ voor de organisatie, bleek dat 
het uitvoeren van algemene organisatorische taken ook een ‘vlucht’ kan zijn en kan leiden 
tot een negatievere kijk op de organisatie. Dit uitgangspunt roept de vraag op in hoeverre 
het wenselijk is om docenten in verdergaande mate te betrekken bij secundaire processen 
binnen de onderwijsinstelling.

Een tweede bijstelling op basis van de member check betreft de onderwijservaringen van 
middenmanagers. Uit het surveyonderzoek blijkt dat het hebben van onderwijservaring als 
middenmanager niet van invloed is op de identificatie die docenten ervaren en hun percep-
tie van het schoolklimaat. Desondanks wijzen zowel docenten als middenmanagers op de 
invloed die het hebben van onderwijservaring als middenmanager heeft op het onderlinge 
contact en vertrouwen tussen docenten en middenmanagers. Vanwege de opmerkingen 
van docenten en middenmanagers, stellen we onze conclusie bij en gaan we er vanuit dat 
het contact tussen docenten en middenmanagers met onderwijservaring anders verloopt 
dan tussen docenten en middenmanagers die niet afkomstig zijn uit het onderwijs.

Tot slot van dit hoofdstuk bezien we de uitkomsten van de gesprekken in het licht van de 
onafhankelijke variabele. We vergelijken de opbrengsten met respondenten uit de bekos-
tigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen en gaan na welke rol de onafhankelijke 
variabele speelt in geconstateerde verschillen en overeenkomsten tussen de beide type 
instellingen.
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Uit de member check wordt duidelijk dat de taken die docenten uitvoeren en de ruimte die 
zij hiervoor hebben in beide type onderwijsinstellingen van elkaar verschillen. Docenten 
in de bekostigde onderwijsinstellingen hebben vaker een breder takenpakket waardoor de 
scheiding tussen het primaire proces en het secundaire proces minder strikt is dan in de 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Ook blijkt dat docenten in de bekostigde onderwijs-
instellingen soms niet weten of  niet kunnen inschatten wanneer van hen verwacht wordt 
dat zijzelf  beslissingen nemen, dat zij overleggen met het management of  samenwerken 
met collega’s. In de niet-bekostigde onderwijsinstellingen lijkt dit helderder te zijn voor 
docenten. Ook hebben deze docenten ondanks een sterkere hiërarchische structuur meer 
professionele ruimte en werken zij regelmatig samen met collega-docenten aan de ont- 
wikkeling van onderwijs. Over de meer organisatorische zaken hebben de docenten in 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen echter nauwelijks zeggenschap. Opvallend is ook 
dat docenten in de bekostigde onderwijsinstellingen zichzelf  typeren als begeleiders en 
inspirators terwijl docenten in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen door hun managers 
getypeerd worden als liefhebbers van hun vak die hun vakkennis graag overdragen.

In het contact tussen middenmanagers en docenten wordt ook een aantal verschillen 
duidelijk tussen de beide typen onderwijsinstellingen. Het werken met contracten zoals dat 
in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen gebeurt lijkt van invloed te zijn op de manier 
waarop het contact tussen docenten en de managers verloopt. Zo concluderen we dat 
docenten en middenmanagers een wederzijdse afhankelijkheid ervaren die positief  lijkt uit 
te werken op het onderlinge contact. 

Wanneer we de middenmanagers vergelijken aan de hand van de onafhankelijke variabele 
dan valt op dat de sectorale verschillen in niet-bekostigde onderwijsinstellingen sterker 
lijken te zijn dan in de bekostigde onderwijsinstellingen. Op basis van deze uitspraak 
verwachten we dan ook dat de docenten en middenmanagers in de niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen mogelijkerwijs meer autonoom opereren of  sterker in de branche veran-
kerd zijn dan de docenten en middenmanagers in de bekostigde onderwijsinstellingen. De 
middenmanagers in de bekostigde onderwijsinstellingen zeggen met name in hun handelen 
te verschillen en dat dit in mindere mate geldt voor de opvattingen die zij hebben en de 
doelen die zij nastreven. Ook in de ruimte die ervaren wordt om ondernemend te zijn ver-
schillen de middenmanagers. Middenmanagers in de bekostigde onderwijsinstellingen zijn, 
als gevolg van binnen de onderwijsinstelling opgestelde kaders, in staat minder te onderne-
men dan zij zouden willen. 


