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Samenvatting
Als gevolg van ingrijpende onderwijshervormingen zijn de grenzen tussen de publieke 
(bekostigde) en private (niet-bekostigde) aanbieders van middelbaar beroepsonderwijs 
vervaagd. Dit heeft ertoe geleid dat de beide typen onderwijsinstellingen tegenwoordig 
geconfronteerd worden met overheidsregulering en quasi-markt mechanismen. Tegen deze 
achtergrond wordt in deze studie een vergelijking gemaakt tussen docenten en midden-
managers in bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Het accent ligt daarbij 
op de institutionele context van de onderwijsinstellingen en het effect van de context op 
het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers. De centrale vraag in deze studie 
is: ‘In welke mate varieert het organisatiegedrag van middenmanagers en docenten naar de institutionele 
context van de onderwijsinstelling?’ 

Om deze vraag te beantwoorden zijn de wortels van hybriditeit in het middelbaar beroeps-
onderwijs geanalyseerd vanuit een historisch en bestuurlijk perspectief. Vervolgens is een 
meer theoretische en empirische benadering gekozen. 

Historisch perspectief

De historische terugblik laat verschillende fasen zien van overheidsbemoeienis met bekos-
tigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs. Bovendien illus-
treert de historische analyse dat gebeurtenissen in het verleden, zoals de afschaffing van de 
gilden in 1798, de late opname van het beroepsonderwijs in de onderwijswetgeving in 1919 
en de Wet op het voortgezet onderwijs (1968) nog steeds van invloed zijn op het huidige 
onderwijsbeleid. Ook laat het historische overzicht zien dat overheidsbemoeienis met het 
private (niet-bekostigde) onderwijs relatief  jong is. In 1946 werd door de overheid besloten 
geen inspecties binnen het private (niet-bekostigde) onderwijs uit te voeren. Vanaf  dat 
moment organiseerden de private aanbieders van onderwijs een eigen vorm van toezicht 
en opereerden deze scholen tamelijk autonoom. In 1973 trad de eerste wet inwerking, die 
voorzag in inspectie van het niet-bekostigde (afstands)onderwijs. Ongeveer een decennium 
later werd deze wet verder uitgebreid en omvatte de wet ook overige vormen van niet-be-
kostigd  onderwijs. Dit was de Wet erkende opleidingen. In 1996 werd met de inwerking-
treding van de Wet educatie en beroepsonderwijs het onderscheid tussen de bekostigde en 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen in een aantal opzichten opgeheven.

Bestuurlijke perspectief

Analyse van het onderwijsbeleid van de afgelopen tweeënhalve decennia vanuit een poli-
tiek bestuurlijk perspectief  toont een proces van grensvervaging tussen bekostigde en 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Vanaf  het begin van de jaren tachtig van de twintig-
ste eeuw wordt het Nederlandse onderwijsbeleid gekenmerkt door een voortgaand proces 
van deregulering, schaalvergroting en een grotere mate van autonomie op het niveau van 
de onderwijsinstellingen. In het onderwijsbeleid ten aanzien van het middelbaar beroeps-
onderwijs wordt de bijdrage die het beroepsonderwijs kan leveren aan het revitaliseren  en 
versterken van de economie benadrukt. Het bieden van cursussen, maatwerkopleidingen 
en  het zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt worden cen-
trale aangrijpingspunten in het onderwijsbeleid. In 1989 bood de wetswijziging contractac-
tiviteiten de bekostigde onderwijsinstellingen de mogelijkheid om op contractbasis com-
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merciële activiteiten te ontplooien zonder een afzonderlijke rechtspersoon op te richten. 
Het combineren van publieke en private activiteiten leek de moeite waard te zijn. Dit had 
tot gevolg dat een groot aantal bekostigde onderwijsinstellingen een hybride karakter kreeg 
door publieke en private activiteiten te combineren. De inwerkingtreding van de WEB in 
1996, zorgde voor een vergelijkbare wijziging in de niet-bekostigde onderwijsinstellingen. 
Deze onderwijsinstellingen kregen vanaf  dat moment de mogelijkheid om dezelfde oplei-
dingen aan te bieden en dezelfde diploma’s uit te reiken als de bekostigde onderwijsinstel-
lingen. De niet-bekostigde onderwijsinstellingen moeten dan wel voldoen aan eisen van 
de overheid die betrekking hebben op de cursusregistratie,  kwaliteitszorg, onderwijsorga-
nisatie en de bescherming van de deelnemers, die ook gelden voor de bekostigde onder-
wijsinstellingen. Hiermee kunnen de niet-bekostigde onderwijsinstellingen ook beschouwd 
worden als hybride organisaties. De opname van bekostigde en niet-bekostigde onderwijs-
instellingen in één wettelijk kader is een uniek fenomeen in de Nederlandse onderwijswet-
geving. De onderwijshervormingen in de jaren negentig volgden ideeën uit het New Public 
Management (NPM) en omvatten wijzigingen ten aanzien van eigendom, de financierings-
structuur, verantwoordingsstructuur en de gedwongen schaalvergroting. Met name de 
verplichte vorming van Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) zorgde voor ingrijpende 
en duidelijk zichtbare wijzigingen doordat het aantal onderwijsinstellingen van 350 in 1986 
terugliep tot 40 in 2005. Hier staan 120, maar in totaal veel kleinere niet-bekostigde onder-
wijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs tegenover (in 2004-2005). Op basis van 
de opname van de bekostigde en de niet-bekostigde onderwijsinstellingen in hetzelfde wet-
telijke kader, de combinatie van overheidsregulering en de logica van de quasi-markt waar 
de bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen mee te maken hebben, kunnen de 
beide typen onderwijsinstellingen beschouwd worden als hybride organisaties die in een 
complexe omgeving opereren.

Centrale variabelen      

De centrale variabelen in deze studie zijn geselecteerd op basis van vergelijkende studies 
naar publieke en private organisaties en eerder onderzoek naar schoolorganisaties. Deze 
studies naar publieke en private organisaties laten zien dat het combineren van publieke en 
private activiteiten ook betrekking heeft op publieke en private waarden en verschillende 
organisatieculturen en niet allen op het combineren van geldstromen en een wettelijke 
status. Eerder onderzoek naar schoolorganisaties maakt duidelijk dat deze organisaties 
beschouwd kunnen worden als professionele bureaucratieën waarbinnen docenten en 
managers elk hun eigen domein hebben. Hiervan uitgaande, zijn in deze studie zowel 
docenten als middenmanagers betrokken. Aspecten van het organisatiegedrag van docen-
ten die in deze context relevant geacht worden, zijn opvattingen over onderwijs, de door 
docenten ervaren identificatie en de perceptie van het schoolklimaat. Op het niveau van 
de middenmanagers zijn de volgende variabelen geselecteerd: opvattingen ten aanzien van 
onderwijs, ondernemendheid en stakeholdercontact. Omdat elke branche in het middel-
baar beroepsonderwijs zo zijn eigen omgeving heeft, hebben we drie branches opgenomen 
in deze studie; Horeca Toerisme en Voedingsonderwijs (Htv), economisch-administratieve, 
ICT- en veiligheidsberoepen (Ecabo) en Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverle-
ning (Ovdb).
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Dataverzameling en instrumentontwikkeling     

In deze studie staan vergelijkingen tussen docenten en middenmanagers in bekostigde 
en niet-bekostigde onderwijsinstellingen centraal. Zowel docenten als middenmanagers 
werden benaderd om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten zijn speciaal geconstru-
eerd voor deze studie op basis van bestaande vragenlijsten. Omdat het concept ‘opvat-
tingen over onderwijs’ zowel een mens(student) gerichte opvatting als een taakgerichte 
opvatting omvat,  hebben we in totaal vier concepten gemeten op docent en management-
niveau. De docentenvragenlijst omvatte 15 schalen met Cronbach’s apha’s tussen .70 en 
.88. Ook de managementvragenlijst bevatte 15 schalen met Cronbach’s apha’s tussen .71 
en .86. 

We hebben alle middenmanagers in het middelbaar beroepsonderwijs die verantwoordelijk 
zijn voor onderwijs op dit terrein benaderd. Van hen waren er 119 bereid om de vragen-
lijst in te vullen. Tussen april en juni 2005 hebben we 83 ingevulde managementvragen-
lijsten ontvangen (na correctie waren er 79 bruikbaar). De middenmanagers hebben hun 
docenten benaderd om eveneens mee te werken om een docentenvragenlijst in te vullen. 
In totaal zijn er 1459 docentenvragenlijsten verstrekt waarvan er 765 ingevuld werden (na 
correctie waren er 730 te gebruiken). Het aantal docenten in niet-bekostigde onderwijs-
instellingen is doorgaans kleiner dan in de bekostigde onderwijsinstellingen. Dit verschil 
is terug te zien in de ongelijke verdeling van de groepen; 705 docenten uit bekostigde 
onderwijsinstellingen en 25 docenten die werkzaam zijn in de niet-bekostigde onderwijsin-
stellingen. Bij de middenmanagers is de verdeling minder scheef. Van de 79 middenmana-
gers zijn er 68 afkomstig uit bekostigde onderwijsinstellingen en 11 uit de niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen. 

Analyses en resultaten    

Het effect van bekostiging en van de andere predictor variabelen op het organisatiege-
drag van docenten is geanalyseerd met behulp van multilevel regressie analyses. Op deze 
manier was het mogelijk om rekening te houden met afhankelijkheid van docenten die 
binnen dezelfde onderwijsinstelling in dezelfde branche werkzaam zijn. In de niet-bekos-
tigde onderwijsinstellingen was het niet mogelijk om afhankelijkheid in de dataset vast te 
stellen omdat er maar weinig docenten in de responsgroep binnen dezelfde branche in 
dezelfde onderwijsinstelling werkzaam waren. Dit maakt dat de variantie tussen docenten 
binnen onderwijssectoren in niet-bekostigde onderwijsinstellingen niet onderscheiden kan 
worden van variantie tussen onderwijssectoren in niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
(zie Roberts & Roberts, 2005 voor een uitleg van het gebruikte multilevel model). Om 
de onderzoeksvraag op het niveau van de middenmanagers te beantwoorden hebben we 
variantie analyses uitgevoerd (Anova en T-toest voor onafhankelijke groepen).

De resultaten van de analyses laten zien dat docenten in bekostigde onderwijsinstellingen 
minder taakgerichte opvattingen over onderwijs hebben, een minder sterke identificatie 
ervaren en een minder positieve perceptie van het schoolklimaat hebben dan docenten in 
niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Bovendien wordt uit de vergelijking tussen beide 
typen onderwijsinstellingen duidelijk dat het verschil in bekostiging geen invloed heeft op 
de mate waarin docenten een leerlinggerichte opvatting over onderwijs hebben. 
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Ook blijken uit de analyses significante effecten van docentkarakteristieken, de branche 
waarbinnen zij werkzaam zijn en de arbeidsovereenkomsten van docenten op het organisa-
tiegedrag van docenten.  

De vergelijking van de opvattingen van middenmanagers ten aanzien van onderwijs in 
beide typen onderwijsinstellingen laat een verschil zien in de mate waarin de middenma-
nagers gericht zijn op de sociale taken van de onderwijsinstelling. Middenmanagers uit 
de niet-bekostigde onderwijsinstellingen zijn in mindere mate gericht op de sociale taken, 
zoals het zorgen voor toegankelijkheid van de onderwijsinstelling en het aanmoedigen 
van burgerschapsvorming dan hun collega’s in de bekostigde onderwijsinstellingen. In de 
aandacht die middenmanagers besteden aan prestaties van de deelnemers hebben we geen 
verschillen gevonden tussen middenmanagers uit de beide typen onderwijsinstellingen. Uit 
het vergelijken van de opvattingen van middenmanagers op het niveau van de subschalen 
blijkt dat middenmanagers die werkzaam zijn in niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
sterker gericht zijn op examenrendement dan middenmanagers in de bekostigde onder-
wijsinstellingen. Uit de uitgevoerde T-toets voor onafhankelijke groepen blijkt bovendien 
dat de opvattingen die middenmanagers met en zonder onderwijservaring rapporteerden 
niet van elkaar verschillen.

Member check

In aanvulling op de kwantitatieve analyses is een kwalitatieve analyse uitgevoerd ter ver-
hoging van de interne validiteit van de resultaten. Docenten en middenmanagers waren 
uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafel gesprek waarin de onderzoeksresultaten 
besproken zouden worden. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken hebben 
we nuance aangebracht in de positieve interpretatie van de uitwerking die het uitvoeren 
van  algemene organisatorische taken heeft op de door docenten ervaren identificatie en 
perceptie van het schoolklimaat. Zowel de reden die docenten hebben om deze taken uit te 
voeren als de emoties die docenten ervaren door deze taken uit te voeren, kunnen negatief  
zijn. In tegenstelling tot de kwantitatieve analyses blijken docenten en middenmanagers het 
idee te hebben dat middenmanagers met onderwijservaring wel verschillen van midden-
managers die geen onderwijservaringen hebben. De verschillen worden opgemerkt in de 
onderlinge contacten en communicatie tussen docenten en middenmanagers. Bovendien 
kwamen tijdens de gesprekken enkele mogelijke andere verklaringen voor de gevonden 
verschillen in de door docenten ervaren identificatie en perceptie van het schoolklimaat 
in bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen naar voren, zoals het werken op 
contractbasis, helderheid over de uitvoering van taken en de relatie tussen docenten en 
middenmanagers. 

Reflectie

Vanwege de complexe omgeving waarbinnen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsin-
stellingen voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland opereren, hebben we in deze 
studie onderzoek gedaan naar het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers. De 
uitkomsten van de analyses laten zowel verschillen als overeenkomsten tussen docenten en 
middenmanagers zien. De kleine verschillen die we vinden tussen docenten in bekostigde 
en niet-bekostigde onderwijsinstellingen ten aanzien van de waarde die zij hechten aan de 
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socialisatie van deelnemers (leerlinggerichte opvattingen hebben ten aanzien van onder-
wijs) illustreren dat opvattingen van docenten over hun taken stabiel zijn en niet beïnvloed 
worden door de institutionele context waarbinnen docenten werken. Klaarblijkelijk bestaat 
deze vaste kern in het docentenberoep onafhankelijk van de institutionele context. Deze 
uitkomst illustreert eveneens dat het verzorgen van onderwijs en de sociale ontwikkeling 
van deelnemers voor docenten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op basis van het 
feit dat de institutionele context geen effect lijkt te hebben op de opvattingen van docen-
ten op dit punt, constateren we dat onderwijzen een eigen dynamiek heeft die los staat van 
de context waarbinnen dit gebeurt. Deze conclusie wordt bevestigd door de resultaten ten 
aanzien van de identificatie die docenten ervaren. Docenten in de beide typen onderwijsin-
stellingen identificeren zich sterker met hun beroep dan met de organisatie waarbinnen zij 
werkzaam zijn, het team waarbinnen zij werken en met hun eigen carrière.   

In tegenstelling tot docenten, verschillen de middenmanagers in de mate waarin zij 
een leerlinggerichte opvatting hebben over onderwijs. De middenmanagers in de niet-
bekostigde onderwijsinstellingen besteden minder aandacht aan de socialisatie van de 
deelnemers dan hun collega’s in de bekostigde onderwijsinstelling. Bovendien verschillen 
de middenmanagers niet in de mate waarin zij aandacht besteden aan de prestaties van de 
deelnemers. De enige schaal waarin we wel verschillen vonden was in de gerichtheid van 
de middenmanagers op de examenresultaten. Bij de interpretatie van de verschillen in het 
organisatiegedrag van docenten in hun opvattingen, de identificatie, en hun perceptie van 
het schoolklimaat is het van belang op te merken dat het onduidelijk is of  de uitkomsten 
vertekend zijn als gevolg van ongelijkheid in de omvang van de respons. De respons van 
docenten bestond uit 705 docenten uit 35 bekostigde onderwijsinstellingen en 25 docenten 
afkomstig uit 8 niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Teneinde aan de verschillen zoveel 
mogelijk tegemoet te komen is een multilevel regressie model gebruikt waarin we rekening 
houden met het verschil in grootte en samenstelling van de steekproeven. De multilevel 
regressie analyses hebben laten zien dat bekostiging, als indicator van de institutionele 
aard van de onderwijsinstelling, een significant effect heeft op een aantal aspecten van het 
organisatiegedrag van docenten. Desondanks blijft het lastig vast te stellen of  het de insti-
tutionele aard van de onderwijsinstelling of  de persoonlijke karakteristieken van docenten 
zijn die ten grondslag liggen aan de gevonden verschillen tussen docenten in de bekostigde 
en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Het gekozen onderzoeksdesign kan helaas geen 
antwoord geven op vragen naar dit soort causale relaties. De vraag in hoeverre een docent 
voor een onderwijsinstelling kiest omdat een klik ervaren wordt met de organisatie, of  dat 
het gedrag van de docent ook daadwerkelijk beïnvloed wordt door de context waarin hij 
zich bevindt, blijft daarmee bestaan. 

De in deze studie uitgevoerde kwantitatieve en kwalitatieve analyses laten zien dat er in het 
Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs ondanks een publiek-private grensvervaging, 
verschillen bestaan in het organisatiegedrag van docenten en middenmanagers in bekos-
tigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Deze verschillen illustreren diversiteit in het 
middelbaar beroepsonderwijs en laten tevens zien dat het organisatiegedrag van docenten 
en middenmanagers maar tot op zekere hoogte beïnvloed lijkt te zijn door de onderwijs-
hervormingen. Eén van de meest in het oogspringende opbrengsten van deze studie is het 
stabiele karakter van het docentschap. 


